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Isz Amerikos
Amerikos Sekretorius 

Pavadovas
I

WASHINGTON, D. C.—
Christian A. Herter, biski 

suparalyžiuotas nuo ligos, da
bar pavadoja Amerikos Sek
retorių John Foster Dulles, ku
ris randasi ligoninėje ir serga 
vėžio liga. Jis sako kad jis at
stovauja Amerikos Sekretorių 
visuose reikaluose ir važiuos 
in posėdžius jeigu Sovietu val
džia sutiks tuose posėdžiuose 
dalyvauti ir jeigu John Foster 
Dulles tuo laiku dar nebus pa
sveikęs.

FABRIKANTAS 
DINGO

Skrido Isz Florida
In New York

MIAMI, FLORIDA. — 
Miami Coast lakūnai visa san- 
vaite jieszkojo bagocziaus, ku 
ris su savo draiveriu, lakunu, 
iskrisdamas isz Fort Lauder
dale, Florida, in New York, 
dingo. •

Dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus John J. Buckley isz 
Aroniinink, Delaware Apygar
da ir jo draiverys Nicholas 
Cucinotta isz Hammonton, N. 
J., iszskrido ana sanvaite. Ta 
vakara apie septinta valanda 
lakūnas per radija pranesze 
kad jis bėdoj, nes jo eroplano 
sparnai sunkėja nuo ledo ku
ris ima ant sparnu szalti. Po 
tam jo radijas nutilo.

Ponas Buckley buvo nuskri
dęs in Florida kokia sanvaite 
priesz tai su savo žmona ir 
dviem dukterim. Jos pasiliko 
dar del vienos sanvaites Flo
ridoje, o jis su savo lakunu 
gryžo in New York miestą.

Pirkite U. S. Bonus

EISENHOWERIUI
NAUJAS “JET”

EROPLANAS

Kasztuoja Daugiau 
Kaip Penkis Milijonus

Doleriu!

Kitas Tokis Eroplanas 
Bus Statomas Del

Vice-Prezidento
Nixono

RENTON, WASH. — Pir
mutinis greitas “Jet” eropla
nas yra rengiamas del Prezi
dento Eisenhowerio. Jis nebus 
tokis pucsznus ir madingas 
kaip dabartinis Eisenhowerio 
eroplanas Columbine III, bet 
bus daug greitesnis ir dar la
biau brangesnis.

Jo naujas Boeing VC137 Jet 
eroplanas kasztuos daugiau 
kaip penkis milijonus doleriu. 
Jis skris greicziau kaip szeszis 
szimtus myliu in adyna.

Fabrikas prižada ji Prezi
dentui pristatyti kada Balan
džio menesyje. Tas pats ero- 
planu fabrikas stato kitu tokiu 
greitu eroplanu karo sztabui.

Dar kitas tokis eroplanas 
yra rengiamas, statomas del 
Vice-Prezidento Nixono.

Dabartinis Prezidento ero- 
planas turi miegamosios kam
barius. Bet ant szito naujo ir 
baisiai greito eroplano nerei
kės miegamųjų kambariu, nes; 
kur -tik Prezidentas norės va
žiuoti, jis pribus in kelias va
landas.

Su szitu nauju eroplanu Pre
zidentas gales isz Vaszingtono 
nuskristi in Los Angeles, Ca
lifornia in mažiau kaip pen
kias valandas kai pirmiau jam 
eme apie devynias valandas.

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

KARALIENES
SZUVA INKANDO

POLICIJANTA

LONDON, ANGLIJA. — 
Susan, Buckingham palociaus. 
neklaužada, szunis, kuris yra 
iszgazdines ir inkandes keletą 
sargu ir svecziu, dar syki pa
rode savo dantis ir inkando 
naujam policijantui, sargui in 
koja.

Vienas paprastas ir jau ‘se
nas policijantas, sargas susir
go ir jo vieton buvo paskirtas 
naujas ir jaunas policijantas. 
Szitas szunis, pamatęs jam ne- 
pažinstama policijanta sarga, 
greitai pro langa iszszoko ir 
prisiartinęs prie to sargo nusi- 
stvere jam už kojos.

Karaliene greitai iszbego ir 
nuolankiai atsiprasze to polici- 
janto, kuris likosi beveik be 
kelnių.

Seni sargai prie palociaus 
sako kad reikia ta szuni pa- 
taksznoti ir paglamonėti ir su 
juo susidraugauti ir tada vis
kas tvarkoj, nes jis neapken- 
czia svetimu žmonių.

Alijantai Kvieczia Sovietus; Va- 
L £ •.

karu Berlyno Klausimas Svarbus;
Amerikos Kareiviai Isz Vakaru

Berlyno Nepasitrauks
WASHINGTON, D. C. — 

Vakarines trys didžiosios 
vieszpatystes beveik tuo pa
ežiu sykiu pasiuntė laiszkus in 
Kremlina kviesdamos Sovie
tus dalyvauti Užsienio Minis- 
teriu Posėdyje, kad butu gali
ma susitaikinti kaslink Rytu 
ir Vakaru Vokietijos, pirm ne
gu ežia sukilimas ar pats ka
ras iszkils.

Amerika, Anglija ir Prancū
zija pasiuntė beveik vienodus 
laiszkus in Kremlina.

Szitos vieszpatystes atmete 
Rusijos pasiulinima, Sausio 
deszimta diena, kai Rusija 
reikalavo dvideszimts asztuo
niu valdžių posėdi.

Vietoj to, Amerika, Anglija 
ir Prancūzija pasiulino ir da
bar siulina keturiu valdžių po
sėdi, aiszkindamos kad vien 
tik toms valdžioms szitas klau
simas priklauso.

Sovietai yra grasinę ir da-

Buves Kubos
Prezidentas

Buvęs Kubos Prezidentas, 
penkios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus Fulgencia Batis
ta, žiuri in savo laikrodi, in 
Ciudad Trujillo, kai jis laukia 
ir seka žinias isz savo kraszto 
in Dominican Republic. Suki
lėlis Fidel Castro stengiasi pa- 
rekalauti kad jis butu pasiuns- 
tas in Kuba, kur jis butu tu 
sukilėliu teisiamas, ir greitai 
butu pasmerktas mirties baus
me.

Buvęs Prez. Fulgencia Ba
tista, sykiu su Amerikos val
džia pasmerkia ir intaria visus 
tuos tu sukilėliu pasmerkimus 
ir žmogžudystes. Bet jis sako 
kad jis neketina gryszti in sa
vo kraszta, kad iszvengtu dar 
daugiau skerdynių.

Rytu Vokietijos
bar grasina kad jie paves visa 
Vokietija, Rytu Vokietijos 
valdžiai, j Tai reiksztu kad 
(mums veli kelias in Vakaru 
Berlyną bitu užkirstas.

Amerikcs valdžia yra pa- 
reiszkus ir Sovietams ir Vokie
tijos Komunistams davus ži
noti kad nusu kareiviai isz 
Vakaru Berlyno nepasitrauks.

Vakarines vieszpatystes no
ri laikyti ta posėdi in Geneva 
ar Vienna; bet jos sutiktu ta 
posėdi laikyti kad ir Ameriko
je, jeigu Amerikos Sekreto
riaus Johr. Foster Dulles svei
kata pagetes.

VokietijVs atstovai butu pa
kviesti in 1a posėdi, bet ne^kaip 
nariai, bet kaipo žiūrėtojai.

Iszrodo kad dabar viskas 
pareis nu) Rusijos nutarimo: 
ar ji' nutar; tokiame posėdyje 
dalyvauti tr ne. Isz musu pu
ses,'' mes febai abejojame kad 
Rusija sutiks dalyvauti, nes ji

UNIJOS
ISZNAUDOJA

DARBININKUS

NEW YORK, N. Y. —
Palszyvu uniju virszininkai 
susitarė st. darbdaviais isznau- 
doja milijonus darbininku. 
Kataliku Unijų bendruomenes 
pirmininkas, John H. McNiff 
yra taip vieszai paskelbęs ir 
dabar kaltina uniju vadus ir
darbdavius.

Jis parodina kad uniju va
dai ir darbdaviai, viena ranka 
laikydami, isznaudoja juodu
kus ir Puerto Rico darbinin
kus. Jie, per bendra susitari
mą tiems darbininkams ma
žiau mokėti net negu valdžia 
reikalauja.

Dar ir to negana; unija rei
kalauja daug didesniu mokes- 
cziu isz tu darbininku negu isz 
kitu; o darbdaviai iszsimislina 
visokias baudas ir algos suma
žinimus. •

Ir tai ne tik New York mies
te, bet beveik visur Ameriko
je juodukai ir Puurto Rican 
žmones yra isznaudojami!

Vasaros laiku, farmeriai 
samdosi daug szitu Puerto Ri
co žmonių del pjūties. Fel- 
czeriai tuos žmones pasisamdo 
sakysime dideliame mieste, 
prižada jiems penkis doleriu 
ant dienos, mažiausia, ir dau
giau jei jie daugiau nudirbs. 
Tai iszrodo geras atlyginimas.

Bet sztai kas atsitinka: jie 
turi užsimokėti už kelione in 
ta farma, kur jie būva su troku 
atveszti kaip kokie gyvuliai; 

isz tokio posėdžio nieko nega
li laimėti, o galėtu daug pra
laimėti.

Sulaikė Upes Patvanka

TERRE HAUTE, IND.—
Kapitonas Robert Madel, isz

Air. Jiational Guard, stovi 
virsz užtvankos in West Terre
Haute, Indiana, kur Wabash 
upe buvo taip patvinkusi, kad 
buvo pavojaus kad ta upe isz- 
siles ant viso miesto. Szimtai 
žmonių stojo in talka krauti 
maiszus pesku prie kranto kad 
tos upes vandenius sulaikyti.

jie turi už savo pietus užsimo
kėti, ir to troko draiverys juos 
nuveža valgyti in vieta kur jis 
su tuo savininku turi jau su
daręs sutarti kad jis gaus puse 
pelno. Už pusdolerio užkandi 
tie Puerto Rico žmones turi 
užsimokėti du doleriu ar dau
giau. Jiems vienas stiklas 
alaus kasztuoja pusdoleri.

Ir ka jie gali daryti ant pla
taus tuszczio lauko? Jie turi 
eiti ten kur tas to troko draive
rys juos nuvesz. Isz viso to 
darbo ir prakaito per visa die
na, kai tas žmogelis uždirba 
apie deszimts doleriu, jis jau- 
cziasi laimingas jeigu jis par
siveža pusantra doleri.

Serga

FORT BRAGG, N. C. — 
Amerikos Armijos Generolas 
George C. Marshall, 78 metu 
amžiaus, pavojingai serga in 
Fort Bragg Armijos ligonbute. 
Daktarai sako kad Generolas 
gavo antra ataka ir yra pavo
jingam padėjime.

KVAILINGAS
INSTATYMAS

WASHINGTON. D. C.— ' 
Valdžios eroplanu agentūra 
dabar iszleido praneszima kad 
tie nauji Lockheed Electra 
eroplanai su turbine-propeller 
inžinais gali nusileisti ant pa
skirtu aerodromu.

Czia mums visai prastos 
naujienos, nes tokie aerodro
mai turėtu būti intaisinti pri
imti tokius eroplanus.

Dabar szitas valdžios agen
tūros praneszimas parodo kad 
niekas kitas kaip tik to aero
dromo prižiūrėtojai buvo kal
ti kad tas nelemtas Electra 
(eroplanas nepataike in La 
Guardia aerodroma ir nukrito 
in East upe, kurioje nelaimėje 
žuvo szeszios deszimts penki 
žmones.

Pasirodo kad to aerodromo 
darbininkai nežinojo ar nesu
prato to Electra eroplano lakū
no insakymus, kai jis pranesze 
kad jis greitai nori nusileisti.

American Airlines eroplanu 
kompanija sako kad ji dabar 
ant visu savo eroplanu intaisys 
senoviszkus ženklus kad pase
nę musu aerodromai galėtu su 
j u eroplanais gerai susikalbėti. 
Tos kompanijos virszininkai 
sako kad ju naujieji intaisai ir 
rodykles yra per naujos musu 
aerodromams.

Dabar valdžia yra iszleidus 
insakyma kad tokie greiti ir 
dideli eroplanai negali nusi
leisti ant La Guardia aerodro
mo, jeigu negalima matyti 
tūkstanti pėdu in padanges ir 
viena myle ant žemes.

Tai isztikruju kvailingas in- 
istatymas, nes tie eroplanai yra 
taip pastatyti ir prirengti kad 
jie gali per tirszcziausias mig
las nusileisti, jeigu tik aero
dromas turi tam tinkamus in- 
taisus.

Czia aiszkiai matyti kad ne 
eroplanu kompanija kalta, bet 
aerodromas kur tie eroplanai 
nusileidžia.

Szirdies Ligos Fondui

STILLWATER, MINN. —
Sam Crea pasikalba su kos- 

tumeriu Earl Clemenson kai 
jis paaukoja pinigu del Szir
dies Ligos Fondo, in Stillwa
ter, Minn., kur Sam Crea per

MAŽAI MOKINTOJU

Del Vakariniu Pamoku

NEW YORK, N. Y. — 
New York miesto mokslo szta- 
bas visomis galiomis stengiesi 
ir stengiasi palaikyti vakari
nes pamokas, bet iszrodo kad 
viskas veltui.

Tik tris deszimts mokintoju 
pasirodė isz septynios de
szimts septynių del tu vakari
niu pamoku.
1 Eiliniai mokintojai ir mo
kintojos del tu vakariniu pa
moku sustraikavo ana nedele.

Keturios tokios mokyklos 
radosi be mokintoju.

Mokintojai ir mokintojos 
kurie pribuvo in darba in Ir
ving High School rado kad vi
sos knygos buvo užrakintos ir 
nebuvo rakto tom$ spynoms. Ir 
tik apie szimtas mokiniu pasi
rodė.

Tie mokintojai protestavo 
kad jie negali be knygų mo
kinti. Mokslo sztabo nariai 
prasze kad tie mokintojai mo
kintu kaip jie gali, be knygų.
Prezidentas Mokintoju drau

gijos Emil Tron, sako kad 
mokslo sztabo nariai negali ir 
negales tas mokyklas vesti be 
eiliniu mokintoju.

Mokintojai, kurie iki sziol 
gavo dvylika doleriu už vieno 
vakaro pamokas, jaueziasi kad 
tai per mažai ir dabar reika
lauja dvideszimts szesziu do
leriu.

Mokslo sztabas jiems siulina 
szesziolika doleriu dabar ir 
asztuoniolika doleriu Rugsėjo* 
menesyje. Bet mokintojai ant 
to nesutinka.

Jeigu kam iszrodintu kad 
dvideszimts szeszi doleriai yra 
per daug mokintojui, tai tegu 
jie tik prisimena kad bemoks
lis, nemokintas, be amato, mai- 
nierys dabar gauna apie dvide
szimts du doleriu uuž szipta. O 
mokintojo iszkaszcziai ne tik 
del savo mokslo bet ir del pra
gyvenimo yra keletą kartu di
desni už geriausio mainierio.

keturios deszimts asztuonias 
valandas buvo ant radijo ir 
garsino szita fondą. Jis per ta 
laika iszdalino apie tris tuks- 
tanezius kavos puoduku ir 
pats iszgere apie szimta.

<
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Kas Girdėt
In Detroit, Michigan, kai 

gaisras siautė virtuvėje, kai 
durnai pripildė visus kamba
rius, kai ugniagesiai per saliu- 
na iij-vilko savo vandenio pai- 
pas ta gaisra užgesinti, septy
ni kostiimeriai nesutiko savo1 
vietas prie baro apleisti ir sau j 
rainiai alų mauke.
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Prancūzas A. Maurois yra 
pastebėjęs: “Isz esmes imant 
Anierikiecziai. yra padori tau
ta, kuri nuo klaidos per klai
da veržiasi pirmyn, veržiasi in 
tai, ka laiko- teisybe. Jei szi 
tauta bus teisingai paneszama, 
ji netrukus virs didžiausia jie- 
ga teisingumo tarnyboje.”

In St. .George, West Indies 
Anglo-American graboriu kora 
panija garsina kad ji duos 
dvylika bonkų sznaipso su 
kiekvienu brangesniu grabu.

Saulute atranda purvą ir po 
baltu sniegu.

Cliicagpje, 48 metu amžiaus 
John K. Lawrence, kuris yra 
szesziu pėdu, fdydžio ir sveria 
szimta septynios .'deszimts sva
ru, teisėjui nusiskundė kad jo 
žmona, 39 'metu amžiaus, pen
kių, pėdu, dvieju coliu dydžio 
ir kuri sveria tik devynios de
szimts asztuonis svarus, ji tris 
sykius labai apdaužė ir sumu- 
šze. Teisėjas sutiko- jam duoti 
divorsa.

Pypkes Durnai

CEOROE WASHIU®TOW

siejas ■ szyieezia, visus szildo, 
nelaukdama praszymo- ar pa
dėkos. Taip pat ri jus nelauki
te maldavimo- ar pagyrimo, bet 
padekite žmonėms gera valia, 
ir busite kaip saulute, mylimi.

Ka raszo Ponas Simonas Mi-

Yra tai labai nesmagu, jeigu 
turime priminėti apie prisiun- 
tima u'žmokesties už laikraszti. 
Mes negalime inspeti kas ka 
mistiną ir ar prisiims užmokes
ti ar ne, o tuom laik turime su
laikyti.

Arba, da ka,: 'daugelis per
maino vieta savo gyvenimo ir 
nepaduoda jokios žinios redak- 
cijei, o kad ir duoda, tai nepa
deda seno adreso. Kožnas, kat
ras maino adresu, privalo pa 
dėti sena ir nauja aidresa, ba be 
to negalime permainyti.

Kožnas skaitytojas turi to 
prisilaikyti, o per tai del mus 
didelei palengvins ir ne turės 
reikalo rugoti. ,

sutiko su tuo.
Ateina ruduo, nupjauna ir 

suvežą in kluoną javus. Dabar 
ir jie džiaugiasi gamtos .motu
tes, dovanomis, kad nebereikes 
ir jiems toliau baldo kęsti.

Vyresnysis — gudrus vyras. 
Nieko niekam nesakydamas 
iszleido tarnus, kad atvežtu 
anksti ryta maszina javams 
is-zkulti, o pats nuvažiavo- pa-

kelonis isz Du Bois, Pa. — Ger
biama ‘ ‘Saules ’ ’ Redakcija: 
Prisiuncziu jums už “Saules” 
laikraszti ant tolesnio laiko, 
taipgi .malonėkite .prisiunste 
man dvi istorines knygutes. Su 
gerais velinimais visiems, jusu 
skaitytojas, Simonas Mikelo- 
nis.

VELNIAI JAVUS 
:: ISZKULE ::

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Ar jus norite sulaukti ilgo 
iantžiaus? Sztai iszbandytas re
ceptas: valgykite perpus ma
žiau; miegokite dukart ilgiau; 
ir juokitės keturis sykius Jau
giau. ' : :

Kaslink spėjimu ar prana- 
szavimu del ateinaneziu Prezi
dento rinkimu, nors dar per 
anksti ka. tikro pasakyti, bet 1 . •įszrodo kad pirma vieta Re- 
publikonu partijoje palaiko 
Vice-Prezidentas Nixonas. Ba- 
goezius Rockefeller is yra kaž 
kur toli atsilikęs. Bet dar vis
ko- gali būti.

Jurgis Vaszingtonas buvo 
Suvienytu Amerikos Valstijų 
Pirmutinis Prezidentas. Gimė 
Vasario (Feb.) 22-tra diena 
1732 metuose. Buvo Preziden
tu nuo Balandžio (Apr.) 30-ta 
1789m., ligi Kovo (Mar.) 4-tai 
dienai 1797m., o numirė Gruo
džio (Dec.) 14-ta diena 1799m.

fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe 
praeinanti mada.

O nauja automobiliu iszleis- 
ti kasztuoja apie deszimts mi
lijonu, doleriu ar -daugiau. Bet 
isZ-rodo, kad visos trys auto
mobiliu komlpanijos, General 
Motors, Chrysler ir Ford da
bar jau rengiasi gaminti- to
kius mažus ir pigesnius. auto
mobilius.

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

Gerai žinojo,
ai1

-Bet kad ir tos kompanijos 
nutars gaminti tuos mažesnius 
automobilius, jos vis gamins 
savo- didelius ir brangius auto
mobilius, kurie ateinancziaisi 
metais bus dar didesni, ilgesni, 
platesni ir brangesni.

Tik pasidaryk asilu, ir kiek
vienas ant tavęs kraus niai- 
szus.

su juo tekdavo- dar susikabinti, 
už krūtiniu pasistumdyti. O 
marti, tai ka ir bekalbėti, kad 
pamatyldavo ateinant ji, tai ir 
duris užsirakindavo, kad nein- 
eitu in trio-ba.
kad ka nepadaris neiszais 
indus iszldaužys’ar krosui su
griaus, ar v'algyma iszpils; ir 
daug kitokiu szunybiu pada
rys. ,

k Bet dažniausiai taip atsitik
davo, kad antrasis brolis juos, 
kaip- bites su durnais norėdavo 
iszvyti isz trioflbs, 
mas jo-n -durnu.

Nebegaledam

prileisda-

’■yventi jauno-
ji porele gyveni moję trioboje 

kele in antra

Amžius, atrodo, yra geriau
sias keturiuose dalykuose: se
nas medis geriausias deginti; 
senas,vyriak, -gerti; seni drau
gia, pasitikėti; senos knygos, 
skaityti. ■ ‘

1 • • "■ 1
Demokratu partijos eiga ne- 

aiszki, per daug kandidatu: 
bagoezius ir Katalikas Kenne
dy); Humphrey, Stevensonas ir 
Symingtonas. Bet kuris isz szi- 
tu galėtu būti Demokratu kan
didatas ?

Tikintysis, priesz sėsdamas 
valgyti, privalo- praverti duris
ir pasidairyti, ar nėra ten žmo
gaus, bada kenezianezio.

Dabar, beveik visos mokyk
los įpietu valstijose ima priimti 
Juodukus in savo- mokyklas 
sykiu su Baltais mokiniais. 
Taip turėjo- būti ir isz pra
džios.

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir...
RASZYMO 

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

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

.nuo- durnu, per 
gala; taip vadi t liną seklyczia 
gyventi. Bet ir, 
donas ipriomone^ 
kaburksžtyti. Kaip t B 
virtuvėje rūsio durys
paėjo- po. grindimis sekly ežios; 
taigi užtaise kaminą ir pradėjo 
leisti durnus in rusi pro duris, 
o isz rūsio- pro-
ncipraszyti kartieji durnai in 
kamaryte. Ir taip tenai smilko 
marti su savo vyru, kaip pek
loje, durnuose.

Nebegalėdami iszkesti viso
kiu “muku”, kurias sutikda
vo nuo jaunesni
tarė skirtis. Sut irę duoti jiems 

pasisėti žemes.keletui sykeliu

•zia tris nevy- 
wlo, kaip-'isz-- 

buvo 
kurios

grondis lindo

uju broliu, nu-

Szie nieko blogo nemastyldami

Pirkie U. S. Bonus! W Pirtie U. S. Bonus!

•THnrs n ran
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pirkti “na-czalstvOs,” kad ir 
broliu bundas. įpriskaitytu jam 
remiantis-, kad jo- žemeje augo.

-Gudrus Vyresnysis, bet jau
nesnieji broliai dar gudresni. 
Suprato visu s •planus, vyresnio
jo- i dabar buvo- -dvi iszeitys: 
arba pasiduoti vyresniajam, ar 
tęsti kerszto kova tolei, kolei 
geruoju skirsis. Jei vesti ker
szto kova, tai ir szi karta rei
kia rasti budus, kur javai pa
dėti. Pamanste valandėlė jau
nesnieji leidos in sodžiaus vai
kinus, merginas prafezyti, kad 
tuoj s-zia naktį ateitu jiems tal
kon padėti, bundas iszkulti o 
kitailp- ryta anksti jiems isz- 
kulsi vyresnysis brolis.

Ir taip apie nakties desžim- 
ta valanda kluone buvo di
džiausia darbymėte. Szeszi pil
niausioje sveikatoje vyrukai 
dainuodami, kuleju dainele: 
“Pats su paezia, sūnūs, duktė 
ir piemene,” tik kulia, tik ku
lia kad jau už keliu valandų 
bundos kluose nebebuvo.

Auszta rytas, atvažiuoja 
“naczalstva,” ir maszinas at
veža. Nuvažiuoja in kluoną. 
Pažiūri in vidų, jau javu nebė
ra, jie iszkulti. Prasivėrė pek
la! Vyresnysis brolis kerszto 
apimtas tik rėkia, tik szaukia 
kad tie velniai, jo javus iszku- 
le. “Tie velniai, iszkule, iszvyt 
juos, iszvyt kur pipirai auga 
kad mano namuose nei kojos 
neinldetu.”

Ir taip suirutei kilus nieko 
nepeszusi, visa vaidmingoji 
“naczalstva” turėjo namo isz- 
sineszdinti.

-O broliai, ilgiems pykeziams 
pasibaigus-, patyts be tarpinin
ku iszsidale tarp saves žeme, ir 
dabar laimingai gyvena.

--------GALAS--------

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad jiems 
“Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir

knyga. 404 puslapiu, 50g.
No J 02— Prakeikta, meilin 

-ras kriminaliszkas apraszy 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
tsz pirmutines puses szimtme- 
jzio iszimta isz Uetuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
iideliu puslapiu, 35c.

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

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

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., 20c.

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

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

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

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

No.l34r—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20o.

No. 138—Apie Irlahda; 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- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—Apie Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

lapių. 20c.
No.158—A p i e Kapitonai 

Stormfield Danguje; Pabėgo 
le; 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 Simus Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25o.

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

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

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal is» 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padeji 
mais. 35c.

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

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—įGromata 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.

Mes negulime suvaidinti ki
tu liežuviu, vienok musu geras 
gyvenimas leidžia mums j u ne- 
paisinti.

- • • '
Automobiliu kompanijų tu? 

zai yra tikrai susirupine. Ame- 
rikiecziai perka per daug tu 
mažti automobiliu isz, užsienio.

Jie mielu noru sutiktu paga
minti maža automobiliu, bet 
jie vis dar nėra tikri kad tai 
geras- biznis-. Keli metai atgal 
Chrysler kompanija, iszleido 
maža- Plymouth ir susilaukė 
keliu milijonu doleriu nuosto 
lio.

Nors dabar daug žmonių 
perkasi tuos mažus automobi
lius* bet tai galima būti tik

. Jei stengsiesi būti naudin
gas kitiems, busi naudingas ir 
sau, ir jeigu kitu nemylėsi,'tuo 
laibiau niekas- nebemytes ir ta- 
.ves.

Amerilps Augszcziausio 
Teismo- virszininkas Earl 
Warren ir Prez. Eisenho-weris- 
nemato- akis in aki, ir viens ki
tam vieszai prikaisz-io-ja.

Teisėjas sako kad Eisenlio- 
weris nebeiszdryso vieszai pa
sisakyti kaslink Juoduku tei
sies lankyti musu -vie-szasias 
mokyklas. Prez. Eisenhoweris 
yra' v ieškai -pareiszkes kad 
Teisėjas Warren per žemai 
Lenkiasi Komunistams Ameri-i 
koje. , ■

Pažvelkite in saulute, ji vi-.

LAND BECOMES SEA!
Defending their country against . 
THE SPANISH INVADERS, THE DUTCH ? 
navy Flooded the city of leyden,. 
SAILED IN AND FOUGHT THE ENEMY 
AMONGST THE ROOPTOPS AND TREES

OP THE BESIEGED CITY.'

This old engravins 
SHOWS MAN’S SUCCESS
FUL ATTEMPT TO FLY 
IN THE EARLY PART 
OF THE 10™ CENTURY. 

■THE INVENTOR O<- 
THIS DEVICE WAS AN 
ITALIAN, JOHN DANTE, 

AFTER SEVERAL 
flights, he did 

-FALL ON A CHURCH 
STEEPLE AND BREAK 

HI5 THIGH 7

wth other patriotic Americans WHO*** įN'EcsJAį®3NM^.p secure 
cows/pr;x> . '/out-- a.-ic>-'our e<-e įy1-

ZIMCRC-A-S 4a-.< i-ul putose r.-tiL AA VOLK oms.

Saule Publishing Co., " Mahanoy City, Pa.

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!

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias
Puikus apraszymas, d i d e 11

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

No.148—Apie Joną ir Alena,

Pukius apraszymas. 20c.
No.202—Novena, Stebuklin

go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

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

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

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

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspx-estasis, 
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.

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Offieium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas 3

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

Nepamirszkite dadet) 
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:
SAULS PUBLISHING OO., 
Mahanoy City, Pa., • U. I. B>
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Sugryžo Pas Savo Mylima
pER keturis, metus Jonas I

Misius tarnavo kariuome
nėje Pranei joj už savo tėvynė. 
Per szeszis metus raldosi jisai 
ligoni)utyje ir dabar ant galo 
Jonas buvo laisvas eiti kur 
jam. patiko, laisvas važiuoti 
namo, laisvas surasti savo my
lima Onute. Kiek tai jisai isz- 
kentejo per tuos keturis me
tus! Buvo tai baisus metai 
■nuolatinio kovojimo svetimoje 
szalyje.

Maustė jisai ar Onute kiek 
persimainė ar ne. Žinojo Jonas 
kad žmones namie taipgi daug 
nukent© per kare. Mylima 
Onute, su josios /patogui veide
liu, kaipgi tai Putu saldu būti 
su ja vėla. Onute ir-gi butu 
linksma ji pamatyti.

Jonas apsipaeziavo su Onute 
tiktai du metus priesz tail kada 
Amerika buvo inkivinkliuota 
in Svietine Kara. Atsiminė ji
sai gerai kada Onute pabaigė, 
penkiolika meta ir prižadėjo 
būti jo pati. Onutės tėvai gyve
no ant vargingos ir apleistos 
fanuos. O kada Onute davė sa
vo įprižadejima, Jonas isz pa- 
lengvo ėjo keliu namo perim
tas dideliu džiaugsmu, sapnuo
damas. ■ 1

Onute, mano Onute, kaip asz 
tavęs iszsiilgiau būdamas toje 
prakeiktoje tamsybėje, ant ka
riszko lauko, tarp griausmu ar- 
motu, alkanas, tarp sprogstan- 
cziu granatu, perimtas neisz- 
pasakyta baime, žiūrėdamas 
ant sudraskytu lavonu savo 
draugu. Per visa taji laika 
inanscziau tik'apie tave Onute, 
tu mane sugražinai atgal Onu
te. Dalbai* vela gyvensimo 
drauge ir viens kito daugiau 
neapleisime, nes jau niekas 
mus daugiau neperskirs. Taip, 
vargas, gailestis ir visokios 
sunkenybes vela mus sujungė, 
Onuk!

Bet Jonas ne ėjo namo tada. 
Stovėjo jisai prie geležinkelio 
stoties, žiūrėdamas in tolimus 
laukus ir lauke, nes Jonas, ne
teko akiu laike muszio.

Tamsiam kambarėlyje sėdė
jo pailsus ir pasenus motore. 
Ant josios veido buvo matyt 
riaukszles, nors tasai veidas 
kitados buvo patogus, bet lai
kas, vargas ir rūpestis paliko 
savo ženklus ant tojo puikaus 
veidelio. Sėdėdama ant krasz- 
to lovos, drebėdama nuo szal- 
czio, aszaros byrėjo ant jos 
riaukszleto veido, kalbėdama 
in save nesuprantamus žo
džius:

— Taigi mano Jonukas su- 
gryžta vėla pas mane ir suras 
ne ta paezia Ona kokia paliko 
iszkeliaudamas in kara. O, ma
nomieliau sės Jonuk! Geriau 
butu kad tu būtumei mires ant 
kariszko lauko ne kaip mane 
matyti tokiam padėjime! Asz 
toji patogi Onute, kuria tu pa
žinojai ir palikai! Bet Jonuk, 
asz- tau prisiegiu kad asz pasi
likau tau teisinga per visa ta
ji laika. Ar-gti atsimeni Jonuk 
kaip stovėjome prie vartelių? 
Žiūrėjome viens in kita. Myliu

■ ■ - ... . . v '
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Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
ezykite ant adreso ^"Michigan Farm 
Cheese Dairy, Ine., John Andrulis, 
Pres,, Fountain, Michigan.
ek^-k-kk-K*******************.

užtylėsiu,
Ir susimylėsiu, ♦ 

Ba gal ir jisai susimylės, 
Ant savo motinėlės, 

Ir ant tiek proto turės,
Jog ja mylės,

Ir pas save priims, 
Isz- purliauzes atims.

tave Jonuk "fezirdingai taip 
kap mylėjau tave taji vakara. 
Jonuk, mano mielasis!

Ona pradėjo rengtis paleng-

<■>♦■*>♦■*•******•***♦********■*** k *

<

Rūteles, baisus laikai 
ateina, 

Pabaiga svieto užeina.
Iszsilpildo žodžiai 

pranasziu, 
Paniekinimas savo 

gimdytoja:
Suims tėvo nepaguodos, 

Duktė iszsižades motinos, 
Sziandien tiejei žodžiai 

jau iszsipildo, 
Vaikai prisakymu 

neiszpildo.
Senukus isz namu 

iszvaro, 
Arba in purliauzes 

nueina, 
Su aszaromis isz. namu 

j iszeina,
' Senatve savo varge .

užbaigė,
Svetimoje szalyje 

giyvašte užbaigė. 
Vienam mieste iszgama 

randasi, 
Kuris turtingu save 

vadinasi, 
Sena motinėlė iszgujo,
Jog net visi 'žmonis 

sujudo.
Vangisze in purliauze 

nuėjo, 
“Ten jai geriause”

— kalbėjo.
Kalbėjo, jog negalėjo 

iszmaityt, 
‘ ‘ Motinėlė ’ ’ sarmatinosi 

pavadyt.
Juk ir ne dyvai,

Jok neiszmaitino, 
Ba ant kitu pinigus 

iszleidinejo.
Viena isztrama mieste, 

0 kita maitino 
užmiestyje.

Gaspadines sžeimyna 
užlaikinejo, 

In brangius parėdus 
apredinejo, 

Kuria pristojo, 
Ir paguodoje 

Po miestą su ja 
vedžiojus, 

Žmonis isz to juokias, 
Tasai nelabas sūnelis 
Vertas paniekinimo, 
R nuo žmonių gero 

■ iszbarimo.
Norėjau ir pravarde

1 paduoti.
Visam svietui ji 

iszduoti, 
Bet ant szianldien

va in senas drapanas kurios 
buvo jau plonai isznesziotos ir 
mažai apsaugojo ja nuo vėjo. 
Sniegas pradėjo nupuolinet 
palengva. Vargsze ėjo paleng
va ant geležinkelio stoties.

Atėjus ant stoties paregėjo 
koki tai žmogų stovinti mal-. 
sziai. Ona dasiprato kad ne. 
viskas buvo taip kaip sau per
statinėjo. Stovėjo tiktai trum
pa laika. Ant galo insidrasinus 
pribėgo prie 'žmogaus szaukda- 
ma:

— Jonuti, mieliau.ses!
Žmogps apsidairė. Nusiste

bėjimas apėmė jo veidą ir jisai 
paszauke:

— Onute mieliause!
Tik tada suprato Ona kad 

veidas Jono buvo nulindęs. Jo
sios Jonukas nežiūrėjo tiesiog 
in ja tiktai toli, toli! Greitai 
pribėgus prie jo. kalbėjo:

— Jonuk, mielas mano Jo
nuti! Kas tau? Kas su tavim 
atsitiko? Nedasiprato ant kart 
kas jam buvo. Ant galo grau
dingai paszauke : Jonuk, tu esi 
neregys, nieko nematai!

Stovėjo abudu kaip koki ne
byliai, nieko nekalbėdami! Po 
kokiam tai laikui, abudu atsi
peikėjo ir Jonas pradėjo kal
bėti: i

— Onute, mano mieliause! 
Kaip tai gerai būti vela namie.

— Jonuk, mano Joneli! Asz 
žinojau, kad tu vela sugrylszi 
pas mane. Meldžiausi už tave 
kas vakara, per visus tuos il
gus metus kada tu buvai ant 
kariszko lauko!

— Isz pradžių nežinojau ar 
turiu pas tave suigryžt ar ne. 
Bet kad dabar, žinai jog asz 
esmių neregiu,; ir negalėjo už
baigti ta ka norėjo jai pasa
kyti.

—• Nesakyk nieko, Jonuti. 
Tas nedaro jokio skirtumo 
Vienas kita mylime ir tas 
mums užtenka. Mano akys bus 
tavo akys, tos akys kurias tu 
taip mylėjai. Jos visados buvo 
tavo, mano Jonuti, ir dabar 
tau tarnaus per tavo amžių.

— 0 tu. mano miela Onute, 
kaip man szirdi slkau'da kad 
asz tavęs neįgaliu matyt!

— Myliu tave Jonuti isz vi
sos szirdies!

— Ir asz tave myliu Onute 
ir mylėsiu kol gyvas busiu. 
Taip, taip mano miela. Esmių 
jau netikės ir niekam nevertas, 
turi mane sugražint prie jau
nystes. Vaikszcziosime vela po 
laukus, ranka in ranka, apsa
kinėsi man puikumą svieto ir 
vėla busime jaunais. 1

Ona apkabinus Joną in gle
bi, jos akys pražibo ir isz akiu 
pradėjo varvet aszaros džiaug 
smo, o Jonas savo szirdyje da 
vis mane kad jo Onute da vis 
taip- yra patogi kokia buvo 
priesz iszkeliavima in kara, 
bet tas buvo laime kad negalė
jo matyti riaukszleto veido 
Onos kuri per rūpesti ii" vargu 
pastojo sena motere.

—.GALAS—

Platinkit “Saule”
valkatas rėdyti, 

Ir joms autobilius
samdyti.

Teip vaike padaryk 
Visas nuo saves

, praszalyk!
. Q gial ir paliaus

Ponas S. Zakrauskas išz Eli- 
zabeth, N. J., raszo: Gerb. Sau
les Redakcija: Prisiuncziu 
jums $8.00 už laikraszti “Sau-
le” taipgi už knyga Sapninin
ką. Su gerais velinimais, su pa
garba S. Zakarauskas.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 

I . . . MALDA ... į
Viesz. Jėzaus ir ;! 

Motinos Szvencz. ;

Sapnas Motinos Szven- Į 
cziausios, mieganezios l 
ant kalno Alyvų, žemei Jį 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. Į

Knygos Did. 3%x5^ col. ]!

TIKTAI, 25 Cts. j!SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A. .'

Sieniniai Kalendoriai

1959m. Po 50c., aiba 3 už $1.35.
Adresas: SiūlePubl., Co., 

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

ATSIMINK! Mielas Skai
tytojai, kad nuo tavęs priklau
so “Saules“ ateitis: Ar ja skai
tysi, ja indomauiies, ar laiku 
atsilyginsi, ar ja paremsi!

Velniai Javus Iszkule
Į^,A B A I puikioje vietoje, 

tarp upes Rovėjos ir misz- 
kelio vadinamo “Sžileliu“ sto
vėjo nedidelis kaimas. To kai
mo žeme buvo derlinga. Ka tik 
pasėdavo joje, viskas augda
vo: rugiai, mie'žai ir kiti javai. 
Ir nenuostabu, kad to kaimo 
gyventojai buvo turtingi; juos 
apylinkes gyventojai aitvaru 
pril ai ky t o j ai s vadindavo.

To kaimo turtingiausias 
ūkininkas buvo Uosis. Jis tu
rėjo tris sūnūs. Prie tėvelio sū
neliai laisvėje augo: galėdavo 
pabėgioti, pažuvauti upeje, pa
uogauti, arba žaislu žaisti. Ne
ilgai taip linksmai leido sūne
liai savo pirmosios jaunystes 
dienas. Pasimirė tėvelis. Val
gai gimė.

Pateko visas tėvo ūkis vy
resniajam jo sunui vesti.

Isz pradžios visa gerai buvo. 
Tvarka tokia pat, rodos, kaip 
tėvo. Niekas nesiskriaudži:., 
visi kuogeriausiai apsirupme.

Bet neilgai taip buvo. Pra
slinko keliolika metu. Vyres
nysis vede, jauna gražia mer
gaite. Kiekvienas žino, kad ve
dusio gyvenimas didžiai atsi
maino nuo nevedusio. Tuoj 
kiekvienas vedes daugiausia 

; rūpinasi savo szeimynele, 'o tie 
kitais.

Ir taip tarp broliu pradėjo 
kilti visokie nesutikimai. Kiek 
vienas nori atsiskirti savo da
li uke-s nuo broliu, kail ateity 
galėtu vedes savistoviai insi 
kurti savo szeimynele. Szituo- 
skyrimuos broliu labai buvo 
nepatenkinta marti. Ji viso
kiais budais prikalbinėjo savo 
vyra, kad malžiesniems jo bro
liams žemes ir sziaip padragu 
neduotu. Ir isz to kilo didžiau
si vaidai. Jaunesnieji broliai 
labai norėjo skirtis, o szis ne
duoti. Didžiausios bylos tęsęsi 
ilgus metus. Kiekvienas ruduo

— 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.

turėdavo gamtos motutes- ge
rybes “starszina” su, “žėms- 
kiu“ tarlp ju perskirti. . .

Kad ir perskyrė iszvažiuo- 
davo- “naczalninkai,” bet na
muose ir vėl pragaras kildavo. 
Szie skirias anas neduoda. Ma
tydami jaunesnieji sunai nebe
gales su broliu geruoju persi
skirti, pradėjo susitarė daryti 
jam kerszta. Visa ka tik pa
gauna tuoj sulaužo, sukapoja, 
sudegina, ir taji, kaįp kokia 
viesulą isztraszko, iszardo, 
kali nei patiems nei kitiems 
naudos nebera. Juo tolyn, juo 
arszyn kova tęsęs; Nebeduoda
vo vyresnysis brolis jiems nei 
valgyti, nei apsirėdyti drabu
žiu nauju, žodžiu viso, ko tik 
reikia 'žmogaus gyvenime, no
rėdamas juos iszvyti tarnauti, 
o ju žeme naudotis.

Bet szie neejo, gyveno isz 
vyresniojo turto. Pagaus būda
vo rakta nuo klėties, prisipils 
miltu terbas, iszsinesz lasziniu 
mėsos in kita kiemą ir įgyvena. 
Pritrukus maisto jie jo nęsi- 
praszo. Ateina ar negaus ko 
pasmaguriauti ar sziaip koki 
daigta iszsineszti ii" Žydui par
duoti ar ant puskvortes degti
nes keisti.

Užvis labiau bijodavo vy
resnysis antrojo- brolio. Dažnai

(Tasa Ant 2 puslapio)

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

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

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, 
kada žinios ateina isa Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isa- 
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.

y.-----------------------------—

Istorija Apie i .
“AMŽINA ŽYDĄ”

. • - . ’ . ė. ■ vi..,. • - ’.
; v;-..

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų, 

Per paczta, 25 Centai

SAULE - Mahanoy City, Pa*

Pirkie U. S. Bonus



"SAULE" MAHAN O Y CITY, FA.

ŽiniosVietines
— Panedelio V'akara du 

automobiliai. susitrenkė ant 
St. Nicholas vieszkelio. Auto
mobilius kuri vairavo Jerome 
M. Mahoney, 16 mėtų amžiaus 
nuo 225 N. Gilbert uly., likos 
patvenktas per Michael Flail 
karuko nuo 538 W. Railroad 
uly., mieste. Policija tyrinėja 
nelaime.

— įSerėldo j V asario 18-ta 
diena, 7-ta valanda ryte, devy
ni' vyrukai isz važiavo in Wil
kes-Barre, Pa., del kariszkos 
tarnystes. Žemiau paduodame' 
vardus tu kurie alpleido isz:

Mahanoy City1 — Robert C. 
Pumell, ir Melvyn L. Fried. 
t Locust Valley — John Gus- 
titiės.

Barnesville — David Klesh.
■Shenandoah Thomas Lės- 

kowsky, Alex Mahmoid.
■McAdoo — John A. Swick, 

ir John J. Kolbush.
Zion Grove — William E. 

Judge.
—■ Sūbatoj pripuola Szv. 

Felikso o Tautiszka Vardine: 
Kestutis'. Pasninkas. Ir ta die
na 1922 in., didis Italijos leng
vesnis už ora dirildžibilis “ Ro
ma” susprogo kai jis dasiliep- 
te elėktrdš drauts, nusileisda
mas in Hampton, Virginia val
stijoje, 34 žmones žuvo; 1950 
m., du Amerikiecziai intarti ir 
pasmerkti Vengrijoje kaipo 
iszd'avikai, šnipai; 1916 m., 
prasidėjo baisus muszis prie 
Veųduno', per Pinna Pasaulini 
Kara.
~ Kita sanvaite: Nedelioj 

pripuola antra Gavėnios Nede- 
lia ir Szv. Petro, o Tautiszka 
Vardine: Kiežgaida. Ir ta die
na: Prez. Jurgio Vaszingtono 
gimta diena, bet bus taipgi alp- 
yaikszczio jamas Panedelyje; 
1943 m., Amerikos eroplanas 
‘‘Yankee Clipper” nukrito ir 
sudužo in Tagus tipe, netoli 
Lisbon, 24 žmones prigėrė, 15 
iszliko gyvi; 1819 m., Amerika 
nusipirko Floridos kraszta nuo 
Ispanijos 'UŽ penkis milijonus 
doleriu.

Žinios isz Pottsvilles 
Korto, pranesza 'buk buvus 
miesto gyventoja, ponia Ona 
Cisarikiene isz Reading, Pa.,

Ant Gavėnios 
-t—

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

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin
gais padėjimais 35c. ‘

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra dal prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

SAULĘ - Mahanoy City, Pa.

pardavė savo narna, 313 W. 
Mahanoy uly., del Eugene Hu- 
salo isz Ringtown, uiž viena do
leri. ($1200 už aprokavima 
taksu.)

— Panedely je pripuola Szv. 
Petro Damianjo, o Tautiszka. 
Vardine: Varguole. Ir ta diena 
pirmutinio Suvienytu Ameri
kos Valstijų Prezidento Jurgio 
Vaszingtono gimta diena ap- 
vaikszcziojama.'Bankai ta die
na bus uždaryti; 1942 m., Ja
ponu submarinas, povandeni
nis kariszkas laivas pasirodei 
prie Santa Barbara miesto ir 
paleido szuvius isz savo anuo
tu stacziai in ta miestą; 1942 
m., Juodose niarese žuvo sep
tyni szimtai ir penkios de- 
szimts Žydu, kurie važiavo ant 
laivo ‘‘Struma” kuris suspro
go penkios mylios nub Istan
bul uosto; 1945 m., Turkija 'pa
skelbė kara priesz Vokietija ir 
Japonija; 1950 m., Vengru val
džia pareikalavo kad Amerika 
su Anglija sumažintu savo 
darbininku skaicziu savo Am
basadose tame kraszte, Veng
rai sako, kad daug tu darbi
ninku yra tu krasztu sznipai; 
1957 m., ugnis sunaikino trijų 
aug'sztu Seneliu Prieglauda in 
Warrenton, Mo., septynios de
szimts tu seneliu nebesurado.

— Bernardas Valentą, nuo 
606 W. Pine uly., turėjo opera
cija in Geisinger Memorial li- 
gonbute Danvilleje.

— Utarnin'ke pripuola Szv. 
Motiejo, o Tautiszka Vardine: 
Sirtautas. Taipgi Menulio at
maina.: Pilnatos. Ir ta diena: 
1910 m., Oregon valstija inve- 
de naujas taksas, szita valstija 
tada pradėjo takšnoti automo
biliu gazoliną, sziand’en visos 
valstijos* milijonus doleriu isz 
tokiu taksu kas meta gauna; 
1804 m., Republikonai turėjo 
savo pirma Kongreso posėdi, 
per kuri jis paskyrė Thomas 
Jefferson del Prezidento. Tai 
buvo pirmas tokis posėdis po
litikierių; 1813 m., pirmu kar
tu Lietuviai pareikalavo Caro 
valdžios panaikinti baudžiava 
Lietuvoje.

Shenandoah, Pa.—
Gerai žiomas del miesto gy
ventojams John Mikita nuo 
421 W. Cherry uly., mieste, pa
simirė pareita Subatos diena, 
penkta valanda savo namuose. 
Jis kitados buvo policijantas 
ir buvo valdytojas Mikita Pri
vate Detective Agency, taipgi 
surengdavo szokius. Velionis 
sirgo per koki tai laika, ir tu
rėjo operacija ant kojos. Buvo 
Rusnakas, prigulėjo prie Szv. 
Mykolo Rusnaku para., ir Szv. 
Stanislavo Lenku parapijos, 
taipgi keletą draugijų. Paliko 
paczia, penkios dukterys, broli 
ir szeszis seserys..Laidojo Ket
verge ryta su apieigomis in 
Szv. Stanislavo Lenku bažny- 
czioje devinta valanda ir pa
laidotas in parapijos kapinėse. 
Gįaboriai Oravitz laidojo.

' Cape Canaveral, Florida. — 
Ana diena, bandymu stoty Su
vienytų Amerikos Valstijų 
Aviacija, pasekmingai iszszo- 
ve nauja, orini raketa “ Van
guard II”. 1

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

Pirkite U. S. Bonus

Naujausi Iszradimai

SAN FRANCISCO, CAL. —
Virszuje matote greieziausi 

eroplana, Boeing KC-135 Jet 
Stratotanker kuris gauna ga
zolino nuo B52 G eroplano pa
dangėse.

Szitas eroplanas gali bet ku-

rias mares perskristi in kelias 
valandas ir be ėmimo daugiau 
gazolino. Jis su savimi vežasi 
tankas, automobilius ir kitus 
karo reikalingus dalykus.

Apaczioje matote General 
Motors automobiliu, Firebird

prie bankos lango kur randasi virszininkas. Jis, savo laiszke 
Ponia Ethel M. Hughts. Ji tuo buvo pareikalavęs kad visi ad-
laiku kalbėjo ant telefono. Va
gis jai pasakė kad ji kalbėtu 
kaip ji paprastai kalba ir nie
ko daugiau nesakytu.

Jo drauge, ta mergina teipgi 
turėjo savo rankoje revolveri.

Kaip tik tuo laiku in ta ban
ka inejo kita darbininke, Po
nių Mary Moore ir už keliu mi- 
nueziu Kunigas Lemuel Mack- 
liewicz. Vagiai visiems insake ' 
pasitraukti in kita kambarį, 
kur jie visus iszimant Kunigą 
suriszo ir paskui sau nuvažia
vo. Kunigas greitai visus at
riszo, bet jau buvo per vėlu 
tuos vagis pasivyti ar pama
tyti kokiame automobilyje jie
du nuvažiavo.

ADVOKATAI
SUSIKIRTO

III, in San Francisco, Califor
nia, kuris neturi to paprasto 
rato del vairuojimo bet turi tik 
lazda, kaip eroplanai turi, ir 
draiveriui nereikia rata su
kinti, bet tik ta lazda laiky ti.

Su Teisėju
M. A. Musmanno

Generolinio Konsulato 
Lietuvos

New York Pajieszkomi 
Asmenys

Akuockaite - Jesiniauckiene 
Mare, Kosto d., gimė Barciu k., 
Alytaus ap.

. Bukauskas, Petras, Petro 
sūnūs gyv. iShenandoųli, Pa.
.. Daszkeviczius, Pranas, Jur
gio sūnūs, ir žmona Kazimiera 
Daszkevicziene.........................
. . Grbpszta, Mikas, isz Miszu- 
cziu k., Kretingos vai., gyveno 
spėjamai Czikagoje.

Jesiniauckiene - Akuockaite 
Mare, Kosto duktė, gini. Bar- 
cziu k., Alytaus ap.

Juszka, Feliksas, Ignaco sū
nūs, gimęs. 1926 m., .gylvenes 
Tauragėje 1943 metais.

Kasparavicziene, Leokadija, 
kil. isz Kaisziadoriu.

Kazakevic'zius, Jonas, An
driaus s., isz Taurakieniio.

Levickas, Jonas ir Kristina 
Levickaite.
, 'Liaugminas (Langman) An
tanas, ir suuus Vincentas, kilę 
isz Mažeikiu ap., Laižuvos v.

Mekszraitis, Romas Ferdi
nandas, Jono suuus, gimęs 
Kaune.

Ovsenis, Petras, gyvenęs Se
redžiuje ir Tauragėje.

Petraviczius, Petras, Juozo 
sūnūs, gimęs Tauragės ap., 
Naumiesczio v., Girininku k.

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

Rūkas, ginies 1916 m., Mogi-
liove, Rusijoje, vedės Emma- 
Vanda. Buvo paimtas Vokie- 
cziu kariuomenėn.

Szaczkus, Antanas ir jo vai
kai Adele ir Antanas.

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

Szalvaitis, Jonas, Juozo su
nns.

'Szeduikis, Jonas, isz Pik- 
eziunu k., Vajasiszkio> par.

'Sidariene, Marija, Stasio 
■dlikte, gyvenusi Pietų Ameri
koje, Argentinoje ar Brazili
joje.

Steponaitis, Antanas, Pran- 
ciszkaus s., buuvies Italijoje.

is, Antanas ir Vin

is, Meczislovas, Me-

Stulpinis, Povilas;, Igno sū
nūs.

Vaicžai
cas, kilę hz Prienų.

V arnOc
czislovo sinus, ginies Kruopių 
v., Padarau km., 1922 metais.

Jieszko aieji arba apie juos 
žinantieji 
atsiliepti
ral of Liti aania 41 W. 82nd St.
New Yorl 24, N. Y.

maloniai praszomi 
n: Consulate Gene-

kit “Saule”

NUŽUDĖ JAUNA
VAGI

TAMPA, FLORIDA. — 
Jauna szeųnininke nužudė jau
na razbaiiinka, kuris norėjo ja 
apvogti.

Policijantai taip greitai ne
begalėje (užinoti to jauno va
gies vardi) ar pavardes.

Szeimiįinke, Ponia Walter 
Haumesstr ji nuszove savo na
muose.

Policijįntas Gary Farabee 
sako kad szitaip tenai atsitiko:

Ponia fiaumesser su savo se- 
sere žiurėjo in televizijos pro
grama, kai j u neužrakintos du
rys staiga atsidarė ir jaunuolis 
inejo.

Laikydamas revolveri ran
koje, jis pareikalavo kad Po
nia Haumesser duotu jam vi
sus savo pinigus. Ponia Hau
messer nuėjo in savo miegamą
jį kambarį, nudavus kad ten 
rkndasi jos pinigai. Ji tenai 
pasiėmė maža revolveri ir su
gryžus, ji paleido keturis szu
vius in ta jauna razbaininka.

Jaunuolis suspėjo iszbegti 
isz to kambario, bet sukniubo 
ir pasimirė lauke. Vėliau pasi
rodė kad jis neturėjo nei vie
nos kulkos savo revolveryje.

APVOGĖ BANKA
IR KUNIGĄ

DOVER, DELAWARE. —
Jauunas vyras ir moteriszke, 
abi apsiginklavę apvogė West- 
over Trust banka in Hartly, 
netoli nuo Dover miesto. Jiedu 
gavo apie penkis tukstanezius 
doleriu.

Vagiai bankoje rado ir suri- 
szo kasieriu, jo žmona ir kita 
darbininke, kuri tuo laiku ka 
tik buvo sugryžus po pietų. 
Tuo laiku ir Kunigas inejo in- 
deti pinigu in banka. Ir jis bu
vo apvogtas ant szimto trisde- 
szimts dvieju doleriu.

Tie vagiai visus kitus suri- 
szo, ebt atsiprasze Kunigo, sa
kydami kad jie kitos iszeities 
neturi, ir jo pinigus pasiėmė, 
bet ji nesuriszo.

Kunigas kitus atriszo kai 
tik tie vagiai isz bankos iszbe- 
go.

Vagis pirmiausiai priėjo

PHILADELPHIA, PA. —
Pennsylvanijos valstijos aug- 
szcziausio teismo teisėjas Mi
chael A. Musmanno yra parei
kalavęs kad visi advokatai at- 
sipraszytu Teisėjo Raymond 
Pace Aleksander, priesz kuri 
jie buvo nubalsavę, kad jis nė
ra tinkamas tokia augszta ir 
atsakominga teisėjo vieta lai
kyti.
Teisėjas Raymond Pace Alex

ander butu gavės szilta vieta 
del dar deszimts metu, jeigu 
keli advokatai nebutu balsavę 
priesz ji.

Szitas teisėju virszininkas, 
Musmanno parasze laiszka tei
sėjui Walter E. Alessandroni, 
kuris yra advokatu sanjungos

JONO ANDRULIO
..GAMYBOS. .

Lietuvis z ki Sūriai!
/

Savo skoniu ir kokybe yra žinomi 
Amerikoje ir Kanadoje!

Ar Ragavote “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.

“Audrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.

vakatai atsipraszytu teisėjui 
Alexander kad jie priesz ji bu
vo balsavę.

Teisėjas Alessandroni pave
dė ta laiszka Advokatu San- 
jungai, ir tie advokatai tuo- 
jaus atsiliepe ir atsikirto.

Teisėjas Alexander buvo 
vienatinis isz deszimts paskir
tu teisėju kuris nebuvo advo
katu priimtas.

Teisėjas Musmanno sako 
kad per slapta balsavima tei
sėjai gali szmeizti ar atker- 
szinti tam už kuri yra balsuo
jama, ir jiems nereikia nei sa
vo vardo pasiskelbti.

Nors teisėjas Alessandroni 
nėra dar nieko pasakęs, bet 
dauguma advokatu piktai at
sake, paaiszkindami kad tokis 
balsavimas yra laikomas nuo 
1937 metu, ir kad niekas iki 
sziol nesiprieszino tokiems 
balsavimams.

Tie advokatai teipgi pripa- 
rodina kad pats teisėjas Mus
manno buvo ant vienu metu 
suspenduotas, pravarytas, už 
tai kad jis prasižengė, sulaužė 
advokatu ir teisėju konstituci
ja, kai jis, būdamas teisėju in 
Allegheny apygarda, tuo pa
ežiu sykiu stojo in rinkimus 
del Leitenanto Gubernato
riaus vietos. Teisėjui, mat, ne
valia kisztis in politika.

O kaslink slapto balsavimo, 
tai ežia nieko naujo. Laivyno 
isztabas taip pasirenka savo 
karininkus. Kiekvienas dides- 

' nis kliubas, kaip golfo kliubai, 
panasziai priima naujus na- 

* rius. Žmogus, kuris nori insto- 
ti in kuri golfo kliuba turi bu- 

' ti vieno nariu innesztas, antro 
patvirtintas. Paskui, visiems 

' nariams yra pasiunsta laiszkas 
' su naujo busimojo nario var

du, jo rėmėjo ir jo užtvirtinto
jo. Tada nariai turi pareikszti 
ar jie nori ta nauja nari priim
ti ar ne. Vienas balsas priesz 
uždarys tam naujam busima
jam nariui to kliubo duris.

Jeigu taip laivynas ir kliu
bai pasielgia, tai kodėl advo
katai negali panasziai pasielg
ti, kaslink vietos kuri yra kur 
kas svarbesne negu golfo kliu
bo naryste.

“JET” EROPLANAS
DINGO

Su Dvejais Augsztais 
Karininkais

LOS ANGELES, CALIF. — 
Armijos ir lakunu sztabo ero
planai jieszko dingusio “Jet” 
eroplano.

Ant to eroplano važiavo du 
augszti karininkai: Pulkinin
kas Harry G. Moseley, isz Red
lands, California. Jis yra La
kunu Sztabo vyriausias dakta-
ras, chirurgas. Ir lakūnas Ma
jor Thomas W. Greenwood, la
kunu sztabo direktorių virszi
ninkas.

Jiedu buvo iszskride isz
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

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

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN

Norton Air Force Base, in San 
Bernardino Valley, California, 
ir dingo.

Jiedu nei žodžio nepranesze 
per savo radija, ar ju eropla
nas sugedo, ar audros juos isz- 
tiko ar kas ten atsitiko.

SKAITYKIT
JST“SAULE”^S

PLATINKIT!




