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Potvaniai Visur

MAIDENHEAD, ANG. —
Nors Amerika laikraszcziai 
skelbia daug apie potvanius, 
bet ir kiti krasztai tas paczias 
bedas turi.

Czia Ponia Jean Childs, Ang

Isz Amerikos
GREITI EROPLANAI

Keturias Valandas In
New York Isz
Los Angeles

NEW YORK, N. V. —
In keturias valandas ir tris mi- 
nutas American Airlines ero- 
planas atskrido isz Los Ange
les, California in New York 
miestą.

American Airlines kompani-

Buves Diktatorius
Teisme

BAGOTA, COLOMBIA. —
Buvęs Colombijos Prezidentas, 
Diktatorius Gustavo Rojas Pi
nilla dabar patrauktas in teis
mą, in Bagota miestą. Jis yra 
intartas kad jis isznaudojo sa
vo augszta vieta kai jis buvo 
Prezidentu.

Jo valdžia buvo nuversta 
1957 metuose, kai jis buvo in
tartas kad jis ta augszta vieta 
isznaudoja savo reikalams. 

lijoje, prie Thames upes, neto
li nuo Maidenhead miestą, ne
gali savo automobiliu pradėti 
del vandenio. Thames upe 
prasilejo per savo krantus, kad 
užpudino visa aplinke.

ja pradėjo ta patarnavima su 
savo naujais Jet eroplanais.

Eroplanas Boeing 707, vesz- 
damas szimta dvylika keleiviu 
ir asztuonis lakūnus ir patar
nautojus atskrido in Idlewild 
Airport, New York, deszimts 
minucziu po keturiu po pietų. 
Tai buvo dvi valandos mažiau 
ar trumpiau negu greieziau- 
sias eroplanas isz Los Angeles 
buvo pirmiau atlikęs ta kelio
ne skersai musu kraszta.

Pažiūrėti ar tokis eroplanas j 
gali taip greitai visada važiuo- į 
ti, skristi, kitas tokis . eropla
nas iszskrido isz Idlewild Air
port New York dvideszimts 
septynios minutes po szesziu.

Ant jo iszskrido garsus žmo
nes kaip Carl Sandburg, poe
tas, dainius; Susan Hayward, 
loszike; ir tos eroplanu kom
panijos. Prezidentas .C. .R. 
Smith.

Szitokie (greiti eroplanai sy
ki in diena skris isz New York 
in Los Angeles, ir kiti isz Los 
Angeles in New York.

Kompanijos Prezidentas sa
ko kad už keliu dienu du tokie 
greiti eroplanai skris in ten ir 
atgal.

PREZIDENTAS
D. EISENHOWERIS

Iszvažiavo In 
Atostogas

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Dwight D. Eisen- 
howoris iszvažiavo in trumpas 
atostogas, in Thomasville, 
Georgia, kur jis ketina golfą 
loszti ir paukszczius szaudin- 
ti. Jis ketina tenai atostogauti 
iszeszias ar septynias dienas.

In Thomasville, Prezidentas 
bus sveczias George M. Hum
phrey, buvusio Iždo Sekreto
riaus, kuris turi puosznius na
mus “Milestone”.

Pastaraisiais penkiais me-

Amerikos Nauji Eroplanai, Nau
jos Bėdos; Skris Tris Sykius Grei- 
cziau Už Baisa; Jie Sudaro Baisu 
Griausmą Be-Žaibo Penkios De
szimts Myliu Skersai Ir Apie Du 

Szimtu Myliu Iszilgio
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NEW YORK, N. Y.—
Tie nauji ir greiti “Jet” ero
planai, kurie lekia greieziau už 
baisa, dabar sudaro daug bė
dos ir sudarys dar daugiau.

Jie dabar lekia greieziau už 
baisa; bet už keliu menesiu jie 
skris du ar tris sykius grei
eziau už baisa.

Ju greitumas nesudaro bė
dos. Tas greitumas keleiviams 
sudaro daug patogumu. Ero
planu fabriku virszininkai sa-

Kanados Galybe Padą gese
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ONTARIO, CANADA—
Czia szeszi T-33 Stars kariszki 
eroplanai, vedami Komando- 
riaus C. M. Cliff Black isz Mc
Adam, New Brunswick, Cana
da, parodo kaip jie gali ir vie
nybe ir galybe palaikyti pa
dangėse. Jie czia lekia virsz 

tais kas Vasario menesi, Pre
zidentas Eisenhoweris czia 

.♦ .atostogauja.
Ar kas su juo važiuoja, laik- 

rasztininkai dar nedažinojo.

MOKYKLA SUDEGE

1,200 Studentu 
Tvarkingai Iszejo

Tūkstantis du szimtai studen
tu tvarkingai iszejo isz mo
kyklos kai gaisras isztiko Del- 
haas High School, in Bristol

B ilgo tokie eropla- 
Btfew York in Los 
Busantra valanda, 
■tiems kurie gyve- 
■ ir kur virsz ju to
li lekia. Tokie ero- 
Bsminlgai dunda ir 
.e namu langus isz- 

sflvo griausmingu 

ko kad n 
nai skris 
Angeles j 

Bet be 
na ant že; 
kie eropl; 
planai gi 
staugia. < 
daužo si
trenki m 1 ir neduoda ramybes 
gyventoj n. Jie sudaro baisu 
griausme ,?e žaibo penkios de
szimts m s m skersai ir apie du

Royal C:£ .adian Air Force Ba
se, Tr n Ontario, Canada.

Komar|doriu; Black yra vir- 
szininl < į- . >1 įtojas lakunu 
mokyk Trenton. Jo ero
planas yra augszcziausias. Ki
tuose eroplanuose lekia jo stu
dentai.

Township.
Spėjama kad iszkados pada

ryta ant asztuoniu szimtu tuk
stancziu doleriu.

To gaisro liepsnas buvo ga
lima matyti už penkių myliu.

Ugniagesiai pribuvo isz 
Burlington, N. J., ir isz Yard- 
ley Pa., netoli nuo Trenton, 
New Jersey.

Mokintoja Sarah Hart buvo 
pirmutine užtikti ta gaisra ir 
visus perspėjo.

Ugnūgesiu virszininkas, 
Michael Wargo sako kad gais
ras praėję j nuo senu elektros 

szimtu myliu iszilgai.
Tik insivaizduokite jeigu 

jus gyventumėte ten virsz kur 
tokie eroplanai lekia diena ir 
nakti ir toki griausmą sudaro.

Tokie eroplanai jau dabar 
su savo griausmais yra pada
re iszkados ant szimtu tuks
tancziu doleriu. Ne tik langai 
subyreja, bet ir sienos sugriū
va kai jie pralekia pro tas vie
tas kur jie pasikelia ar nusi
leidžia.

dratu.
Valdžios inspektoriai buvo 

ka tik peržiurę j e visa ta mo
kykla ir buvo pasakė kad vis
kas tvarkoj. Jie buvo tik pata
rė indeti kelis drutesnius lan
gus in duris.

Nors ugniagesiu virszinin
kas sako kad gaisras prasidė
jo nuo senu elektros dratu, ke
li mokintojai sako kad jie gir
dėjo susprogima skiepe, ir jie 
spėja kad vienas peczius gal 
susprogo.

DARBO SEKRE.,.
J. P. MITCHELL

Norėtu Tapti Ameri
kos Vice-Prezidentu

WASHINGTON, D. C. — 
Darbo Sekretorius James P. 
Mitchell yra vieszai pareiszkes 
kad jis pasirengse priimti pa- 
-siulinima stoti in rinkimus del 
Amerikos Vice-Prezidento vie
tos, per ateinanczius rinkimus 
1960 metuose. Jis stotu kaipo 
Republikonu partijos kandi
datas, priesz Republikona 
Vice-Prezidenta Richard Nix- 
ona.

Jis pirmiau buvo paskelbęs 
kad jis ir jo uniju nariai remtu : 
Richard Nixona in Prezidento 
vieta per tuos rinkimus.

Eina daulg gandu kad szitie- 
du, Vice-Prezidentas Nixonas 
ir Darbo Sekretorius James P. 
Mitchell sudarys vienata ir jie
du atstovaus Republikonu par
tija per tuos rinkimus; vienas 
siekdamas Prezidento vieta, 
antras Vice-Prezidento.

Darbo Sekretorius Mitchell, 
per televizijos programa buvo 
vieszai užklaustas, ar jis stotu 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LAISVE IR
GYVASTIS

LOS ANGELES. CALIF. - 
Beveik netikėta pasaka iszsi- 
pilde Yugoslavui, Andrija Ar- 
tukovic, Californijoje.

Per keletą sanvaicziu Yugo
slav! jos valdžia buvo reikala
vus per savo ambasada kad 
szitas Andrija Artukovic butu 
sugražintas Yugoslavijos val
džiai isz kurio kraszto jis buvo 
pabėgės.

Andrija Artukovic dabar 
dirba in Surfside, Californijo
je, bet per Antra pasaulini ką
rą, jis buvo vidaus ministeris 
in Croatia, kuri kraszta Hitle
ris valde.

Yugoslavijos valdžia ji in- 
taria, kad kai jis tenai buvo 
ministeriu jis buvo insakes 
iszžudinti tūkstanti du szimtu 
devynios deszimts tris Serbus 
ir Žydus.

Per visus tardinimus Artu
kovic sėdėjo teismo kamba- 
ruose, gerai žinodamas, kad 
jeigu Amerikos teismas ji pa
ves Yttgoslavijos valdžiai jis 
bus nugalabintas. Jo likimas ir 
gyvastis buvo Amerikos Ko- 
misijonieriaus Theodore Hoc- 
ke rankose.

Ana sanvaite Komisijonie- 
rius T. Hocke paskelbė savo 
nusprendimą, kad Artukovic? 
negali būti iszvarytas isz Ame
rikos, nes Yugoslavijos val
džia nepristatė nei vieno sviet- 
ko del tu intarimu.

Komisijonierius pasakė kad 
jis nenori susilaukti tos dienos 
kada Amerikos teismas galėtu 
pasmerkti kuri žmolgu ant mir
ties be jokiu svietku.

Fonas Andrija Artukovic 
linksmai pabucziavo savo žmo
na, sakydamas, mes dabar 
Amerikoje.

^Pirkie Ų. S. Bonus;

Gimtadienis

SAND SPRINGS, OKLA.— 
Wayne Murray isz Sand Spri
ngs, Oklahoma valstijos, isz- 
puczia žvakeleles ant savo py
rago, kai jis apvaikszczioja sa
vo ketvirta gimtadieni in Bos
ton Floating ligonine, kuri

KETINA ŽENYTIS

Susilaukė Turto Ir 
Szimto Metu

CAIRO, EGIPTAS. — Bied- ' 
nai gyvendamas per szimta, 
metu, restaurant© patarnauto
jas Hafez Moustafa, susilaukė 
turtelio, apie asztuonios de
szimts tukstancziu doleriu isz 
paveldėjimo.

Jis tuojaus paskelbė kad jis 
rengiasi apsiženyti su asztuo- 
niolikos metu mergina. Jis sa
ko kad jis tikras kad jis gy
vens dar apie penkios deszimts 
metu.

KOMUNISTAI SZOKA
IN TALKA

CUBA. — Dabar kai sukilė
liai su savo vadu Fidel Castro 
nuvertė Kubos Prezidentą Ba
tista ir jo valdžia ir užėmė vi
sa to kraszto tvarka, Komunis
tai pasiskubino stoti tam suki
lėliui in talka.

Komunistai dabar giriasi ir 
aiszkinasi kad jie sukilėliams 
ne tik padėjo, bet kad jie net ir 
pradėjo ta sukilimą, ta revo
liucija priesz Prezidentą Ba
tista, kuris, anot j u, buvo, 
Amerikos kapitalistu remia
mas.

Jie sako kad jie stojo tiems 
Kubos sukilėliams in talka nes 
Amerikos kapitalistai Kubos 
žmones isznaudojo ir reme 
Diktatorių Batista.

Keista, kad jie nei nevapte- 
lejo, kai tas, anot ju Amerikos 
remiamas Batista žmones kan
kino tame kraszte. Dabar kai 
tas sukilėlis Fidel Castro lai
mėjo, tai visi Komunistai szo- 
ko jam in pacgelba, kai jau jam 
pagelbos nereikia.

Platinkit “Saule’1

priklauso prie New England 
Medical Center. Wayne Mur
ray yra buvęs ligoninėse nuo 
to laiko kai jis buvo tik devy
nių menesiu. Jis buvo su ero- 
planu atvesztas czia del jo 
kaulu operacijos.
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Kas Girdėt Pypkes Durnai
Paczto virszininkas Sum

merfield yra praneszes, kad 
paczto- sztabas yra paskyręs 
penkios deszimts szeszis mili
jonus doleriu del nauju tro-ku.

Jis sako- ka|d dar trisde- 
szimts du milijonai doleriu bus 
paskirta del invairiu pataisi- 
nimu ir nauju maszinu.

Ne Toje Knygele

kad jis praszvilpe du milijonu 
(doleriu ant savo pagarsinimu, 
nuo 1953 metu kai jis ta darba 
užėmė.

Nežiūrint bedarbes ir prasto 
biznio, Amerikiecziai tukstan- 
cziais plaukia r lekia in Euro
pa.

■Spėjama kad sziais metais 
daugiau Ąmerikiecziu važiuos 
in Europa negu pernai, kada 
ju skai-czius pasiekė szeszis 
szimtus tukstancziu keleiviu.

— Onute, paimkie knyge
le ir nubegk in sztora par- 
neszti sviesto.

Mergaite paėmė savo mal- 
daknygute ir nubėgus in 
sztora paprasze sviesto.

— Ar turi, in ka paimtie 
sviesta? Užklausė sztornin- 
kas.

— Turiu, sztai deke in 
knygute.

Didžiausia ir žiauriausia 
aistru sanvybe yra ta, kad ju 
intempimas apima visa gyve
nimą; O ju atneszama laime, 
tik trumpas akimirksnis.

Nors Sovietai giriasi kad jie 
yra pralenkė Amerika su savo, 
dausiniais pabūklais, bet tik
rumoje, jie, toli gražu, dar nė
ra nei pasiekė Amerikos. Nes 

| ka jie gali per kelis metus pa

— Kožnas isz guodotinu 
skaitytoju '‘Saules’’ turi savo 
gimines, prietelius ir pažins- 
tamus, kurie da ne skaito 
“Saule” ir nežino apie josios 
gera patarnavima del labo 
Lietuviszkos visuomenes. Pre
ke tokio laikraszczio kokiu yra 
“Saule” yra tiktai septyni do
leriai ant meto.

Jeigu musu skaitytojai pri- 
siuns adresus tuju kurie da ne 
yra susipažinę su “Saule” tai 
jiems nusiunsime kelis numa
rins ant pažiūros.

Generolinio Konsulato 
Lietuvos

New York Pajieszkomi 
Asmenys

Aszmonas - Ashman, 
iam, gyveno Werner 
Seattle, Wash., ar gai

apraszy

apysaka 
szimtme-

Los Angeles mieste, Calif., 
graži liesa žilaplauke, rodos 
mocziute’, pribėgo prie S. J. 
Jelalian, ji apsikabino, pabu- 
cziavo ir sake: ‘ ‘ Tu iszrodai 
kailp mano- seniai dingės sūne
lis.” Paskui ji labai gražiai at- 
sįprasze ir dingo. Su ja dingo 
visi Pono S. J. Jelalian pini
gai. ’ , '

Isz Portland, Oregon, Ame
rikoje, Kubla Khan Food kom
panija siunezius Kinieczius 
m-iegianlaji maista “Chop 
Suey” in Fitzpatrick’s kom
panija in Singapore. Ir visi 
mislina kad “Chop Suey” 
maistas pareina isz- Kinijo-s.

budavoti, Amerikos tnokslin- 
cziai ir fabrikantai gali parū
pinti in kelias sanvaite-s ir at- 
kartuot keletą tukstancziu sy
kiu.

Bloga, aistra, isz pradžių, 
yra viesznia, jeigu tik jai paro- 
(dai svetingumą, greitai ji pa
sidaro szeimininke viso žmo
gaus.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

lo kelione po svietą ir lindima* 
apie Jezu Kristų. 

Per paczta, ‘"(Tentai.

SAULE - Mahanoy City, Pa

Rymos Latyno kalbos dai
nius yra- pasakęs: vaidink savo 
aistras, ar jos tave ne už ilgo 
vaidins.

In Annonay, Prancūzijoje, 
kai paežtoriūs Louis- Gagnaire 
pasimirė, policijantai jo- stal- 
cziuje rado kelis tukstanezius 
jo neisznesziotu laisz-ku. Visi 
tie laiszkai buvo isz valdžios 
reikalaujanti kad žmones savo 
taksas užsimokėtu.

In Memphis, vienas Salva
tion Armijos narys buvo nuė
jės in restauranta dėl kavos 
puoduko. Vienas kostumeris, 
kuris ne taip -gerai primato-, in- 
mete in jo kavos puoduką kvo- 
te-ri.

Lakunu sztabas norėjo lai
kyti apeigias sz-esziems- lakū
nams kurie žuvo in C-130 ero- 
plana in Sovietu Armėnija, 
Rugsėjo menesyje, bet valdžia 
juo-š sulaikė kol Sovietu Rusi
jos Premiero pagelbininkas 
Mikoyan nebuvo- iszvažiaves 
isz musu -krasz-to. Tie žuvusiu 
ji lakūnai dabar
mingai palaidoti in Arlington 
kapines.

Musu diplio-matai nenorėjo 
inžeisti savo sveez-io- Mikoyan.

buvo iszkil-

namo. -
Pripylęs lemipa aliejum, už- 

liaus at-si- 
lempa kad 
ari paskly- 

a prasi- 
stovinc-z-ia 

o ipatogu- 
rirnis kaip 
la in nusi-

žiebe ir lauke kas 
tiks. Vos užžieb 
sztai po visa ka 
Ido- isz, jos durnai 
sklaidė, pareg 
priesz ji stebu 
mo1 mergina si 
deimantai, kalb 
stebėjusi Rika:

— Asz esn 
ninke szios lemi 
galėsiu būti liiios 
kimo- kokiame esmii 
kuris geidžia me”* 
turi iszpil-dy, viei

Aleksas, kilęs
Daugailiu

buvo- 
kilęs

ve-
isz

isz.

Si-

In Minnesota, automobiliu 
pardavėjas -dažinojo kad vie
nas žmogps nori automobiliu 
pirktis in Brainerd miestą, ku
ris randasi szimta dvideszimts 
szsezios mylios nuo jo: sztoro.

Szitas automobiliu pardavė
jas, Kenton Hicks, 'greitai in 
savo automobiliu insiszoko ir 
dūme to miesto link. Jis buvo: 
policijantu suaresztuotas už 
važiavima- daugiau kaip szim
ta myliu ant valandos1 in Rob
binsdale ir St. Cloud miestus ir 
paskui dar in Little Falls. Ir 
atvažiavęs- paš' ta busima kos- 
tumeri, jis negalėjo- susiderin
ti ir tuszczias ’ parvažiavo, ži
nodamas kad linkėjimai isz tu 
policijantu jo* laukia namie.

Nesuvaldomos aistros, dau
gumoje yra dalinis pamiszi- 
mas.

In Butte, Montana, kur ba- 
goeziai gyvena ir kur randasi 
daug bagoicziu Airisziu, ugnia
gesiu. brangus ir naujas tre
kas yra žalias.

' Ne protas numalszina aist
ras; o visados didesne aistra 
pažaboja silpnesne.

In Albany, New York, in 
nauja knyga su visu le-gislatu- 
ros nariu vardais, nei ' vienas 
narys neprisipažino- kaid jis 
yra politikierius. Matyti kad 
politikieriaus vardas, kaip 
smarve atsiduoda beveik visur 
niusu kraszte.

UŽKERĖTA LEMPA

In Alexandria, Louisiana, 
szeszi darbininkai atvažiavo 
vienus senus namus, nugriauti. 
Juos buvo pasamdines Pau 
Davis. Jie buvo jau nugriovė 
puse stogo, prysząkyhius: ipor- 
ezius ir jau buvo pradeje lan
gus iszlupti, kai tas- Paul Davis 
pribuvo ir jiem pasakė kac 
jie griauna ne jo, bet jo Susie
do namus.

Visos aistros mus verezia 
daryti klaidas, vienok meile 
verezia Įdaryti paezias- juokin
giausias klaidas. Juk yra sa
koma, kad meile yra akla.

M*************************
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.

I
arba pradžia | 
SKAITYMO 
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Eisenhoweris ir Amerikos 
Sekretorius Dalies jau ima 
prisipažinti kajd jie yra per se
ni tam darbui. Tai aiszku isz 
visu tu atostogų, kurias Eisen
howeris ima. i

O Amerikos Sekretorius, 
John Foster Dulles, nors savo 
senatvėje, dar vis nenori pa
skirti savo (darba ir sato pa
reigas jaunesniam ir gabes
niam žmogiui.

Musu krasztas yra dabar vei- 
damas ir valdomas keliu se
niu. Ir tai mums visiems ne in, 
sveikata.

Isz. visu aistru galingiausia 
yra meile; nes. ji apiima galva, 
szirdi, protą ir visa kuna.

Eina gaiviai kad Vaszingto- 
no valdininkai intars ipaczto- 
riu General Arthur Summer
field už iszeikvojima baisiai 
'daug pinigu. Tie gaudai sako

^įENIAI, labai seniai, mieste 
Aleppo-, Egipte, gyveno se

nas žmogus. Rika, kurio1 pati 
buvo1 mirus, vaikai visi alpsive- 
de ir senukas pasiliko1 vienas. 
Rika, tiiie|da'ma.s turteli, su- 
sz-el|pinejo vargszus, davinėjo 
almužnas ir buvo žinomas pla- 
cziai po visa Aleppa isz savo 
geros szirdies ir gero- budo o 
norints ji visi paguodoj-o ir 
miylejo bet buvo labai nuliūdęs 
ir jautėsi apleistu nuo1 visu.

Viena diena eidamas ulyczia 
iijejo- in kroma savo pažysta
mo Jokūbo1 kuris ipardavinejo 
visokias lempas. Jokūbas nu
džiugo isz- pribuiszo. Pradėjo 
jam apsakinėti apie kasdieni
nius atsitikimus. Ant galo pa- 
roode navatno padirbimo lem
pa kuria ta ryta kokis tai kur- 
cziias žmogus; atne-sze idant 
jam parduotu už gera atlygini
mą, kalbėdamas in Rika:

— Man nuduoda jog toji 
lempa turi savyje pikta dvasia 
nes nuo kada ja, atnesze pas. 
mane tasai kurezius, mano- gi- 
liukis ipersim-aine visai. Taja 
diena jokis žmogus neužėjo in 
mano kroma, vagys pavogei 
man keliolika lempu, o mano 
vienatine Įdukte pavojingai ap
sirgo1, žodžiu giliukis persimai
nė ir nelaime pradėjo1 skverb
tis isz visu pusiu.

Rika pamislines truputi at
siliepė; ,

— A§z nupirksiu nuo tavęs 
taja lempa, nes asz jokiu užke
rėjimu nebijau, o kad jau es
mių senu žmogum tai' manau 
jog dideles nelaimes mane ne
persekios.

Užmokėjas už lempa , kiek 
Jokūbas pareikalavo, nusine- 
sze ja namon, kalbėdamas po
terius visa- kelia idant Dievas 
nuo jo praszalintu visokias ne
laimės- ir parėjo giliukningai

tikra locni- 
bet kol asz 
nuo užkei- 

įu, tai tasai, 
paliuosuot, 

, gera daig
ia gervaliai, be jo i io priverti
mo. Pakol to neszĮpddys tai tu
rėsiu būti užkeikime ir kentė

 

siu dideles- Laidžias. Tavo 
prietelis Jokūbas jfiorejo- pasi 
naudoti isz „ĮpąrdjlJviĮPg ■ tosios 
lempos ir todėl u^eildau ant jo 

 

visokias nelaimes apie kurias 
jis tau apsakė.

• —I O koki gera ir nepri
versta dalyke r i iszpildyt. 
i)dant tave paliuos ot nuo tojo 
užkeikimo.’ UžkLiuse akyvai 
patogios panos.

— Tik tokiu b du, jog pn- 
pildysi pilna ks isza

lapių, 20c. • ' v;
No.158—A p i e Kapitonas 

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

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

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

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

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

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

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

knyga. 404 puslapiu, 50c.
No.102— Prakeikta, meiliu 

gas kriminaliszkas 
tnas, 202 pus, 50c.

N O.103—V aidelo ta, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
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 galya-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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., 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. 25c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriau s, 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. .

Will- 
Street,
B. C., 

Kanadoje turi broli Motiejų.
Astrauskas, Povilas, , Juo-z-o 

sūnūs gyvena-s Brooklyn, N. Y.
Bracas, Juozas, Prano sūnūs 

gyvenęs Buenos Aires, Argen
tinoje.

IgnatavLCZiiene - Lukosziu- 
naite, Stase ir jos szeimytna.

Leveckis, Antanas ir Juozas, 
gyveno Scranton, Pa., ir Cleve
land, Ohio.

Lumpickas,
isz Blusiszku km., 
vai., Utenos apsk.

Maksimas, Jonas, 
dės Ona Mazuraite,
Moriszkiu km., Naujo Radvi- 
liszkio vai.

Merkelis, Kazimieras, 
seniau atvykęs Amerikon.

Mickevicziene, Marija,
mono duktė, gimė Viekszniuo- 
se, ir jos vyras Mickeviczius, 
Pranas.

Mikszys, Juozas, Juozo sū
nūs, gyvenas Chicagoje.

Motekunas, Antanas, gyve
nęs Rokiszikio ir Obeliu mies
tuose. Isz Vokietijos bene isz- 
vyko ArgĮentinon.

Nutautas Vladas, Antano 
sūnūs, inžinierius laivuose, isz- 
\ i / tas Vokietijon 1944 metais.

Sz-auklys, Jonas, Kasparo 
šunus.:

Sziinkus, Jonas, Kažio sū
nūs, turėjo- broli Antana.

Titlius, Henrikas-Andrius, 
Juozo- šaunus, gimęs, 1,915 .mete.

Vitartas, Jonas, Juozo sūnūs 
gyvenęs Newark, N. J.

Zaranka, Adomas, Jnozo sū
nūs.

Ziliiikeviezius, Stasys, 
mo- sūnūs.

Zuperskas, Antanas 
Skersabalio km., Prienų

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in: Consulate Gene
ral of Lithuania 41 W. 82nd St. 
New York 24, N. Y.

Platinkit “Saule”

Kitokioi Knygos

Knygute

Ado-

isz 
par.

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

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

180 V2—Kvitu
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. Jezuso 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 groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

krauju ir iszrna; 
vo kraujuje, o 
dings. Po tu žd 
na dingo Rikai

Rika būdam 
gum, žinojo jog 
jo gali sutrum 
jaus gyvasti, bet 
tarė paaukaut sa 
taip patogios pa 
sau gysla rankoje 
jo lempa kr ujuosf1 
kas- toliaus- atsitik,

Po keliu minutu 
ant grindų be žado, rodos kad 
numirė.

Da, karta kamblys prisipil
dė durnais ir pana vela stojo 
kaip priesz tai. Priėjus prie 
g’ulinczio Riko, dalylpstejo ji 
galais: pirsztu, galva, krutinę, 
kojas ir rankas. Kaida, tai dare 
kūnas gulinezio pradėjo persi- 
mainyt ant jauno, drūto ir pa
togaus jaunikaiezio kuris tuo- 
jaus pabudo ir paszokoi ant ko
jų. , ■

Neiszpasakytai nujdžiugo- isz 
savo permainos,. Už savo1 pasi- 
aukavima del užkerėtos deives' 
likos tuo-m isznagraidintas jog 
pana su juom apsiVede ir gy
veno laimingai. Tu: 
iszpasakytai didelius turtus ir 
buvo- uŽĮganadintas 
paaukaut kausza vraujb ant 
iszgel bedimo nuo 
taip patogia panele 
liko jo mylima ipadziule.

savo1 
si lempa sa- 
užkeikimas 
patogi pa

akiu.
senu žmo- 

usz-as: krau
jam tuo-

oringai nu- 
kratfja del 

s. Perpjovė 
isamazgo- 
ir lauke

Rika puolė

ėjo jie ne-

jog galėjo

ižkerejimoi 
kuri pasi-

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% ©oi. ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kai 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztoe po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas Įsi 
šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T, T.

No. 101—Kapitonas Velnias.
Puikus apraszymas, didele

ES*3 Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigui 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Ęgr3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
tirno kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING 00., 
Mahanoj OHy, P».j • U- •» B

»kF t i



“SAULE’ * MAHĄNOY CITY, PA.

® MELAGYSTE f
pajuto prigimta meile prie te- isz namu. O,kur? Pas tęva! Ne, 
vo, kuri traukte tr luke prie jo. negalima sakyt pas tęva, rei- 
Kliudina tik sanine; reikia kia iszmislyt kitokia priežasti. 
praszytis ponios -kad iszleistu

glAURI yra kiek vienam melą Į 
gyste, vienok kaip daug 

sziame pasaulyje yra melagiu. 
Pradėjus nuo melagio žalczio, 
velnio, kuris sugundė pirmuo
sius tėvus, prasiplatino ant že
mes tiek melagiu kad be bai
mes galima sakyt: svietas, me
lagis.

Tiek paklausysi ■ turtingu 
namuose, tiek neturtėliu, tiek 
miestuose, tiek kaimuose tiek 
suaugusiu, tiek vaiku susirin
kimuose, vis iszgirsi kalboje 
melą. Kiekvienas bemaž liežu
vis mplagystai,tarnauja. O rei
kia žinot kad tai neapsieina be 
pažeidimo duszios. Ne• tik ka 

. melagyste sutepa, subiaurina 
nekaltybe duszios 'bet neretai 
Užtraukia ir žemiszkas nelai
mes. Žmones apsipratę su me
lagyste, nors nesyki papuola 
už ja, vienok jos; neiszsižada. 
Melagyste lyginaikaip vagys
te prasideda nuo mažai; tolyn 
didyn, tanky n, lyg su vi su pri- 

i sijaukina žmogų. Kaip but ma
lonu, kad tėvai nuo pat mažu
mėlės grasintu savo kūdikėlius 
nuo to biauraus pripratimo.

Kad tėvai užžiuretu vaikus, 
už maža melą tuoj pabaustu, 
nebūta tiek nuodėmių žmony- 
se. Bet jei tėvai, nesuprasdami 
pavojaus, pasijuokia, kai kada 
net pagiria mažus vaikus už 
apsukrius melus, tai nėra ko 
stebėtis kad toks vaikas pri
pratęs, kaip, sako, nekaltai me
luot, isz palengva su drūti na 
savyje ta bloga palinkima, už- 
temdina -sanžine ir tampa biau- 
riu bledingu visiems melagiu 
klasteriu. • ..■'■

Norint iszsisergėti to palin
kimo reik raut ji tuo bėdygs- 
tant, tai ylra saugotis net nuo 
mažiausio, kaip rOdos, nekal
to melo. >

Tūlam dideliam mieste gy
veno duonkepys Mikutis; vy
ras Dievo-baimingas, miela- 
szirdingas, kaip ir jo žmona. 
Augino juodu viena naszlaiti, 
Jonuką vardu. Jonukas tik tę
va-teturėjo bet ir tas ji buvo 
pamėtės. Butu senei po vaikui 
kad ne Mikaieziai. Juodu dasi- 
žinojo apie nelaiminga vaikiu
ką, pasiėmė in savo prieglau
da ir iszaugino kaip savo kūdi
ki. Mokino poteriu, pratino 
prie doros, sziokiu tokiu ama
tu, žodžiu sakant, dare kaip 
tikri tėvai. Jonukas pamylėjo 
antruosius savo tėvus, ypacz 
motina ; taip ji meiliai mokin
davo ji, rodydavo, aiszkyda- 
vo szventus skaitymus, kad 
Jonukas žiūrėdavo, klausyda
vo ir pradėdavo isz akiu lyg 
žirniai aszaros byrėt. Buvo 
smagus ir laimingas, nes ne
kaltybes dora užlaikydavo 
sanižine nuo mažiausio taszke- 
iioC
I Vaikas jau gana paaugės1, 
reikia kur nors in vielute pri- 
sukt, kad galėtu prasimaityt 
isz saves, juk ne visada bus pas 
geradejus.

Mikutis,-neilgai trukus, su-

kalbėjo Jonuką ipas turtinga 
ponia už kambarini tania. Ta
kas „Jonukui geras; gerai tar
naudamas dideliam name, gal 
prasimint sau puikia ateiti.
' Ponia sukalbėjo, kada turi 
pristot ir kiek algos gaus.

— Kur tėvai Jonuko1? 
klausė ponia Mikuczio.

Mikutis nuleido nosi.
man atsakyt"? Szmkesztelejo 
galvoj duon-kepio. Jeigu pasa-

Už-

Ka

I

BALTRUVIENEI

I

i

¥
5

“Eisim ant parties
Onuk, 

Tiktai /greitai pasirengk, 
netruk;” 

Onuke pecziaus neprižiūrėjo 
i Ant parties su vaikinu 

nuėjo.
Ant pecziaus puodus 

į paliko,
Szuo mesa užtiko, 
Laukan iszneszes 

supaszczevojo, 
Pasislėpęs sau miegojo, 

, Onuke ir partijoje,
Ir ant vaikinu lo ję, 

Po kareziamas valkiojęs! 
' Namon eiti bijosi, 

O is® tos Onuke®
I netikus, 

Nuo visu merginu
' atlikus,

O jeigu nesusivaldys,
Tai daug vargo ant 
Szio svieto pamatys.

Katra mergina veidus 
kvarbuoje,

Tokios jokis vyras 
nępasidaboje,

O jeigu kareziamoje 
balių įdaro.

Tai rodos kipszas 
merguoziu privaro, 

Ir vaikai meto su 
.. akmenais, 

O tankiause ir su 
purvais.

Visur randasi tokiu 
merguoziu,

Ka paįdaro juokus del
- , i kitiems,
Jeigu musu Lietuvaites

Teip ilgai darys,
■ Tai dievaž in kaili 

aplaikys, 
Jau nekurtos tos

Schuylkillietes,
Tai szirfdeles ne kas, 

Ten jau kaip niekados, 
Kaip kur tiktai 

merginos geros.

kyšiu teisybe, ponia nepasiti
kėdama nepriims in savo kam
barius sunu paleveko, vagies.

—■ Tėvai jo numirė, atsa
ke nedrąsiai murmėdamas..

Atsiskyrė su ponia Mikutis1 
ir trauke namon maustydamas 
jog tas nekaltas melas bus nau
dingas Jonukui. Parejas pasi
gyrė kaiįp viskas gerai klojosi, 
neužtylejo nei apie savo melą, 
bet motere ir Jonukas nesi
džiaugė kad tėvas užslėpė tei
sybe: skaitė abudu szventose 
knygose: “Liežuvis melagio 
biaurus yra Dievui” (Apocal. 
21-27). Nei esi pas Ji nieko 
neszvaraus ir daranezio- biau- 
ruma ir melagyste.” Niekur-gi 
nerado rasztuose skirezio tarp 
mažu, nekaltu, o svarbiu ir ble
dingu melaigyseziu. Padaryta, 
padaryta, taip tegul pasiliks. 
Mikucziui nei in galva neatėjo 
kajd mažas tas papiktinimas 
vaikui bus priežasezia tiek ne
laimiu.

Atėjo paskirtas laikas. Glo
bėjai atsiskirdami palaimino 
Jonuką, davė pamokinimą kad 
tarnauti teisingai, neapsileistu 
doriszkame gyvenime, neliau
tu skaitės geru knygų. Jonu
kas vienas sau eidamas maus
to: o- jei ponia užklaus manės 
apie tėvus, ka pasakysiu, tei
sybes negaliu, tai butu panie
kinimas globėjo: jis pasiliktu 
melagium; meluot! O kaip 
trinksi szirdis. Kaip bus, taip! 
Ponia szirdingai priėmė kaipo 
naszlaiti, iszrode viską, ka tu
rės daryt, kur but; bet kalbai 
nutrukus, ponia užklausia:

— Ar seniai tėvelis numi
rė?

Jonelis lyg kas su liepsna 
butu kysztelejas, užkaito, nu
lenkė galva. Ponia užtemijus 
nusiminimą vaikino, susigrie
bė ir užbaigė kalbėjus kuom 
kitkuo. Pasilikęs Jonelis vie
nas džiaugėsi kad iszsisuko 
laimingai isz slastų; nei ta, nei 
ta užgavo, bet daugiau prisi
žadėjo niekados nemeluoti.

Kad tada butu kas nors pa
mokinęs vaikina jog prisižadė
ti tai per menkai, isz pat pra
džių reikia atitaisyt darbu, nes 
paskiau® gal but per vėlai. Rei
kia tuoj žarija užgesint, nes 
po valandėlei nuo vienos žari
jos visas namas iszliepsnos; 
todėl negana prisižadet kad 
daugiau žarijų nekrėsi; ir vie
nos nelaimei užteks.

Ant Gavėnios

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda [15c..

No. 198 Gromata,arba Muka 
musu Iszganytojaiis 
iristuso, peraszytą ' 
los rastos grabe mi|su Iszgany- 
lojaus Jeruzolime

No. »202 Novena 
go Medaliko Dien Motinos 
Garbei 15c. A1

No. 203 Tretininkių Serap- 

 

ibiszkas off’ him itc.

No. 194 Trumpa Katekiz
mas pagal iszguldida Kun. Pi- 
iauskio, su nekurtais i mdin- j 
gaiš padėjimais 35<k

No. 196 Stacijos 
varija, 15c.

Jezuso 
isz groma-

10c.
. Stebuklin-

Užsisakant kny 
paminti tik nume 
siuskite per paczto 
Money-orderi arbi 
Money orderi. Ne 
dadeti 10 c. ekstra 
timo kasztu. Adres
SAULE - Mahano

rba Kal-

, reikia 
inigus 

al Note 
xpress
rszkite 
isiun-

ity, Pa.

Nusiseke gerai syki ir antra 
ir treczia. Melas melą seka, bet 
szirdis Jonelio' užganėdinta: 
matosi beveik kas dien su tete; 
ji aprūpina, suramina, jam pa 
lengvina kanezias. Kur nors 
tik iszsius ponia, Jonelis, ar at
likęs ar priesz, užbėga pas tę
va ir praverezią ilgas valan
das. Jei užklansdavo, kur taip 
ilgai valkiojosi, turėdavo me • 
luot, suktis. Viena karta ilgai 
Joneliui nebeesant namie, kas- 
žiu kas pavogė auksinius 
szauksztus, Joneliui vela reik 
suktis, teisintis, vėla meluot.

Jau Jonelio szirdis suvisai 
atszalo; jau sykis nuo sykio vis 
šildžiau sekasi meluot, bet Die
vas mielaszirdingas, siusda
mas žemiszka nelaime, atvėrė 
akis slystanezio in prapulti 
jaunikaiezio.

Ponia, dagirdus kad užžiu- 
rintis jos turtu raktus tarnas, 
kasi dien aplanko koki ten na
rna, kaip kiti sake kur gyvena 
vagys, pasiszauke Joneli iszsi- 
teisint. Vargszas mato kad 
riestai; geresnio kelio nėra 
kaip prisipažint bet'prisipaži
nimas jau per vėlai. Ponia ma
tydama kiek kartu buvo ap
gauta ir nepatikejdama kad ir 
dabar isz tikros szirdies pra
stosi dovanoti, atstatė nuo

tarnystes. . . ; >■
— Kad sziandien padary

tum szalin, buvo paskutinis 
ponios žodi. Taip Jonelis pasi
liko be nieko apskelbtas vagiu. 
Kur vieta susiras, kas gal in ti
kėt jam teisinantis. O isz kur 
viskas? Isz pradžių tik reikė
jo Mikucziui pameluot, butu, 
Jonelis to- isz saves neiszmisli- 
jes, butu, per tai gerai turejasi 
pas ponia, o ateityje, ne tokiu 
pasilikęs.

Acziu, Dievui kad Dievasi 
■ prispausdamas nelaime atve
dė duszia in gera kelia. Ilgiau 
būnant tokiam atszalime butu 
pasilikęs kokiu paloveku ir 
amžinai pražuvęs. Dabar ma
tydamas savo nelaime ir klai
da, doriszkai pasitaisė ir nors 
sunkiai, bet vis tik sziaip taip 
užsip-elne duonos kąsni, O' su 
laiku ir gera varda atitaire.

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

Pirkite U. S. Bonus

Trys Istorijos
Apie lrlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius dko Turtingu Ponu,.
1M. t. PSr pacxta, 2a Oenm. 
SAULE - Mahanoy City; Pa,

Baisiai Nusigando
Ickuį praneszta per tele

foną buk jo Sore pagimdė 
net tris vaikus ant syk. Te
kus teip baisiai persigando, 
kad net paszauke: Gyalt! 
Jau tam manes Sore viską 
teip daro per savo staigu
mą. .

! Nors Jonelis teisinosi save 
versdamas kalte ir atsakymą 
priesz Dieva ant Mikuczio, vie
nok sanžine ji persekiojo. Pa
imdavo skaityt Raszta, visur 
rasdavo- bausme už melagyste. 
Varydavo, isz vieno- daigto in 
kita ir mesdavo skaitės. Syki 
atsivertė Ananijaus ir Safiros 
istorija. Jonleis peibego aki
mis bet taip jo szipdi suspaudė 
kad mete knygas ir daugiau ju 
nebeeziupinejo. Nei maldose 
nerasdavo to- meiles karszczio, 
koki jausdavo pirma. Trumpai 
sakant, pradėjo dvasiszkai 
szalt.

Viena karta begryžtant na
mo, sutinka nelaiminga savo 
pajejima, vargus.

Tėvas gailėjosi savo pereito 
gyvenimo, melde sunaus kad 
tankiau ji atlankytu suramytu, 
suszelptu, pradędanczioj ji 
spausti, ligoj. Jonelio szirdis j

MOTERĖLES, ISZ 
KATROS EILIOS 

PAEINATE?
KAIP visiems yra žinoma, 

pirmutiniai musu tėvai, 
Adomas su Jieva, turėjo tris 
sūnūs : Kiana, Ablu ir Seta, bet 
apie dukteres nieko neminavo- 
jo, tai isz kur galėjo tie vyrai 
turetie sau moteris?

Sztai viena karta vyriauses 
sūnūs, daejas in vyro metus, 
paszauke didžiai susijudinęs:

— Dieve, jeigu man neduo
si gyvenimo drauges tai pa
ver žsziu nuo Adomo Jieva!

H A-.'

Tame isz dangaus atsiliepė 
balsas:

— Kainai, kaip tik rytoj 
atsikelsi, iszeik ant kiemo o 
ka pirmiausia pasitiksi, pasi
imk, nes tai bus tavo- pati.

Kada ant rytojaus Kainas 
iszbego laukan, sztai priesz ji 
stovi girgendama žąsis. Su 
džiaugsmu jis pasiėmė ja ir in- 
sinesze in savo gyvenimą.

Matydamas tai Vieszpats 
kad Jo balso Kainss nepanie
kino, pavertė žasi ant puikios 
merginos kuri pasiliko Kaino 
pati.

Užvydejo jam broliai tokioi 
giliuko, o kada dažinojo kokiu 
budu Kainas gavo tokia pa- 
czia, iszejo Ablus laukan ir pa
szauke:

— Vieszpatie jeigu neduo
si man paezia, atimsiu nuoi 
Kaino.

Ir liūdnai užsimislino.- Tame 
isz dangaus balsas atsilidpe:

— Nesirūpink Ablau, kaip 
rytoj atsikelsi,, iszeik laukan, oi 
ka pirmiausia pasitiksi, bus ta
vo pati.

Ablus ant rytojaus pabudęs, 
iszbego lauk. Žiuri, kad priesz 
ji artinasi kiaule. Nusistebėjo 
Ablius ii- da labiau susirūpino 
kad vietoje merginos, atsiuntė 
jam. Dievas kiaule, bet ka galė
jo daryt jeigu, žinojo- kad Su- 
tvertojui nereikia prieszintis? 
Ir pasiėmė Ablus kiaule ir in- 
sivede in savo gyvenimą. ,.

Bet labai nudžiugo kada pa
matė prie savo szono patogia 
motere, isz džiaugsmo- negalė
jo nei žodelio- isztart.

Setas, matydamas kad jis 
vienas pasiliko be paezios, pra
dėjo graudžiai verkt ir melsti 
Dievo susimylejimo.

-Staigai iszgirdo isz dangaus 
baisa: . • ■... ' .

—i Tavo meldimas iszklau- 
sytas. Rytoj kaip atsikelsi, ka 
pirmiausia sutksi, pasiimk, tai 
bus tavo motere.
/Setas ant rytojaus pasitiko 
kalia, bet isz kales persimainė 
ant patogios motere® isz ku
rios tai eiles paeina didžiau
sios liėžuvninkes, isz tos kiau
les paeina lėtos moteres kjiriosi 
in akis žmogui retai žiuri ir 
maža ka kalba bet už tai daug 
pikto mislijanezios. Isz žąsies 
girgsenan-ezios paeina moteres 
daug sznekanezios ir nors piė-i- 
lei žmogui in akis žiuri, bet 
kitaip mano.

Taigi, mielos moterėles, isz 
katros eiles jus paeinate? '

— GALAS —

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

ii !
k’ t ■> f-i-*-
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— Subatoj pripuola Szv. 
Romualdo, o Tautiszka Vardi
ne: Ramutis. Menulio atmai
na: Naujutis. Ir ta'diena: 1945 
m., Sovietai prie pat Berlyno 
miesto; 1914 m., (baisu,s gaisras 
mieste Baltimore, Md., 2500 
namu sudege.

— Kita, sanvaite: Nedelioj 
pripuola Užgavėnių Nedelia. 
Taipgi Szv. Jono nuo M a th o, 
Tautiszka Vardine: Darman- 
tas. Ir ta diena 1954 m., Ame
rikos Skautu sanvaite, Skautu 
(draugija Amerikoje buvo' in- 
steigta 1910 metuose; 1949 m., 
Kardinolas Mindszenty Ven
grijos Kataliku bažnyczios va
idas buvo Komunistu nuteistas 
in kalėjimą iki gyvos galvos; 
1950 m., Kariszka valdžia pa
skelbta Graikijoje; 1950 m., 
Amerikos Sekretorius Ache- • 
sonas laikrasztininkams pasa
kė kad Sovietu Rusijos sutar
tys yra niekam nevertos.

■ — Panedelyje pripuola Szv. 
CyriĮo ir Szv. Apolonijos, o 
Tautiszka Vardine: Priszman- 
tis. Ir ta diena: 1933 m., Tau
tu Sanjunga pareikalauja ka|d 
Japonija sugražintu • Kinijai 
visas' jbš ■ užkariautas žemes; 
189f> m.', Lietuviams tiesas su- 
lyg žemes (pirkimo; 1957 nu, di
delis eroplanas nukrito, 81 isz- 
liko gyvi, o 20 žuvo kai eropla
nas pasikėlęs skristi in Miami, 
Florida, nukrito ir sudužo ant 
Rikers salos.

—• Utaminke pripuola Užr 
gavenes, taipgi Szv. Skolasti- 
ko, o Tautiszka Vardine: Kei- 
szalius. Ir ta diena: 1939 m., 
Popiežius Vienuoliktasis pasi
mirė, jis buvo asztuonios de- 
szimts vieno meto amžiaus, jo 
vieta užėmė Kardinolas Euge
nio Pacelli, kuris buvo Vatika
no Sekretorius; 1272 m., Lie
tuviai pergalėjo Kry'ževius 
ties Kauno; 1957 m., dvide
szimts metu mergina buvo> 
Vengru Komunistu pakarta, o 
su ja buvo pakartas buvęs Ar
mijos karininkas. Jiedu, buvo 
pasmerkti ir intarti už sukike- 
liu suorganizavimą Gyolavari 
ir Pietrytu Vengrijoje.

— Musu skaitytoja, ponia. 
Marę Czeniiąuskięne isz She- 
naidoro lankėsi pas Šiužu, szei- 
myna ant East Pine uly., ir 
prie tos progos atlankė “Sau
les’’’ Redakcija del atnaujini- 
mo savo prenumerata uz laik- 
rasžti 4‘Saule.” Jos vyras Si
monas Czemiauskas nesveiko- 
ja ir gyjddsi in Schuylkill Ha
ven ligonbute. Mes vėliname 
greito- pasveikimo del pono 
Czemiauskio. Acziu už atsi
lankymą.

— Pareita Petnyczia apie 
65 mainieriu likos paszalinti 
nuo darbo isz Newkirk Mining; 
Co., isz priežasties kad tos 
nlaipos neužsimoka.

— Gerai žinomas del mies
to gyventojems, Michael L. 
McInerney, nuo 218 W. Maha- 
noy uly., kuris nesveikavo per 
daugelis metu, pasimirė in 
Schuylkill pavieto ligonbute in 
Schuylkill Haven, Utaminke. 
Paliko broli ir seseri. Prigulė
jo prie Szv. Kaniko parapijos. 
Laijdojo Ketvego ryta.

Pine Grove, Pa. — 
Panedelyje popiet gaisras kilo 
Scheck ibreikero arti Sued- 
berg. Levi Danbert, 61 metu 
amžiaus isz Pine Grove darbi-

LONDON, ANGLIJA. —
Loszike Sarah Churchill buvu
sio Anglijos Premieriaus Wins 
ton Churchill duktė, neszioda- 
ma savo loszimo drabužius, at
lankė Great Onmant Street

Children’s ligonine in Londo
ną, ir palinksmino serganczius 
vaikuczius. Ji ežia tiem vai- 
kucziams pasako pasaka isz 
savo paskutinio loszimo. 

o o o

bet be jokio pasisekimo.
Danijos- didelis laivas su 

asztuonios’ deszimts penkiais 
keleiviais, gavo insakyma isz 
savo nustatytos keliones pa
sukti in ta vieta. Jis plauke 
isz Greenland in Denmark. Bet 
vėliau jis isz tos vietos pasi
traukė kai pradėjo baisiai szal- 
ti ir buvo pavojaus kad ir jis 
butu ledu suspaustas, per ta 
baisu szalti.

Eroplanai buvo iszsiunsti 
isz Goose Bay, Labrador ir 
Keflavik. Iceland.

Amerikos eroplanai net per 
isztisa nakti skrido toje vieto
je, to laivo jieszkodami. Kana
dos Laktum sztabas teipgi bu
vo pasiimtos kelis savo sargy- 
binįus eroplanus. Bet viskas 
buvo veliui.

Tas nelemtas “Hans Hed- 
toft” laivas buvo pastatytas 
kai tas į arsingas ir didingas 
“Titanic" laivas, kad jis ne
galėjo nuskęsti. Bet kaip “Ti

tanic” laivas nuskendo pirmu
tinėje savo kelionėje, taip, isz- 
rodo, ir szitas laivas nusken
do.

Tas laivas buvo pastatytas 
taip kad jis neva'galėtu plauk
ti tarp Greenland ir Denmark 
kad ir žiemos laiku, nežiūrint 
szalczio, ledu ir lycziu. Bet da
bar pasirodo kad tainegalima.

Kai Lindberg, Danijos Mi
nisterijos pirmininkas del 
Greenland sako kad dabar ir 
valdžia bus kaltinama kad ji 
pavėlino tokiam laivui žiemos 
laiku plaukti per tuos pavojin
gus vandenius. Jis sako kad 
dabar gal reikes del susisieki
mo pavartuoti vien tik eropla- 
nus. Bet tai labai daug kasz- 
tuos, nes reikes atidaryti ir 
pertaisinti Narsarssuak aero
dromą, kuris buvo per Antra 
Pasaulini Kara žinomas kaipo 
Bluie West One, in South 
Greenland. Jis po karo buvo 
uždarytas ir apleistas.

LIETUVISZKAS SURIS

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

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

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

Andruliui 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 patenkina 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

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

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
įlinkas prie tos breikero likosi 
pavojingai sužeistas ir likos 
nuvesztas in Pottsville ligon
bute. Penkiolika darbininku 
neteko darbo. Iszkaidos pada
ryta ant szi'into tukstaneziu 
doleriu. Breikerys prigulėjo 
iprie Thomas W. Schneck.

Girardville, Pa.—
Buvus miesto' gyventoja, po
nia Teofilą Stacziokiene (M-a- 
galenga) numirė Utaminke, 
penkta, valanda vakare ipas sa
vo žentą ir duktere, Kimlber 
Fenstermacher, in Sęhuylkille 
Haven. Velione nesveikavo per 
keturis metus. Gimė Lietuvoje 
atvyko in Amerika 60 metu at
gal in Shenadoryje, o 1929 me
tuose nusikrausti in Girardvil- 
leje, 1955 m., apsigyveno in 
Schuylkill Haven pas savo 
žentą, ir duktere K. Fenster- 
niacher. Jos vyras Jonas mirė 
septyniolika metu atgal. Ve
lione prigulėjo prie Szv. Vin
cento' parapijos ir bažnytiniu, 
moterų draugijų. Paliko dvi 
dukterys: K. Fenstermacher, 
isz Schuylkill Haven ir Ona 
Eilers, Wernersville; seseri 
Jozefina Melauskienejsz. Har

rison, N. J., taipgi daug anuku. 
Laidojo Petnyczios ryta su 
apiegonds in iSzv. Vincento- 
bažnyczioje devinta valanda, ir 
palaidota in Szv. Ambrose ka
pinėse in Schuylkill Haven.

Frackville, Pa.— ,
Petras J. įSnaiponis nuo 34 S. 
Broad Mt. uly., kuris gydėsi in 
Hamburg ligonbute, pasimirė 
pareita Petnyczia. Gimė Tiir- 
keiy! Run, o 1912 metuose apsij 
gyveno' Frackvilleje, o priesz 
tai gyveno iSheuadoryje ir 
Port Carbon. Buvęs angliaka- 
įsisi ir ipaskutini karta dirbo 
Readingo kasyklose. Prigulė
jo prie keletą d’raugyscziu. Pa
liko savo jpaczia Helena (An- 
ceravage); duktere Mercedes, 
pati Andrew Boris isz miesto 
ir arnika. Palaidotas Seredos 
ryta su apiegomis in Szv Juo
zapo bažnyczioje 9:15 valanda 
ir palaidotas in Szv. Jtirgio 
.parapijos kapinėse, Shenado- 
vyije.

NEBELIKO VILTIES
DEL LAIVO

SU 95 Keleiviais
Stengiasi Bažnyczia

Suvienyti

RYMAS, ITALIJA.—
Popiežius Jonas Dvideszimts 
Trecziasis, Ryme yra paskel
bęs, kad suszauks viso pasau
lio susirinkimą, posėdi, per ku
ri jis stengsis suvienyti Pravo
slavus ir Anglijos Protestan 
tus in viena bažnyczia.

Tai pirmutinis tokis posėdis 
bus in asztuonios deszimts de
vynis metus.

HALIFAX, NOVA SCOTIA 
— Daug Amerikos dideli sar
gybiniai eroplanai skrido sker
sai ir iszilgai per kelis szimtus 
myliu aplink ta vieta kur Da
nijos “Hans Hedtoft” laivas 
paskutinaji syki szaukiesi pa- 
gelbos, praneszdamas kad jis 
sudužo in ledo lyti ir kad jis 
skėsta. Bet tie lakūnai prane- 
sza kad jie to laivo niekur ne
matė ir nemate nei mažu laive
liu, kurie butu nuo skestanezio 
laivo paleisti su keleiviais.

Laivai, kurie buvo pribuvę 
in ta vieta turėjo pasitraukti 
del audringu bangu ir del bai
saus szalczio, kuris buvo pra
dėjęs ledais juos apsunkinti ir 
spausti.

Vienas lakūnas pranesze 
kad jis užtiko ka nors ten ant 
mariu, kuris iszrode kaipo ap
verstas laivelis, bet kiti lakū
nai, greitai in ta vieta pribuvo 
ir nieko nerado.

Amerikos Campbell laivui 
pribuvo in pagelba du Danijos 
laivai, Tiesten ir Rink, ir pas
kui pribuvo ir Vokietijos lai
vas Poseidon. Visi jie per dau
giau kaip szimta myliu skersai 
ir iszilgai per ledauneš plauke 
jieszkodami to dingusio laivo,

Kreglių loszimo laimėtojai, 
Billy ’V Lu isz Saint Louis, 
Missoui ir Marion Ladewig, 
isz Grail Rapids, Michigan, 
ežia ii :smai laikrasztinin-

laimejimo dovanas, kai jiedu 
laimėjo Krdgliu Rungtynes in 
miestą Buffalo, N. Y. Ponia 
Ladewig septinta syki in de
szimts metu laimėjo ta garbe.

FOUNTAIN — MICHIGAN

DARBO SEKRE.,
J. P. MITCHELL

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

DL VYRAI IR
UONPLAUKE
SUIMTI

Du
Pas;

ilicijantai Buvo 
Iti In Englewood

HACENSACK, N. J. — 
Policij&ailn dvi valstijas su- 
^.resztav 
metu ar aus Jooseph Lynch
ir jo dixge, geltuonplauke. 
Visi jie 
m a dvie 
glewoodjew Jersey.

dvideszimts dvieju

i. intarti už paszovi- 
policijantu in En-

. Geltuędauke, asztuonioli- 
kos'nju amžiaus Sieglinde 
Klapj 
savo muose in Ridgefield 
Park, 
kad ji 
si im

►tt buvo suaresztuota

i pasakė policijantams 
draugas, Lynch randa- 

zrzbuti in Deposit, N. Y.

Už kiji valandų jis buvo te
nai va] 
resztuoti 
kio pasi i 
mas, jau ;
slapstyti

jos policijantu šua-
Jis pasidavė be jo- 

■ieszinimo, sakyda- 
an insipyko bėgti ir

advokatas Guy W.

kalejima, sako kad 
o pasakius kad ki-

Valsti
Calissi, kis ta mergina pa- 
tupdino 
ji jam b
tas jaunilis yra ežia inveltas 
in ta sza inima; dvideszimts 
metu ar aus Edward Post, 
kuris bur
des in tu policijautus.

tuos szuvius palei-

Sužeist paszauti policijan

tai yra 29 metu amžiaus Ed
ward Skold ir 27 metu amžiaus 
Gerald Wisniewski. Jaunuolis 
Poost buvo greitai suimtas ir 
suaresztuotas.

Mergina sako kad ji buvo in 
Lynch’s kambarį vieszbutyje, 
in Fort Lee ta nakti, kai jis at
ėjo baisiai nervuotas. Ji sako 
kad ji ta nakti praleido su juo 
tame vieszbutyje, paskui nu
važiavo in Suffern, N. Y., isz 
ten trauke dar toliau.

Ji sako ji vairavo savo mo
tinos automobiliu ir važiavo su 
Lynch, kuris buvo prižadėjęs 
su ja apsiženyti. Paskui ji da- 
žinojo kad policijantai jos jau 
jieszkojo. Ji sugryžo namo.

Valstijos advokatas Calissi 
sako kad dar treczias vyras 
bus intartas. Jis teipgi sako 
kad jis dabar gerai žino kad 
ta geltuonplauke Klapport bu
vo ta revolveri nusipirkus 
Gruodžio dvideszimts pirma 
diena in Levittown. Jis sako 
kad ta geltuonplauke yra jam 
prisipažinus kad ji buvo bai
siai insimyĮėjus in ta Lynch ir 
buvo jam keletą kartu davus 
pinigu.

Sužeisti policijantai buvo 
paszauti kai jie sustabdė jų
dviejų automobiliu, norėdami 
j u paklausti ka jie dare toje 
apylinkėje, kur tie bagoeziai 
gyvena. Kai jie ta automobiliu 
sustabdė, tai tiedu jaunuoliai 
pradėjo szaudinti.

in rinkimus jeigu jis matytu 
vilties laimėti ta Vice-Prezi- 
dento vieta.

Jis teipgi vieszai atsake kad 
jie mielu noru stotu in tuos 
rinkimus del tos vietos,nežiū
rint kad jis yra, anot savo pa- i 
ties prisipažinimo ar pasigy
rimo, baisiai užimtas darbinin
ku reikalais.

Jis sako kad Jis laikytu už 
garbe jeigu Republikonu par
tija jam ta proga duotu ir ta 
garbe suteiktu.

Mitchell pareina isz New 
Jersey; o Nixonas pareina isz 
Californijos. Ir Mitchell yra 
Katalikas. Tai, anot kai kuriu 
politikierių iszrokavimo, tokis 
tikietas butu Republikonams 
in sveikata, nes jie galėtu 
kreiptis in visu sroviu ir visu 
vietų žmones, kurie už viena 
ar kita balsuotu.

Republikonai ežia galėtu pa
statyti ramsti ir pasistoti 
priesz Demokratu rengiama 
tikieta su Senatorių John F. 
Kennedy, kuris yra Demokra

tas, milijonierius ir Katalikas, 
kuris, Republikonai tikisi stos 
in tuos rinkimus ar del Vice
prezidento ar del Prezidento 
vietos.

Senatorius Kennedy yra nu
sistatęs priesz darbininku isz- 
naudotoja, ir razbaininka Ja
mes R. Hoffa. Bet Mitchell sa
ko kad Kennedy yra bejiegis 
priesz ta darbininku bosą Hof
fa ir. kad jis nieko nepesz su 
savo komisija.

Palauksime, pamatysime. 
Bet negalima pamirszti kad ir 
milijonierius Rockefeller labai 
mylėtu stoti in szitus rinkimus 
ir jis nėra szirdies draugas 
Nixono, nors jiedu priguli prie 
tos paezios partijos. Bet teipgi 
reikia atsiminti kad ir tas 
Kennedy yra milijonierius.

Ka raszo ponia Marcele Bel- 
skiene isz Wapping, Conn. — 
Gerbiama “Saules” Redakci
ja: Prisiuncziu jumis užmokes
ti už “Saules” laikraszti ant 
viso meto ant tolesnio laiko. 
Taipgi prisiunskite man Sie
nini Kalendori. Vėlinu “Sau
les” Redakcijai gėrius linkę-’ 
jimu. Su pagarba, jusu skaity
toja Marcele Belskiene.

Žiemos Žvejotojas

NETCONG, N. J.—
Devynių metu amžiaus Donnie 
Arbolino parodo žuvi, viena 
isz devynių, kurias ji su savo 
tėvu Dominick Arbolino paga

vo in Lake Hopatcong in ke
lias valandas. Nors buvo bai
siai szalta bet jiedu nutarė eiti 
žvejoti, ir ežia mažytis parodo 
savo grobi. , . . _




