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RAZBAININKAI

PAGROBĖ $10,000
DEER LODGE, MONT. —

Riauszes iszkilo in Montana 
kalėjimą, kai kaliniai, apsi
ginklavę su peiliais ir karabi-

I nais nustvėrė devyniolikaNEW YORK, N. Y. —
Apsiginklavę razbaininkai ap- žmonių, kuriu tarpe buvo ir 
vogė Smithtown Branch banka 
in Commack, Long Island.

Jie pabėgo su $10,273 ir grei
tai iszbclgo nes jie pamate kad 
vienas sztorninkas buvo juos 
užmates ir nuėjo paszaukti po
licija.

Isz to strioko jie paliko ar 
neužmate $28,000.

Jie ta banka apvogė apie pu
se po devynių isz ryto kai bu
vo tik vienas kostumeris ban- 
koje ir penki darbininkai.

In mažiau kaip valanda poli- 
cijantai rado tu vagiu automo
biliu apleista. Ir laisniai buvo 
nuimti. Už kokios mylios nuo 
tos vietos laisniai buvo suras
ti.

Kalėjimo virszininkas Warden 
Floyd E. Powell.

Powell buvo už trijų valan
dų paleistas sveikas ir gyvas.

| Jo pagelbininkas, Deputy 
Į Warden Ted Rothe, 45 metu 
amžiaus ir dvieju vaikucziu 
tėvas buvo nuszautas. Vienas 
sargas jo lavona isznesze isz 
kalėjimo.

Kaliniai dar laike asztuonio- 
lika žmonių kai mes pasKuti- 
nes žinias isz ten gavome.

Kalėjimo virszininkai tuos 
kalinius perspėjo kad jeigu jie 
tuojaus visus nepaleis ir pa
tys nepasiduos tai policijantai 
su vaisko pagelba pasirenge 
smurtu visus paimti; jie sako 
kad jie panaudos gaza, vande
ni ir karabinus jeigu matys 
reikalą.

Sukilę kaliniai sako kad jie 
nori ir reikalauja progos pasi- 

: kalbėti su valstijos Gubernato- 
j riu Aronson. Bet Gubernato-

LOS ANGELES, CALIF. — rius Aronson, isz savo namu in 
Kompanijos - Draugiszkumo, į Helena yra pasakęs kad jis ne
saltas septynios deszimts dvie-: 
ju metu amžiaus pusplikis, pil
vūzas norėjo, kai jis apsiženy
jo su asztuoniolika 
(merginu, ir visai 
apie divorsa.

“Viena dalyka”
“Asz noriu, kad visi žinotu. 
Asz nei su viena isz ju neapsi- 
ženyjau del jos pinigu. Kelios 
isz j u visai pinigu neturėjo ir 
asz jas užlaikiau. ’ ’

1953 metais jis panasziai bu
vo suaresztuotas. Jis buvo pa
leistas, kai jis prižadėjo jau 
daugiau nesiženyti,

MĖGDAVO
KOMPANIJA

Apsiženyjo 18 Sykiu

moterių ir 
pamirszo

jis sake:

Skaitykit “Saule

jasi Vaszingtone; Jis Yra Zulikas 
Kaip Ir Kiti Diktatoriai; Jis Per 

Daug ZmO iiu Iszžude Be 
Jokio Teismingo Teismo

CZEKH LAIVAS 
SUIMTAS SU

KARABINAIS
ALGIERS. — Czeku preky

binis laivas “Lidice,” buvo 
Prancūzu suimtas prie Alžeri- 
jos uosto. Jis veže. gana kara
binu ir kulku visai divizijai. 
Jis teipgi veže daug maszini- 
niu karabinu ir mažu kanuoliu 
ir dvylika tukstaneziu naujau
siu Mauser karabinu.

intaisyti, kad kai jie pasiekė 
toki- nustatyta augszti jie 
skrenda, lekia aplink pasaulio 
skritulį, aplink musu žeme bai
siu greitumu kol isz to greitu
mu sudega.

Amerikos karo mokslincziai 
tokius Satelitus leidžia isz Ca
pe Canaveral, Florida ir tikisi 
kad ne už ilgo bus galima ne 
tik pasiekt menuli, bet tenai 
gyva žmogų pasiunsti taip kad 
jis įgalės ir sugryszti ant žemes 
ir visiems pasakyti, ka jis te
nai mates. *■

Valdžia dabar milijonu, mi
lijonus doleriu paskiria szi- 
tiems Satelitams, ir iszrodo 
kad dabar yra lenktynes tarp 
Amerika ir Sovietu Rusijos 

! pamatyti kuris krasztas pir
miau pasieks menuli.

Pernai labai pagarsėjo So
vietu Rusijos “Szputninkas” 
kuris buvo iszszautas in dau
sas su gyvu szuniii. Szuva ir 
tas sputninkas. Bingo, bet iki 
sziai dienai Sovietai didžiuo
jasi kad jie mums už akiu už
bėgo ir pirmiau pasiuntė savo 
Satelitą in dausas.

Visas jo ta voras buvo paim
tas ir Kapitonas buvo suaresz
tuotas.

Kubos I aleliu Ministeris
Iri Castro
*4------------------

1)110X10.

WASHINGTON. D. C—
Barzduotas Kubos Ministeris, 
Fidel Castro, apsirengęs su sa
vo sukeleliu drabužiais, uni
forma, atvažiavo in Amerika 
del vienuolikos dienu. Apie 
penki szimtai susirinko prie 
aerodromo ji priimti ir pasvei
kinti Bet kiti pasiuntė perspė
jimo laiszkus in Vaszingtona, 
sakydami kad tas sukilėliu va
das Fidel Castro negrysz gy
vas in savo kraszta.

Amerikos FBI policija ir 
slapta Vaszingtono policija 
nieko kito taip nesergėjo kaip 
szito Kubos sukilėliu vado Fi
del Castro. Jis pats atsivežė 
apie penkis szimtus sargu su 
savimi.

Gal buvo jo virszus ir jo tei- 

jis per daug žmonių iszžude be 
jokio teisingo teismo. Jis gal 
didvyris savo sekėjams, bet ki
tiems jis yra žulikas kaip ir ki
ti Diktatoriai. Jis ežia atva
žiavo parūpinti savo krasztui 
paskolas.

Nebutu pro szali musu 
kraszto vadams atsiminti, kad 
per ta Kubos revoliucija, . szi- 
tas Fidel Castro buvo pasakęs 
kad “jeigu Amerikos kariuo
mene drystu insikiszti jis su
trintu Amerikos kariuomene 
ir iszguitu visus Amerikie- 
czius.” Dabar jis kaip ubagas 
ateina praszyti iszmaldos, kai 
jis tik keletą dienu priesz tai 
taip drąsiai spardiesi priesz

Fidel Castro Kalbėjo 
In Amerikos 
Redaktorius

kalbės ir nesiderins su tais ka- J-jybe tenai Kubos kraszte, i
liniais kol jie numes savo gink
lus ir pasiduos,

Kai kalėjimo virszininkas 
buvo tu kaliniu paimtas, Gu
bernatorius paskyrė karininka 
Major Generolą S. H. Mitchell 
tvarka vesti, bet kai kalėjimo 
virszininkas buvo tu kaliniu 
paleistas, Gubernatorius at- 
szauke ta karininka. Bet vals
tijos vaiskas yra iszszauktas ir 
tik laukia žodžio eiti priesz 
tuos sukilusius kalinius.

Du metai atgal ežia kaliniai 
panasziai sukilo, bet nebuvo 
kraujo praliejimo, nes po keliu 
valandų jie, pasidavė.

WASHINGTON, D. C.— 
Fidel Castro, Kubos sukilėliu 
vadas, kuris, nuvertė Prez. Ba
tista valdžia, yra atvažiavęs in 
Amerika ir ana diena kalbėjo 
in apie tūkstanti Amerikos re
daktorių, kurie buvo ji ežia pa
sikvietė.

Jis nusiskundžia kad Ameri
kos spauda nemaloniai atsilie
pė in jo žmonių sukilimą priesz 
Diktatorių Batista.

Jis dabar sako kad jis jokios 
iszmaldos nenori ir nepraszo, 
nori kad Amerikos valdžia Ku
bos t nauja valdžia pripažintu 
ir kad ja lygia laikytu su kito
ms Tautomis. Jis teipgi kvie- 

I ežia visus atvažiuoti in Kuba 
ant atostogų, pasilsėti ar paba- 
liavuoti.

Užklaustas laikrasztininku

PASIVOGĖ $9,270
LYNDHURST, N. J. — 

Du vagiai apvogė ant $9,270 
Rutherford National Bankos 
pasiuntinį, kuris tuos pinigus 
veže in ta banka, isz Hudson
Wholesale Grocery kompanija-

Žuvo Savo Automobilyje

OAKDALE, N. Y.—
Automobiliaus vairuoinimo ra 
tas yra apsupęs galva szito 
draiverio, kuris žuvo savo au
tomobilyje. Trisdeszimts dyie- 
ju metu amžiaus George Lau
reano, uŽsimusze kai jo auto

mobilius susikūlė su station 
wagon automobiliu in Ookdale 
nelaimėje teipgi žuvo kitas 
žmogus kuris su Laureano va
žiavo tame automobilyje. Asz- 
tuoni kiti buvo toje nėlaimeje 
sužeisti.

Jis gaus poga pasiszneketi apie jo ryszius su Komunistais 
su musu ViieiPrezidentu ir su jis užsigynė kad jo valdžia ka 

bendra turi su Komunistais. 
Bet kai jis buvo staeziai už
klaustas: kur jo krasztas sto
vėtu jeigu Amerika in kara 
stotu priesz Sovietu Rusija? 
Jis nieko neatsake, nors jis už
sigynė kad Komunistai yra da
bar inlinde in augsztas vietas 
jo valdžioje. Jis sako kad Ka
taliku Bažnyczia jo valdžia re
mia ir kad visi žmones yra jam 
ir jo valdžiai isztikimi.

keliais irtakinigais Senato
riais. Jis taipgi nori pasiszne- 
keti su misų Po-Sekretoriu 
Herter. Jis kelis sykius kalbės 
per radija g per televizija. Jis 
vėliau ketiįia skristi in Kana
da su save prakalbomis. Dar 
per anksti sakyti kad jis yra 
Kubos kraszto iszlaisvintojas, 
nes per daug’ kraujo randasi 
ant jo ramu.

CAFE CANAVERAL, FLO. 
— Dabar daug raszoma ir dar 
daugiau kalbama apie tuos Sa
telitus, kuriuos Amerika ir So
vietu Rusija siunezia in daus
as. Tie taip vadinami Sateli
tai nėra kas kita kaip tam ty- 
czia intaisytos kulkos kurios 
turi savyje invairias maszinas 
traukti paveikslus menulio ir 
kitu Žvaigždžiu. Jie yra taip

Asztuoniolikos metu am
žiaus Johhn Mahoney sako 
kad kai jis sustojo del rauduo- 
nos szviesos, tai du vyrai in- 
szeko, vienas isz vienos puses, 
kitas isz kitos, ir insakę jam 
važiuoti.

Nuvažiavę kiek toliau, jiedu 
pasiėmė pinigus ir pabėgo.

Platinkit “Saule”

Traukiasi Nuo Gaisro

VICE-PREZ. NIXON

Važiuos In Maskva
Atidaryti Paroda

AUGUSTA, GA. — Prez. 
Eisenhoweris paskyrė Vice
prezidentą Richard M. Nixona 
važiuoti in Maskva, Liepos 
menesyje ir atidaryti musu pa- 

' rodą tenai. 
■

Szitokis paskyrimas gali bū
ti taikomas in pirma eile pa
statyti Nixona kaipo Republi- 
konu kandidata ih Prezidento 
vieta.

Prez. Eisenhoweris sako kad 
jis tikisi kad Vice-Prez. Nixo- 
nas gales daug gero tenai pa
daryti ir visam svietui patar
nauti taikos klausimu.

Szita kelione iszkels Nixo-: 
no varda Tarptautinėse eilese 
ir jam daug padės ežia namie 
per ateinanezius rinkimus.

Eisenhoweris sako

tikisi kad Jzitas Nixono atsi
lankymas h Maskva daug ge
ro padarys visiems Rytu-Va
karu krasztams.

Kai Nipnas atsilankė in 
Pietų Amerika, in Peru ir Ve
nezuela, tai ji apdaužė ir be- 

| veik kone szvijo isz tu krasz- 
i tu, taip tie žmones buvo inpy- 
i ke ant An ir iki e ežiu.

Kai Nix nas atsilankys \in ( 
Maskva, Sovietu atstovas pa- j 
nasziai aisilansys in New 
York mies a su tokia pat paro
da.

Ameriką paroda Maskvoje į 
prasidės jiepos dvideszimts 
penkta diena ir tesis per sze- 
szias sanvaites. Toje parodoje 
buvo rodoma kaip eilinis, pa
prastas Amerikietis dirba, ka 
jis valgo kaip jis rengiasi, kaip 
linksminasi ir kaip gyvena.- 1- n---. I
Tėvai s4me vadina savo ma

Jis nei žodžio pasiaiszkinimo 
nedryso pasakyti apie visas 
tas skerdynes, kurios dar ir da 
bar vyksta jo kraszte priesz jo 
politinius prieszus.

CHRUSZCZOVO
GIMTADIENIS

žus vaiku Nu (žiurke) kad pik 
kad jis i tos dvasios prie ju nesikabytu.

MASKVA, RUSIJA.—
Sovietu Rusijos Premieras Ni
kita Chruszczevas apvaiksz- 
cziojo savo szeszios deszimts 
penkta gimtadieni, iszleisda- 
!mas savo knyga, užvardinta: 
“In Pergale per Taikinga 
Konkurencija su Kapitaliz
mu’’. ,

Isz visu Komunistu valdomu 
krasztu plaukia sveikinimai 
szitam Rusijos tuzui, Chrusz- 
czevui, kuris dabar ilsisi Cri
mea pamarese. Vienas isz Ki
nijos Komunistu partijos vadu 
Mao Tzetung jam vėlino “svei
katos ir ilgu metu.’’

SAN FRANCISCO, CALIF. 
—Keturios deszimts penkių 
metu amžiaus Arnold Fanti, 
tik su kelnaitėmis, traukiasi 
nuo gaisro kuris isztiko viesz- 
buti, hoteli. Ugniagesiai jam 
patarė stovėti kur jis stovi, 
kol jis suspėjo kopeczias isz-

kelti ir ji saugiai nuleisti. Ug
niagesiai devynis kitus iszgel- 
bejo isz deganezio vieszbuczio.

Kaip ar isz kur tas gaisras 
prasidėjo, nei policijantai, nei 
ugniagesiai negalėjo pasakyti, 
kol bus visas vieszbutis peržiū
rėtas.
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Kas Girdėt
I

In Gary, Indiana, sžimtas 
penkiolika mokytoju sustrei
kavo už tai kad mokslo sztabas 
ju unijos nepripažino.

Už dvieju dienu, kai trys to 
mokslo sztalbo nariai atsisakė, 
pasitraukė, tai visi mokytojai 
griyĮžo iii darba.

Pirmiau daug buvo szneka- 
ma ir raszoma apie Amerikos 
kariška silpnybe ir apie So
vietu Rusijos galybe.

Nieko panaszaus! Kaip tik 
atbulai!

ANDRULIO :: JUOKAI
LIETUVISZKAS SURIS Matomai Ne Mylėjo

Atsimenate kai beveik tarp
tautiniai laikrasztininkai ra- 
sze ir perspėjo, kad Rusija ga
li visa Europa užkariauti. Mes 
savo skaitytojams apie tai bu
vome rasze.

Visa tAi galima pamirszt i.
Vokietija, atsigavus, musu 

apginklota.
Ant Vidurinio franto randa

si daugiau negu 600,000 eiliniu 
pėstininku.

Padangėse Amerikai lygaus 
nesiranda visosje Europoje.

Musu tvirtoves, Ispanijoje, 
kaip pavasari grybai augte au
ga.

Niekas neturi tokiu dideliu 
- ir greitu kariszku laivu del ka- 
riszku eroplanu, kaip Ameri
ka.

' Musu atominiai subma.rinai, 
didžiausi ir greicziausi.

Ar Ragavote “ ANDRULIO SŪRIO ? ”

Komedijantas rode viso
kias sztukas, o tarp kitu no
rėdamas da viena padaryt, 
Kalba:

— Asz dabar padarysiu 
teip jog viena isz poniu isz- 
nyks. Tame net keli balsai 
atsiliepei

— Meldžiame! Susimilk, 
o pradanginkie mano, tiktai 
ant visados, idant niekad 

į mano boba neregetau. 
.___

Motina atlankė savo duk- 
tere, kuri nesena buvo iszte-- 
kejus ir rado jaja ardant 
knipkius isz sujdoto bruslo- 
tu ir kelnių, ir, siuvanczius 
arcziau kraszto, ji jos klau
sė:

— Gal tavo tyras stores
nis darosi?

Duktė: — Ne motinėlė, 
asz tyczia knipikus persiu
vu in kraszta, tai kaip apsi
vilks ir pamatis kad liuosai 
ant jojo drabniai, tada pa- 
mislis jog pracejo sukustie, 
tada duos manHaugiau pini
gu ant pirkimdgeresniu val
giu.

Prez. Eisenhoweris dabar, 
gales su Ohruszczęvu kalbėti 
jo kalba — ginklais.

Nepamirszkime kad _jau 
daug metu kai Amerika pilte 
pila keturios deszimts ar ketu
rios deszimts penkis milijonus 
doleriu kas metai in apsigink
lavimo fondą.

Dabar mažu suisikivtimn, 
kaip Korėjoje, negali būti. Su
sikirtimas Vokietijoje nieką 
kita, negalėtu reikszti kaip tik 
kita kare.

Ir Ponas Chruszczevas ta su
pranta. Už tai jis dabar nori 
derintis.

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.

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!

pavaiszinimas savo Draugu.

Del Iszvažiavimuose, Vestu
vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite'Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”

ROŽAtCZIUS
(Tasa nuo 3- io puslapio)

'Wfezyj Rasz-TuriteLs
ta mano fniel^p nesiduoti sa

 

vo kunigams įznaudoti.

Senute ims juoke ir atsake:

Nemoki skaityti, o apie

O ežia, namie, neiszrodo kad 
kas ilgai, streikuos.

Plieno idarbininkai pareika
laus penkiolika centu ant ady- 
pos daugiau, bet pasitenkins 
su deszimtuku.- ■

Vienas (didelis fabrikantas, 
per Leipzigo Jomarka pastebė
jo, kad Sovietu Rusijos Pre- 
meiras Chruszczevas negali 
iszkesiti, isztrivoti. Jam sznaip- 
sas, vodka ir alus griesztai už
drausta.

Bet kai jis pamate tenai ki
tus geriant, jis su jais iszmau- 
ke ne stikliuką bet visa kavini 
puoduką.

Profesionalai, kaip Daktarai 
advokatai, mokytojai, inžinie
riai ir kiti, vis bėga isz Rytu 
Vokietijos in Vakarus.

Bet tas Macmillan ne pirma 
tokia kvailyste Nra pdt*f4ivs: -

Vokieti jos Ka.nceleri.jus Kon
rad Adenauer, 85 metu am
žiaus tikisi iki 90 metu darbuo
ti^-, bet dabar ne kaip Kancle
ri jus, bet kaipo Prezidentas,

Pirkite U. S. Bonus

reikalim
keisdam i pirsztais Ro 

eriukus, toliau

savo tikejiinaįžiuau tiek kiek 
man

Ir
žaiuczia.us p
klabėjo:

Sztai (pasalį 
mokina, man k 
n i a. matai Nij 
szito kryžuczio 
žiurau, tai maišu,

siu poniai 
[.(žanezins. 
k yžiuotaji

ka 
Po- 
ant

Kai ant Jo 
kad Jėzus

Plienas vėl pabrangs keturis 
ar penkis (dolerius ant tono.

• • 1

Sam Raybnip, Kongreso 
pirmininkas, sako kad daug 
Kongresmenu sžvaisto pinigus 
paskirtus iszlaidoms, ant viso
kiu praszmatnybiu ir kvaily*- 
bill.

Jis nori invėsti instatyma 
kad tie iszlaidoms pinigai butu 
paskirti ypatingoms iszjai- 
doms ir niekam kitam.

Harolld Macmillan, Anglijos 
Ministeris.sako, kad jeigu Ru
sijos žmonėms butu valia bai
siai balsuoti, vetuoti, jie .be
veik vienbalsiai ' iszrinktu 
Chruszczeva.

Meade Alcorn pasitraukė isz 
Republikonu Partijos Pirmi- 
ninkystes už tai kad Preziden
tas Eisenhoweris per daug sa
vo d raugu’ paskiria in augsztas 
ir at sakom ingas vietas (parti
joje, kur jie nėra tinkami.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Io kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanov City. Pa

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

- B - CELA^ 
Iarba pradžia į 

SKAITYMO ;! 
...ir...

RASZYMO
; M pus. Did. 5x7 col :: 
; Dabar Po 25c į 
j Saule Publishing Co. J 

1 Mnhj>nnv Cit.v !*’» HR A

Pypkes Durnai

Nežino
Automobilistas nežino 

kad yra girtas,
Laike varuojimo savo 

automobiliaus,
Tiktai tada dažino 

apie tai,
Kada jisai tuna 

aresz tavo tas!

K--------- 1! ----------■----- '----------------------------------

Price $3.00 “*’
COLORS: Red, Black, Green, 

J}lui Gray, Copper.

noy City, Pa,

numirė už mus ant. kryžiaus, 
manau alpi e visas Jo> 'žaizdas ir 
kanezias ir kalba '“Saldausai 
Jėzau, sergek mane, kad Tavęs 
nepažeiseziau!” Ar ponia, tu
rėdama bent ke.no paveikslu,, 
nemylėtume i jo taip, kaip asz 
myliu ta. kryžių, ylpacz jeigu, 
tasai mylimasai asmuo jau ne
gyventu. O dabar pažiūrėkite, 
poniute ant szito didelio' pote
rėlio ir ant trijų mažesniųjų. 
Jie man sako, kad vienas yra 
Dievas Trijuose Asmenyse. 
Toliau yra. szeszi rupus poterė
liai ir agno’selis, kurie man pri
mena vieta. musu balžnyczioje, 
kur yra laikomas Szv. "Sakra
mentas; szeszi poterėliai ir ag- 
noselis reiszkia, septynis sak
ramentus kuriu vienas dides
nis, tai Szv. Eucharistija.

Klausėme jos pasakojimo, 
kaip žeme, tylėdami. O ji stip
resniu balsu toliau kalbėjo:

— Tie szeszi poterėliai taip
gi man primena' ka| l be Dievo 
prisakymu yra dar szeszi Baž- 
nyežios prisakymai (Anglu ka
taliku katekizmuose musu 
jrenki Bažnyczios prisakymai 
yra ' i sz.pl ėst i ligi szesziu) ir 
kad turiu prie jutaikytis. Pats 
Rožanczius susideda, isz pen
kiolikos paslapcziu Dievo gim
dytojos garbei; p e n lai o s 
džiaugsmingos, penkios sopu
lingos ir penkios garbingok 
Kai vaikszczioju, po svietą, del 
duonos kąsnelio bevangdama, 
tai kalbu džiaugsminga si as pa
slaptis. Jeigu pasitaiko' neko
kia dienia, ir negaunu pietų, 
kalbu tuomet sopulingąsias 
paslaptis ir klausiu pati saves: 
kamgi man taip nerimauti? 
Juk vis tai kuria 'diena pasi
baigs, o- Vieszpats apdovanos 
mane tikrąją ramybe. Kai per
galiu rudesezius kalbu garbin
gąsias 'paslaptis garbei. Tos, 
kuri yra! visu Motina,. Ir t^įp 
slanka man o-gyvenimo dienos.

Senele nutilo. Tokios scenos 
, . i

nesitikejome. Mano drauges 
klausėsi su pagarba, o asz ir 
mano> sesuo/ndbega,lojome susi
laikyti nuo aszaru.

Mano vyras tarė:
— Gana to. Atiduok jai ta 

Rožancziu, tegul sau eina.
Apie tai daugiau# nėbeszne- 

kejome. Bet asz, nors nenoro
mis, vis galvojau ar kataliky
be, tai tapati religija,, kurios 
asz mokyta neapkensti.

Dažnai matydavausi su Aire 
gavau net nuo jos dovanu ta 
Rožancziu, pagalinus atėjo die
na, kada nutariau pereiti kata
liku tikėjimą,n.1 Pasakiau apie 
tai savo vyrui, bet jau tuomet, 
kai buvau viską padariusi. Vy
ras labai supyko. Bet asz lau
kiau, prasziau. Pagaliau# suti
ko ir karta su manim nuėjo 
bažnyczion. Metai nelpraslinko, 
ir mano vyras ’perejo kataliku 
tikrojon Bažnyczion, kuria 
taip pirma tersze ir niekino. Ir 
po sziai dienai laikau ta Ro
žancziu kuris man vertas yra 
milijonus. ; —L.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
szito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No 101 — Kapitonas Velnias
i 1‘uikiif rtĮir»«»ymut>, d t Jei-

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

gas kriminaliszkns aprašy
mas, 202 pus, 50c.

No.l()3—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yrla 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 
t. t., 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., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 2()c.

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 Valęncziojs, 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, 20c.

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

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

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

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

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 Nakti 
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—Szhkinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią 
piu, 35c.

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

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

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

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
lu 2Qp. ' ,

lapių, 20o. i.
No.158—A p i e Kapitonas 

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

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

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

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

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Iši
ri avineti 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 
Paveikslai. 20c.

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

i

Kitokios Knygoa

No.1782—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25o.

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

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

No.194—Trumpas Kata!!- 
kiszkas Katekizmas, pagal isa- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padeji 
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristnao 
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 Užganyto jaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz grbma- 
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,Jiudymas apie Jezu Krista. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Kn^ass

Užsisakant knygas ie> 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
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 dadetl 
deszimtuka ekstra del prieinu- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai ‘‘visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:

SAULE PUBLISHING 00., 
Mahanoy City, Pa. - U. S. A.



“SAULS” ■MAHANOY CITY, PA.

gZADE kaimo, kuriamo- gy
ri veno mano- .sena bobute, 
stūksojo senas ir apleistas ka
pinynas.

Pro szita tai apleista kapi
nynu man ankiai tekdavo pra
eiti, vienam- ir su bobute, kada 
t ik a«z ja j>aly( lodavau narno
je.

Patsai kapinynas, savaimi, 
nieko ypatingo neturėjo. Riog
sojo jame keli -seni aplūžę kry
žiai, kurie tarsi butu buvo tn 
kapinyno sargai, saugotojai ir 
senas didelis ąžuolas, lyg tas 
karalius; o prie pat jojo, gulė
jo didelis ir susikūprinęs ak
muo*. •

Bot mano dome labiausiai 
atkreipdavo savęspi du smil
goms ii4, samanoms apaugę ka
pai. Ir mano kūdiki szko j gal
voje tankiai pakildavo klausi
mas: kas tuose kapuose buvo 
pakasta ir keno kaulai galėtu 
ten ilsėtis?

Daug kartu tekjdavo matyti, 
kai ubagai ir praeiviai, o 
yfpara.senukes motutes-, atsi
klaups, pasimels už užkastųjų 
duszeles ir vėl sau kiūtina, sa
vais keliais. Ir vis tik prie- vie
no ypa-cz, kuris radosi netolie
se ąžuolo.

Neatsilikdavau, 'žinoma, ir 
asz: sustodavau, retkarc-ziais, 
ir sumezdavau keletą “Sveika 
Marijų” už duszias po tais ka
pais besi ii s-inczi u.

Mano'-bobute tankiai ateida
vo in miesteli ir asz ja visuo
met paly dėd avau atgal, in jo
sio® namus;, kaiman. Lydėda
vau asz ja už tai kad labai ja 
mylėjau. O ji tokia graži buvo: 
žilais plaukais, susiraukszle'- 
jusiais veidais, mėlynoms ir 
pilnoms s-a-jausmo- akimis. Visa 
tai rode ja, daug vargo pergy
venusia. ir pilna, žmoniszkume 
subrendusia.

Mylėjo ir ji mane; ir tai la- 
biaus už viską. Kada t ik būda
vo ateidavo, tai visada atne-s©- 
davo man. pyrągaicziu, o kai 
pradėjau lankyti mokykla, tai 
ir ipo keletą kapeikų duodavo.

Viena szilta vasaros diena, 
ejova mu)du po virszmineta 
kapimylna. Mano bobute pailso 
skiltoje dienoj nuo ėjimo ir asz 
pakviecziau ja po ąžuolu pasil
sėtu.

Priejovą arcziau kapu, su- 
■klaulpeva ir sukalbėja- po Svei
ka Marija ir amžina atilsi, su- 
sedo-va -po- ąžuolu ilsėtus.

— Labai linksma man in 
tavęs, vaikeli'žiūrėti, kad tu 
jau moki lietuViszkai raszyti, 
pratarė in mane- senoji bobute-, 
ir taip-gi kad tu -myli savo 
kraszta.

Bet mano mintis sukosi tik 
apie tai, kas slėpėsi po sziais 
kalpais. Na, ir prajdrisau pa
klausti :

—- -Mano brangioji bobute! 
Tariau, lyg katinas prisigerin
damas, papasakok man, kas 
sziuose kapuose buvo palaido
ta? .

—r Taip, vaikeli, asz tau

“Talmudo Paslaptys”
i iii* -—

J ŽYDU TIKYBOS
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Saul© Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., JJ.S.A.

' papasakosiu, jeigu tik žingei- 
,nauji, tarė linksmai senoji bo
bute, ir pradėjo:

Tai kas -ežia po sziais dviem 
kapais likosi palaidota, jau se
niai atsitiko. Tuomet, asz bu
vau -dar maža mergaite. Tuom 
laiku, anam kraszte kaimo gy-

* T

i ♦? TARADAIKA ? 
i *£*«<*«*♦«**********«**«*«-♦

Apie pedes diena 
vienam miestelyje, 

Apėmė svaigulis vaikina.
viena,

Per nakti ant 'žemes 
varovo,

Bet nieko neis-zgavo.
Oj butu gavės, 

Kad butu palaukes, 
Ant giliuko- 

iszsipaigiriojo,
Ir namo- nučeži i o jo.

* * *
Vyrocžlai Pennsylvanijoj 

negerai,
Ten turi t rūbelio vyrai, 

Merginos paežio® siūlosi,
Kad vyrai su joms • 

pacziuotusi,
Tai baimėj ko'žnas 

vyras.
Nesiranda, tokio miestuko, 

Kajl hesira&tu tokio- 
st ako ,

Visokio- siztamo užtikti 
gali,

Bet szi-dies neturi 
dali.

Giresi kad labai 
bago-tos, 

Bet vaikinu -prisisavyt 
negali,

Kožnas traukėsi in 
szali,

Ir szlapnoses kimba 
prie žaliablekeliu,

Kabinasi ir sėdi ant 
keliu,

Ka|d net b i aura in 
tai žiūrėti,

Žmogus turi akis 
užsidengti.

(Szlapnoses nekaltos 
tiktai tėvai,

Jeigu augina negerai, 
Bą per pirsztus kuri. 
Neseniai daug juoku 

buvo.
Ne vienas vyrukas 

pražuvo,
Turėjo pabėgt in kita 

miestą.
Ba nabagui buvo 

riesta.
Viena, porele mažai 

laiko turėjo,
O apsiporuot kanecz 

norėjo,
I Ba jau. tik viena 

Pasiliko diepa.
O kad pinigu buvo 
Szliubas atsibuvo, 
Trumpai veseilijo, 

Liuidnumas užstojo,
Tegul sau sveiki 

gyvena,
Ir apie juos bus 

gana! 

veno- kampininkas Kalnėnas, 
kuris turėjo labai gražia dūk 
teri Aldute, o kaimo vidury 
kur dabar gyvena Bruzgius., 
gyveno turtingas- ūkininkas 
Margis, kuris taip-gi turėjo 
gr ažu sunu Vinca.

-Beaugdami juodu, viename 
kaime ir beįlrougaudami, insi- 
mylejo. Aldute lytpaez- nabagė
lė, insim-ylejo Vincukan isz vi
sos savo- jautrios szird'eles.

Aldute buvo begalo gera1 
mergele: ji sena ir maža visuo
met ir visada paguo-zdavo ir 
suramindavo.

Geras buvo- ir Vincelis. Bet 
szis turėjo iszdid'umo. Vientur-. 
lis, turtingas gaspatloraitis. 
Žinai kaip tai tarpe mus žmo
nių yra.

Kankydavosi mergaite ir 
kankydavosi: apie ji tik kalbė
dama, apie ji vien svajodama. 
Kuomet Vincukas eidavo- mo
kyklon, tai ji su didžiausiu -ne
kantrumu laukdavo Vincuko 
sugryžtant.

Vinco tėvas labai nemėgo, 
kail jo sūnūs hiyli neturtinga 
kampininko dukrele^ kaimo 
mergaite.

Pamenu, kai jiedu, vasaros 
laiku slinkdavo kur pakluo- 
niais-, prisibijodami Vinco tė
vo.

Vincuko tėvas, žinoma, tu
rėjo- daug pinigu ir iszšiuhte 
Vinca net, rodosi m Maskva, 
mokytis. Iszvalžiuodamasi Vin
cukas prižadėjo Aldute vesti 
sau už pac-zia, kaip tik užbaigi- 
sias- žinoma augsztaji mokslą.

Ir ji nabagėlė- lauke!
Taip lauke ji keliolika net 

melu, kol viena kartai parva
žiuoja Vincukas, jaįi nebestu- 
Rentas, bot kokio tai “czinov- 
irinko” pareigas einasi; kokio-, 
tai to- jau. nebeatsmienu.

Vincukas jau. nebe Vincukas 
o tik didelis Vincas parvažia
vo. Is-zauges, gražiai apsirėdęs 
ir dar su kokiu tai medaliam 
ant krutinės. Tėvui nebuvo- nei 
rybii -didžiavimosi sunumi, o 
jau sūnūs, tai tik ir vaikszczio- 
jo pasipūtės, kai musu klebono 
povą, besigindamas su savo 
medaliam.

Aldute buvo linksma..
Alano motina parėjusi namo, 

pradėjo pasakoti, kad Margiu 
Vincas “kacajpu labai atsiduos 
das,” bet tėvas sudraudė, kad 
nutiltu. Ir ta vakaro Aldute 
iszejo su Vincuku pasivaiksz- 
czioti. |

Aldute Vincukas apvylė. Už 
nekuria- laiko, kaime pradėjo 
jau. apie Aldute žmones visaip 
kalbėti. •

Rasze, nebage, Vincukui, bet 
veltui. Gavo toki atšaka, ka'd 
jam., kaipo- czinovninkui ir dar 
gi provoslavui, su tokia “mu- 
žiczkoj” esaperžema turėti ka 
nors bendro, nesą jis turis pa
žintis- au-gsztos kliesos ponijoj 
ir 1.1. Todėl ji turėtu laikyti 
sau už dildele “garbe”, kad ga
vusi su tokiu augsztu ponu 
“pasilinksminti. ’ ’

Gavusi toki laiszka, nete
kus, nebagple vilties. Permatė, 
kad ja laukias vargas ir pa- 
szaipa nuo tamsiu kaimo žmo- 
m^^^-mt-itlc-Flc*******-********

Visuompt 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.

SAPHORIUS

I
Su 283 Paveikslai! ] > 

160 Puslapiu
8 col. ilgio 5% col. ploado ! 
Isxaiukuu sapna ir kaa 
ateitoje st»sLs. Su priedu i f 
planatu ir visokiu burtu. '> 
Knyga in minksstoe po- J 
pieroe viršeliuose. :: :: Š 

Pinigai reikia siusti su !

užakymu: !(

Tiktai,. . $1.00 i;
Saule Ptblishing Oo., ).Mahanoy Oity, Pa.,U.8JL < 

hiu. Ir, vient 
do Aldute® 
sžtai tam eže

nei

žinoma, nepati- 
nei miestelis, 

džiai Lietuvos

e Margiu Vincą.

ryta, žmones ra- 
prigerusi kuna 

e-ly.
Kaipo prig>rele, žinoma, ne

priėmė ant jarapijos kapiny
no-, tai eme irlpalaiidojo- ja ežia.

Dabar geras valios žmones 
-sukalba, už (lelaimingos mer
geles dnszelei poterius, kuria 
suvyles surulejas lietuvis.

Po nekuriolaiko parvažiavo 
ir Vincukas. Bet jau buvo ne
tekės nei czinovninkystes,
medaliu. Pars vėžės tiktai ruse 
paezia kuriai 
ko- nei kaima, 
nei geraszi:
žmones. Ir, gilu gale, susikro-- 
vu si viena k irta visus savo 
daigius vežinai^ iszvažiavo 
sau, isz kur itsidauginus, pa
likdama kain

Vincas buv> jau gana dik- 
cziai inprates gerti baltakes; 
pastarai nelainei in vyku s, pa
sileido da.n laViaus gerti. Ir ka.- 
gi? Vietos neturėjo, pati pali
ko, kaimo -žmones nekente, ki
to- kelionei nmiates, kai tik 
degtines stiklely jieszkoti sau 
‘‘ramybes”.

Nu ir viena -likara gryžo na
mo-, isz miestetb, labai iszsige- 
res. Z

Beeinąs pre szita vieta,'at
sisėdės po sziiom ąžuolu, neva 
pasilsėt i, ir ii tnig-es. O ta. nak
ti iszkilnsi>ba«pperkunija, to
ki baisi, kad įei asz negaliu 
kitos- tokios >eatminti. Mat, 
ežia, ir užbaigą savo gyvenimą, 
užbaigė atsiJuzdama senoji 
bobute. |

— Tai kafd su. juomi atsi
tiko? Paklaupm.

— Nugi pi kūnas nutren
kęs — Jonelyl^perkūnas! Ve, 
žiūrėk, kai ttj szaka nulaužta, 
parcele pirszn in Viražu, kur 
buvo- ženklasiiulauižtos szakos. 
Tai ta nakti iperkunas ja. nu
laužė.

Ir jo nelaiUjo parapijos ka
pinyne, nes vtma, kad ne to ti
kėjimo buvęs o antra, tai kiti 
sake, kad bu; ne perkūnas nu
trenkęs, o t r. arielka sudegi
nus. .u

Bet mano uomone, vaikeli, 
ji Dievas nuluudes už tai kad 
apvylęs ir pažudysten prive
dės isztikimalir nekalta merge 
le ir kad Rzsižajdejas savo 
kraszto žmniu. Juk patsai 
mokiiftiesi, vikęli ir žinai, kad 
senovės Lietuvos Dievas 'buvęs 
perkūnas. Tdgi mano bobute, 
o tavo, Jon(i, prabobute, daž
nai tvirtino,kaid perkūnas dar 
visada geibias lietuviams, o 
ju skriaudilams kerszijas.

Bet, skubkiva, vaikeli! Ne
są senelis sikes, kad jis turis 
kokia, tai kiyigute papirkęs!”

Užbaigė enele savo pasaka 
ii' asz jau-cziiusi patenkintas ir 
“daug žiną”. Pasikeleva, su- 
kalbejova. Idu- po Sveika Mari
ja ir nusiskibino namu link.

pasilsėt i, ir ir t 
t i iszkilnsihhu

Nors jau daug metu praslin
ko nuo- to laiko- kailp apie- tai 
pasakojusi man mano bobute,

:: Rožanczius ::
LONDONE darė misijas Tė

vas Kon-vajus senas Apasz- 
talinis misijonorius. Jau 35 
metai kaip apasztalav-o. Vie- 
szejo jisai vienoje bajoru s-zei- 
miynoje. Namu szeiminlake tii^ 
rojo prasta Rožancziu, -padary
ta isz Airiu auolo. Kai misijo
norius- tnomi nusistebėjo, szei- 
mininke tarė jam:

—■ Ar norėtu kunigas, kad 
asz papasakoezian apie to Ro- 
žaneziaus1 praeiti ?

—- Kodėl .ne, praszau.
— Pinniau-sia reikia, žinoti, 

kad mano vyro sze-im-yna, buvo 
atkakliausi Protestantai. Asz 
labai neteisingai žiurėjau in 
Kai ai i ku t i k e j ima..

Manė mokė, kali kvailybe ir 
stabmeldybe tai. žymiausios 
kataliku tikėjimo demes. Nie* 
ko todėl nuostabaus, kad mano 
vyras ir asz, pati kruopszc-ziai 
stengem.es nepriimti tarnuo-spa 
nei. vieno kataliko, u et ne-leis- 
davome musu vaikams turėti 
kokiu nors, reikalu su katali
kais.

Viena diena atėjo- mano tar
naite laibai susierzinus.

— Sziai -ka, poniute, sako', 
radau!

— O ka?
—< Viena tu balvoriiuku, 

kokiu vartoja papistai (t.y. ka
talikai, kuriu vyriausiuoju va
du yra Popiežiu-s, lot., vadimt- 
mas Papa).

Ir padavė man sz-tai szita va 
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Help strengthen America’s Peace Power
It’s a face filled with peace and 
strength—the face of the Statue 
of Liberty.

She’s a great symbol of one of 
the things most worth keeping. 
But she can only stand for liberty. 
It’s‘up to each of us to help keep 
it.

And you can help—by helping 
to keep the peace.

Peace costs money. Money for 
• strength to keep the peace. Money 

for science and education to help 
make peace lasting.

Your Savings Bonds, as a direct 
investment in your country, make 
you a Partner in strengthening 
America’s Peace Power.

Think it over. Are you buying 
as many Bonds as you might?

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

jot their patriotic donation, The Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

bet dar ir iki sziai dienai man 
neiszdyla isz atninties.

------GALAS-—

Rožancziu.
— O kur radote? Paklau

siau.
— Palei vartus. Sargo- pati 

sako k^d tai esą senos Aires 
nuosavybe, tos senes, kurios 
a-tne-sza -mums kasdien daržo
vių.

Nunesziau paėmus, R-ožan- 
cziu in saliona, kur buvo mano 
vyras ir jo sesuo Klera. Kuo
met. buvom jau gerai prisijuo
kė isz tu kataliku kvailybių, 

„atėjo- dvi ponios, ^risižiurine- 
jome Rožancziaus laibai gerai. 
T a r 11 a i te pasiūlė:

— Liepkite ateiti tai senei, 
pažaisime.

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad jiems 
“Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto!” Szirdingai Acziu!

Sutikau, mano vyras, irgi. 
Pakvietėm ir anas dvijenai po 
irias rengiamom, pramo-gon.“

Atėjo senele. Nors anksti bu
vo, bet. visi buvome ant kojų 
kaip reik. Maniszkis džiaugėsi. 
Aszgi nianiab, tai bus proga 
atversti ta. vaikiszka. senute.

įSeimtc buvo- gana szvariai 
apsirengusi. Ji stojo-pas duris. 
Kvieteme artyn. Ji tarė:

— Argi galiu eiti salionan 
su purvinomis czevorykomis? 
Ne. Ponia galite prieiti prie 
manos i r pasakyti, kas reikia.

—- Praszau artyn, niekol 
bloga nepa-daiysime:

— O kas man-gi galėtu, ka 
bloga -padaryti? Atsake senu
te-. ■ ■ '

Galu -gale -davėsi įprikalbintį 
ir inejo. Tuomet prasifle-jo to
kia/ tarp musu szneka.

— Jus k a-tai pamėtote?
— Ka-gi asz buėziau galė

jus pamesti, kadangi nieko- ne
turi u . - , _ : ?

— O vienok pamėtote ir tai 
sUVo Dievą. . -.ri -

— Asz pameczi.au,- savo Die
vą? Tegul Visagalis mane -ap
saugo! Ka tai reiksztu?

Nepykite, moeziute, pa
mėtėto savo balvoniu'ka, tai 
kam jus atiduodate garbe, 
sztai: Ir padaviau asz jai Ro- 
žaneziu. •

— Tai poniute rado mano 
Rožancziu? Dieve užmokėk!

Norėjusi jau. eiti. Sulaikiau.
Palaukite valatKlele. Ar 

nežinote kad yra. nedora gar
binti stalais (balvoims) -nusi
dėjimas ? *■’ t . . j

— Bet asz negarbinu sttiž- 
bu! Suszuko sujudinta Aire.

Nusiszyipsojau stt pasigailė
jimu ir tariau: .. '■ J

(Tasa Ant 2 puslapio) -
=== ■ .•--■■4..- ,L

stengem.es
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Žinios Vietines
— Medžiai pradeda dygti.
—5 Buvęs miesto- gyvento

jas ponas Pranas Sklaris isz 
Luzemes, lankėsi pas savo se
sute ponia Morta Bražinkiene, 
taipgi atlankė “Saules” Re-, 
dakcįja. Acz.iu uįž atsilankymą.

— Užeis' neužilgio sziltes- 
ites ir meilesnes dieneles.

' —- Nędelioj Balandžio Apr. 
26-1 a diena prasidės szviesos 
suiąupinimo laikas. (Daylight 
Saving Time.)

—i Serdjoj pripuola Sžv. 
Sotero ir Szv. Kūjo, o Tautisz- 
ka Vardine: Girulis. Ir ta die
na: 1228 metuose Mozūrai pa- 
sitelka. Kry'žiuocziiits, pradėjo 
kara priesz Lietuva; 1789 m., 
Amerikos Tautiszka,s himnas 
“Hail Columbia” buvo pirma 
syki sugiedotas Philadelphia, 
Pa.

—■ Ketverge pripuola. Szv. <1. •
Jurgio ir Szv. Bern Sonbiro, o 
Tautiszka Vardine: Tolivai- 
sza. Menulio atmaina Pilnatis1. 
Ir ta diena: Žydu Szveinte įpra- 
siįdeda ir užsibaigs Petnyczios 
vakara; 1791 m., gimė penkio
liktas Amerikos Prezidentas 
James Buchanan, jis buvo ne
vedąs; 1290 m., Kryžeiviai su
naikino Lietuviu pili Kalaine; 
1956 m., Viesulą baisiai daug 
iszkados padare in Birming
ham, Alabama ir apylinkėje-, 
kur žuvo 19 žmonių ir 200 su
žeisti.

-— Jau artinasi menesis 
Gegužis — May.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Fidelio, o Tautiszka Vardine: 
Barteine. Ir ta diena: 1950 m., 
Generaliszkas Paeztorius isz 
Vaszi'ngtono pranesze, kad vi
si ipaczto siuntinai bus prista- 
per laiszkaneszius, priežastis, 
kad.’sumažinti paoztinius isz- 
kad sumažinti palztinius isz- 
kaszcziuš; 1308 m., susitaiky
damas su Kryžiuocziais didy
sis Kuuigaiksztis Vytautas pa
žadėjo jiems Žemaitija; 1806 
m., gimė Mažosios Lietuvos ra
ižytojas Frederikas Kurszai- 
tis; 1951 m., Prez. Harry Tru- 
manas pavlartuojo s-zimta idvi- 
deszimts keturis žodžius ir su 
tais, žodžiais paszalino Genero
lą Douglas MacArthur isz ke
turių laibai svarbiu ir garbes 
vertu vietų; 1956 m., Preziden
to Harry1 Trumano duktė Mar- 
garieta., isztekejo u'ž laikrasz- 
tininko Clifton Daniel,

Spencer, Mass. —
Žinios skamba isz szito mieste
lio buk senas gyventojas Jonas 
G. Zikaras, 65 metu amžiaus, 
kuris nesveikavo per tris me
nesius ir gydėsi in Peter Bent 
Brigham ligonbute, Bostone, 
pasimirė Kovo (Mar.) 19-ta

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

I
. . . MALDA ... j.

Viesz. Jėzaus ir ; 
Motinos Szvenėz. <:

Sapnas Motinos Szven- ] 
cziausios, mieganczios Į 
ant kalno Alyvų, žemei ]- 
Batanijos, bažnyczioj Į - 
Bxv. Mykolo Arkaniuolo. j!

Knygos Did. 3%x5% col. ; I

TIKTAI, 25 Cts. ]!SAULE PUBLISHING CO., <[ 
MAhANOY CITY, PA. U.S.A. 

diena 1959 m. Velionis gimė 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
keturios deszimts szeszi metai 
atgal, o- per trisdeszimts metu 
dirbo del Crompton Knowles 
kompanijos in Worcester. Pa
liko dideliame nubudime savo 
žmona, Agnieszka (Bo-lsaitisj; 
sunu Viktorą ir dvi dukterys: 
Mare Sauvageau isz S-pencer ir 
Teresa Modlželauskienę isz Au
burn, taipgi broli ir dvi seserys 
Lietuvoje, ir keturiolika anū
kus. Laidotuves in vyko Pane- 
delyije, Kovo 23-czia diena, isz 
Graboriaus J. Henri Morin & 
Sons koplyczios- 8:15 valanda 
ryte, su apiegomis in Szv. Ro- 
žancziaus ibažnycžioje 9-ta v'a- 
land ir palaidotas in Szv. Mari
jos kapinėse. Velionis buvo 
skaitytojas “Saules”. Amžina 
atilsi.

NUSTVĖRĖ TRIS 
RAZBAININKUS

2 Buvusiu Kaliniu;
1 Mergpalaike

BROOKLYN, N. Y. — Du 
buvusieji kaliniai ir viena 
plaukus geltuonai nusikvarba- 
vus mergpalaike, per tris me
nesius nedave ramybes sztor- 
ninkams Brooklyne ir in 
Queens.

Jie apvogė apie dvideszimts 
sztoru.

Mergpalaike, 19 metu am
žiaus Paula Schnipper, isz 
Brooklyno, buvo in kalėjimą 
patupdinta ant $25,000 kauci
jos.

Trisdeszimts trijų metu am
žiaus John Colan kuris buvo 
paszautas buvo padėtas in ka
lėjimą be jokios kaucijos.

Dvideszimts trijų metu am
žiaus buvusiam kaliniui John 
Pittenger buvo $50,000 kauci
ja paskirta. Daugiau kaip tu
zinas policijos. automobiliu 
juos vijosi kol pasivijo. Ta 
mergpalaike ta ju automobiliu 
vairavo, o tie kaliniai szaude 
in policijantus.

KOMUNISTAI
SUIMTI

Iszvaryti Isz Meksikos
MEXICO CITY. — Demet- 

rio Vallejo Komunistu Darbo 
Partijos vadas ir penki kiti 
Geležinkelio Darbininku Uni
jos vadai buvo patraukti in 
valdžios teismą.

Visi jie yra intarti už kurs- 
tinima geležinkelio darbinin
ku. Jie norėjo suparalyžuoti 
visa susisiekimą Meksikoje, 
kad žmones ne tiktai ka nega
lėtu susisiekti, bet kad visiems 
maisto pritruktu.

Demetrio Vallejo teipgi yra 
intartas kad jis su Sovietu 
agentais buvo susidėjęs sukel
ti buntus Meksikos darbininku 
tarpe. .»

Du Sovietu Dipliomatai bu
vo isz Meksikos iszvaryti, ana 
sanvaite.

Meksikos slapta policija sa
ko kad Sovietai yra davė pini
gu szitam Ponui Vallejo ir ki
tiems Komunistu vadams, kad 
jie subuntavuotu darbininkus 
priesz valdžia.

PLATINK1T!
ESr- “SAULE”

‘‘SAULE’* MA.IANOY CITY, FA.

WASHINGTON, D. C. —
Czia paveikslas Satelito, apie 
kuri ar apie kuriuos mes tiek 
daug sziandięn skaitome ir 
girdime. Czia paveiksle paro
doma kaip jie yra sudaryti ir 
kaip jie įgali pakilti taip augsz-

MAINERIU
STRAIKOS

2 Ne Unijos Mainieriai 
Nužudinti

BARBOURVILLE, KY. — 
Keli ne-unijos mainieriai buvo 
apdaužyti ir du buvo nužudin
ti per straikas. Penki unijos 
mainieriai buvo suaresztuoti 
ir du kiti intarti už tas žmog
žudystes. Visi jie sako kad jie! 
yra nekalti! Jie bus teisiami 
Balandžio dvideszimts treczia 
diena.

Keturios deszimts dvieju me
tu amžiaus Woodrow Smith 
bhvo nuszautas Balarfdžio tris- 
deszimts pirma diena, jo mažo
se mainose, Knox County, Ken 
tucky. Jo brolis yra su kitais 
intartas. Trisdeszimts dvieju 
metu amžiaus John 
Warren sako kad jis 
Smith, pats save nuo 
damas.

Czia szitos straikos i 
damos su mainieriu unijos pa- 
velinimu.

Henry 
nuszove 
apsigin-

nėra ve-
EROPL^NAS

SUSPROGO
POLICIJANTAI

SUŽEISTI 26 Žuvo

Sustabdė Pavogta
Automobiliu

CHESTER, PA. — Du poli- 
cijantai buvo sužeisti kai jiedu 
sustabdė pavogta automobiliu, 
ir suaresztavo tris vyrukus.

Policijantas Michael Docher- 
ty priėjo to automobiliaus ir 
norėjo duris atidaryti, kai au
tomobilius pradėjo važiuoti ir 
ji nuvilko keletą pėdu kai drai- 
verys to automobiliaus, dvide
szimts septynių metu amžiaus 
Fred Baker staiga pavarė savo 
automobiliu. Policijanto drau
gas John Bradley paleido kelis 
szuvius per užpakalini auto
mobiliaus laiiga.

Tiedu policijantai ir kiti po- 
licijantai kurie buvo per radi
ją paszaukti in talka turėjo ap 
daužyti tuos jaunus vyrukus 
pirm negu galėjo juos paimti. 
Jie numalszino Floyd ir jo 
draugus, asztuoniolikos ftietu 
amžiaus Owen Bagley, ir tris
deszimts keturiu metu amžiaus
Stanford Swjggert. Visi jie 
buvo nuveszti in ligonine po 
policijos sargyba ir paskui bu
vo patupdinti in kallejima. 

tiyn ir paskui diusose pasilikti 
be jokio inžino ir skirsti taip 
paszieliszkai greitai.

Musu moks incziai dabar 
stengiasi iszrasu būda kad bu
tu galima saules sziluma pavar 
tuoti del jiegds tiems Sateli-

JIESZKO. BUVUSIO 
KONGRESMONO
WASHINGTON, D. C.— 

Trisdeszimts ųeno meto 
žiaųs žmona 
szirnts metu buvusio Kongres- 
mono, Usher 1 
praszius polių1

am-
asztuonios de-

. Burdick, yra 
antu sujieszko- 

iris dingo isz ju 
tone, ana san-

'yrąs susimislino

ti jos vyra; k,n 
namu Vaszin' 
vaite.

Jo jaunų žhodž sako, kad ji 
spėja kad jos 
važiuoti in jufarma in Willis
ton, North Dakota.

Ji sako kad jis ja kalbino sy
kiu važiuoti. Bet ji nesutiko. Ji 
mislina kad mis dabar sau vie
nas iszvažiato ant tos ilgos ke
liones su savciautomobiliu.

Ji toliau sap kad jis su sa
vimi nepasieiie gana jam rei
kalingu liekaistu.

Ji sako ką( jL tik nori jam 
tas liekarstas paduoti ir gerai 
inspirti jam ii pasturgali.

MEXICALI MEX. — Mek- 
sikos eroplans, veždamas dvi
deszimts szesis žmones staiga 
susprogo palangėse, netoli 
nuo žvejoto j ^miestelio Guay- 
mas, Gulf of California jurose. 
Visi ant to enplano žuvo.

Eroplano likanos buvo isz- 
barstytos pamrese, apie ketu
rios deszimts byliu nuo Mexi
cali miesto.

Eroplanu lompanija sako 
kad visi keleivai ir lakūnai 
ant to eroplan1 buvo Meksiko- 
nai.

Tas dvieju iižinu C-46 ero- 
planas ’ buvo pakilęs priesz 
auszra, isz Calxico, California 
ir už pustreczi s valandos stai
ga susprogo ir nukrito.

TROKAS APSIVERTĖ

Keturi Zmcnes Sudege

ANAHEIM, CALIFORNIA. 
Keturi žmones žuvo ir daug 
kitu buvo sužeista kai gazolino 
trokas apsivere ir -užsidegė 
iant vieszkelio, ant Santa Ana 
Freeway.

policijos Saršentas Gary Jus 

tams, kad nereiktu nei gazoli
no, nei atomines jiegos tuos Sa 
telitus stumti in dausas, bee 
kad saules spinduliai duotu 
gana tos jiegos juos iszkelti 
keletą tukstancziu myliu virsz 
žemes.

tus sako kad apart to troko 
trys ar keturi automobiliai su
dužo ir pakliuvo in ta gaisra.

Jis sako kad Mohawk Gaso
line kompanijos trokas apsi
vertė ir suskilo ir užsidegė, kai 
asztuoni tukstancziai keturi 
szimtai gorcziu gazolino pasi-

pyle ant vieszkelio. Tas gazo
linas ne tik užsidegė, bet ir su
sprogo ir taip kitus automobi
lius sudaužė ir uždege. Sar- 
žentas sako kad visi žuvusieji 
buvo sudeginti nuo to degan- 
czio gazolino.

BRANGIAI IMA
Dabar vis galima iszgirs- 

ti žmones kalbant apie Dakta
rus ir sakant kad paszieliszkai 
brangiai ima už savo patarna- 
vima.

Kiti ruguoja, kad negalima 
Daktaro prisiszaukti Ketver- 
gais, Seredomis, Nedeliomis ar 
nakczia.

Dar kiti prikaiszioja kad 
Daktarai sau turtelius greitai

ges dvideszimts keturias va
landas in diena, kasdien. Mes 
gal pamirsztame, kad ir jis 
kaip mes gal nori biski pasi
linksminti iszeiti, iszvažiuoti, 
g'al pažvejoti, medžoiti, golfą 
loszti; gal jis nori pas savo mo
tina nuvažiuoti; gal nori su sa
vo žmona kuri vakara. iszeiti, 
pasisveczioti.

O žmones reikalauja kad 
Daktaras savo telefoną atsa
kytų, bet kuria valanda diena 
ar nakti.

Ir Daktaras turi namus už
laikyti, gal szeimyna auginti, 
vaikus in mokslą siunstii Jis, 
kaip ir mes turi taksas mokėti, 
automobiliu užlaikyti, sekre- 
torka pasisamdinti, gal dar ir 
slauge, nurse.

susikrauna ir kaip ponai gy
vena.

Czia gal ir daug teisybes ran
dasi, bet daug daugiau nesuso- 
pratimo ir nesusipažino su 
Daktaro darbu ir (gyvenimu.

Kai žmogų liga isztinka, jis 
neklausia kiek kasztuos, bet 
tik praszo pagelbos. Kai jau 
ima sveikti, tai ima ir ruguoti 
ir savo pinigėlius skaitytis.

Paprastas, bemokslis darbi
ninkas iszdirba septynias ar 
asztuonias valandas. Jam nei 
darbas, nei kitos valandos jau 
neberupi.

Daktaras turi būti pasiren-

Eilinui darbininkui per. ke
letą metu alga pakilo du ar tris 
sykius. Jeigu bemokslis dar
bininkas gali du doleriu ant 
valandos, ar kaip kiti apie dvi
deszimts doleriu už viena szip- 
ta, tai kam czia taip jau pultis 
ant mokyto žmogaus, kuris rū
pinasi musu sveikata ar net ir 
musu gyvastimi?

Jeigu kai mes už jo patarna- 
vima užmokame, atsiminkime 
kad mes mokame ne tik jam, 
bet už jo mokslą, už jo paszves- 
tus jaunystes metus, už jo lai
ka net ir už jo knygas, isz ku
riu jis mokinasi kaip gydyti.




