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Szeszta Raketa In 
Dausas

CAPE CANAVERAL, FLO.
Jurininkai mokslincziai, in 

Cape Canaveral, Florida sze- 
szis sykius mėgino, stengiesi 
iszszauti rakieta in dausas. Jie 
yra iszleide viena net penkis 
szimtus myliu augsztumo. Szi- 
ta jie norėjo iszleisti nors pen
kios deszimts myliu in dausas. 
Kai jie szita rakieta paleido, 
laikrasztininkai sako kad už 
trisdeszimts sekundų keli 
szmotai nuo tos rakietos nu
truko ir nukrito žemyn, bet 
pati rakieta pasiekė augsz- 
cziau negu jurininkai tikėjo.

Platinkit “Saule”

Žulikui Galas

NEW YORK.—
Susiedai susirenka in West Si
de, New Yorke ir žiuri in žuvu
si, nuszauta, narkotiku, nodiju 
pardavėja, dvideszimts metu 
amžiaus Luis Candelaria kuris 
kniupszczias guli ant ulyczios. 
Vienas jo draugu stengiesi vie
na policijantai iszsztumti pro 
langa isz antro augszczio, bet 
tas jo draugas buvo nugink
luotas ir suimtas. Bet szitas 
žulikas Luis Candelaria nepa

sidavė, bet partrenkęs viena 
policijantai jis belgo trepais že
myn. Tas policijantas kita po- 
licijanta, kuris buvo žemai per 
spėjo. Ir tas policijantas pa
leido du szuvius in lubas ir lie
pė tam žulikui sustoti. Kai jis 
nesustojo, tada tas policijan
tas paleido du kitu szuviu sta- 
cziai in ta bėganti žulika ir tas 
žulikas sukniubo ant ulyczios 
negyvas.

r~i r~i ri

Isz Amerikos Naujas Amerikos Sekre. C. Her- 
ter Paryžiuje; Tariasi Su Alman
tais; Tame Posėdyje Dalyvauja 

Ir Sovietu - Rusijos Užsienio 
Ministeris Andrei Gromyko

AMERIKOS
SATELITAS

‘Discoverer IF Sudege
WASHINGTON, D. C.—

Armijos Sztabas pranesze, kad 
Amerikos satelitas “Discover
er II” sudege žemes ore, skri
dęs per dvi sanvaites aplink 
žeme. Lakunu Sztabas, Balan
džio trylikta diena paleido sa
vo satelitą isz Vandenberg Oro 
vietos Californijoje, o po dvie
ju dienu kapsukas su instru
mentais buvo iszmesta arti 
Spitzbergen, Norvegijoje, bet 
dar nesurasta.

SENATAS PRIĖMĖ
*

Darbo Instatymo 
Veikimą

WASHINGTON, D. C. — 
Musu Senatas priėmė ir pa
siuntė “Darbo Instatymo Vei
kimą” Atstovu kambaruose. 
Parodo kad devynios deszimts 
balsu priimtas instatymo vei
kimą, o vienas balsavo . priesz 
instatymo.

ŽMONA RADO
VYRA MIRUSI

GETTYSBURG, PA. — Po
nia Marion Smith sugryžo isz

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA 
— Naujas Amerikos Sekreto
rius Christian Herter nuskrido 
in Paryžių pasitarti su kitu 
Vakariniu krasztu atstovais, 
priesz Genevos seimą susitiks 
ar susikirs su Sovietu Rusijos 
atstovais.

Jis pasitars su Prancūzijos, 
Anglijos ir Vakaru Vokietijos 
Užsienio ministeriais. Szitie 
pasisznekejimai, pasitarimai 
užims apie tris dienas.

Vienas Amerikos atstovas 
sako kad jis tikisi kad Vakari
niai krasztai ant visu Vakaru 

atostogų in Delaware ir rado 
savo vyra mirusi. Policijantai 
sako kad iszrodo kad tas jos 
vyras netyczia save nusiszove 
beczystindamas karabina. Jis 
buvo 54 metu amžiaus Robert 
L. Smith. Policijantas Edwin 
Karr, isz Gettysburg policijos 
stoties buvo pirmutinis pribu 
ti.

VAISKAS PRIE 
MAINU

Szuviai Buvo Paleisti
HAZARD, KY. — Keli szu- 

viai buvo paleisti prie mainu 
kur ne unijos mainieriai dirba 
ir kur valstijos vaiskas buvo 
pasiunstas tvarka palaikyti, 
per straikas.

Vienas szuvis pataikė in 
troko langa. Trekas važiavo in 
Roland Price, in Mayking.

Valstijos policijantai spėja 
kad tie szuviai buvo paleisti 
dargiau iszgazdinti nestrai- 
kuojanczius mainierius, negu 
juos sužeisti. Jie sako kad tie 
kurie tuos szuvius paleido ty- 
czia taip taikė kad nieko nesu
žeistu.

Price kasyklos prieszinasi 
mainieriu unijai, kuri reika
lauja kad naujas kontraktas 
butu sudarytas ir kad mainie
riai gautu du. doleriu ant die
nos daugiau, kad jie ant dienos 
dabar gautu dvideszimts ketu
ris dolerius ir dvideszimts pen
kis centus.

Louisville ir Nashville gele
žinkeliu kompanija yra dabar 
patraukus unijos vadus in teis
mą už sulaužinima kontrakto, 
bet teisėjas H. Church Ford ta 
byla atidėjo iki Birželio dvide 
szimts ketvirtos dienos. O tuo 
tarpu puse mainieriu straikuo-

Vokietijos klausimu sutiks ir 
susitaikins pirm nagu Genevos 
posėdis prasidės.

Tuo pat sykiu Varszavoje ei
na pasitarimai tu krasztu Už
sienio ministeriu. Visus tuos 
Dipliomatus nustebino kai bu
vo da žinota kad Komunistisz- 
kos Kinijos pagelbininkas Už
sienio Ministeris tame posėdy
je dalyvavo kaip narys, nors jo 
krasztas nėra pripažintas. Isz 
pradžių buvo praneszta kad 
tas atstovas isz Komunistisz- 
kos Kinijos, Chang Wen-tien 
dalyvaus tik kaipo sveczias be 

ja, o kita pus* dirba ir visi pe- 
szasi.

JUODUKAI
APSZAUDINTI 

3 Baltieji Suaresztuoti
RICHMOND, VA. — Trys 

balti vyrukai buvo suaresztuo
ti ir policijantai jieszko dar ki
tu szesziu kurie apszauke sze- 
szis juodukus vyrukus ana 
sanvaite.

Policijantai sako kad jie turi 
varantus del visu tu kitu sze
sziu ir ne už ilgo juos sucziups.

Iszrodo kad tie baltieji vy
rukai in du automobiliu priva
žiavo prie tu juoduku ir pradė
jo in juos su medžiokles kara
binais szaudinti.

Kiek buvo galima sužinoti, 
tai iszrodo kad kelios baltos 
merginos isz keliu juoduku pa
sijuokė. O tie juodukai gal 
kaip ten tas meilginas inžeide, 
ir keli balti vyrukai pradėjo 
akmenimis metyti in tuos juo
dukus, kurie panasziai atsikir
to.

Bet kiek policijantai galėjo 
sužinoti tai nei vienas isz tu 
szesziu apszaudintu juoduku 
nebuvo insimaiszes in tas pir
mutines pesztynes.

Vienas isz tu juoduku buvo 
labai sužeistas. Visi buvo nu- 
veszti in ligonine.

STASYS JANKUS 
ŪKININKAS

Sugryžo Isz Australijos
" NEW YORK, N. Y. —
Stasys Jankus, ūkininkas, ku
ris pasakė kad jis nori iszvyk- 
ti isz Amerikos, kada jam ne- 

jokio balso. Isz jo pripažinimo 
kaipo pilnas delegatas gal Ko
munistai nori parodinti kad 
Komunistiszka Kinija dabar 
yra tikrai pripažinta ir visi tu
ri su ja skaitytis.

Tame posėdyje su Komunis- 
tiszkos Kinijos delegatu daly
vavo Sovietu Rusijos Užsienio 
Mįinisteris Andrei Gromyko ir 
delegatai isz Lenkijos, Czeko- 
slovakijos, Rytu Vokietijos, 
Vengrijos, Rumunijos, Bulga
rijos ir Albanijos.

o o o

pasisekė kova priesz Suvien. 
Amerikos Valstybių Žemes 
Ūkio Kontroles, iszvyko isz 
Australijos atgal in Amerika. 
Stasys Jankus isz Dowagiac, 
Michigan valstijos, ūkininkas 
dar nepasake ar jis apsigyvens 
Australijoje, bef jisai nori pa
sikalbėti su savo žmona priesz 
apsisprendžiant.

GARY COOPER

Priėmė Kataliku 
Tikėjimą

HOLLYWOOD, CALIF. — 
Loszikas Gary Cooper, 58 me
tu amžiaus, Episkopalas, Ba
landžio devinta diena priėmė 
Kataliku tikėjimą savo žmo
nos ir dukters. Žinios pranesz
ta isz Rymo, kad Gary Cooper 
jau yra Kataliku bažnyczios 
narys. Jo žmona “Rocky” pa
sakė kad del to yra labai lai
mingas. Mano duktė ir asz 
esame Katalikes.

Gary Cooper laimėjęs dvi 
akademijos dovanas už “Ser
geant York” ir “High Noon” 
kuris dalyvavo filmose.

NAUJAS KOMUNIS-
TISZKOS KINIJOS 

PIRMININKAS
TOKYO, JAPONIJA. —

Liu Shao-chi, szeszios deszimts 
vieno meto amžiaus mokslin- 
czius buvo iszrinktas kaipo 
naujas Komunistiszkos Kini
jos Prezidentas.

Jis užima vieta buvusio pir
mininko Mao Tse-tung, bet 
Mao pasilaiko visa valdyba ir 
galybe tame kraszte kaipo Ko
munistu partijos pirmininkas.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NELAIME ANT
VIESZKELIO

ALLENTOWN, PA. — Dvi
deszimts dvieju metu amžiaus 
jaunuolis John T. Leibensper- 
ger, užsimusze ir jo draugas 
23 metu amžiaus Howard Gier- 
in(g buvo labai sužeistas apie 
pirma valanda isz ryto, kai 
jųdviejų automobilius susikūlė 
su medžiu, szalia vieszkelio. 
Draugas automobiliu vairavo.

Salisbury Twsp. policijos 
virszininkas Robert Reiss ir 
policijantas Chas. Durner sako 
kad automobilius paslydo ir 
sudužo in medi. . *

Iszrodo kad jiedu baisiai 
greitai važiavo kai ta nelaime 
atsitiko. • Buvo matyti kad 
draiverys stengiesi ta automo
biliu sustabdyti per du szimtu 
pėdu.

Allentown miesto policijan
tas Harry Derrickson buvo 
pirmutinis pribūti prie tos ne
laimes vietos.

JIESZKO EROPLANO

Keturių Krasztu Elo
nai Jieszko Anglijos

Eroplano
LONDON, ANGLIJA. — 

Keturiu krasztu eroplanai po 
kalnus jieszko Anglijos dingu
sio eroplano. Eroplanas skrido 
isz Anglijos in Australija ir 
dingo kur nors prie Sovietu 
Rusijos rubežiaus.

Sovietu Rusijos valdžia sako 
kad ji nieko apie ta dingusi 
Anglijos eroplana nebežino, 
bet Anglijos valdžia dar netik
ra apie tai ir spėja kad Sovie
tai ta eroplana butu galeje nu- 
szauti ar paimti.

Ant to eroplano važiavo 
dvylika lakunu. Jie veže in 
Australija labai slaptingu in-

Karalaitis Nepamirszta Arkli

MEI, JAPONIJA.—
Karalaitis Japonijos, Akihito 
po savo szliubo ir per savo me
daus menulio atostogas su sa
vo gražia nuotaka, nepamirsz
ta savo seno draugo, arklio 
Haksusmimo. Jis ežia su savo

Paneles Szvencziausios
Fatimos Statula

SANTOS, BRAZILIJA.—
Jurininkai sergsti Paneles 
Szvencziausios, Fatimos sta
tula, kai ji yra iszkeliama isz 
isz Portugalu laivo Vera Cruz 
in miesto Santos. Tai yra 
Portugalijos dovana Brasilia 
miestui, naujai Brazilijos sos
tinei. Stovyla buvo nuveszta 
in Sao Paulo ir paskui in Rio 
de Janeiro.

o □ o

taisu del “WSomera” rakietu.
Anglijos Lakunu Ministeri

ja sako kad Amerikos, Turki
jos, Anglijos ir Irano eropla
nai jieszko to dingusio eroplno. 
Eroplanas turėjo kelis gerus 
radijus, bet isz jo nei žodžio 
nebuvo iszgirsta kad jis bėdo
je ar kad kas jam atsitiko.

Ne vien tik Anglijai, bet ir 
Amerikai baisiai svarbu ta 
eroplana surasti ne vien tik del 
tu lakunu, bet ir del tu slaptin
gu intaisu, kuriuos jis veže in 
Australija.

nuotaka duoda tam senam 
arkliui morkų, in Mei Prefec
ture. Jis yra pavedės ta sena 
arkli del Grand įsi Shrine už 
tai kad jis jau per senas. Jo 
nuotaka yra Karalaite Michi- 
ko.
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Kas Girdėt
g'u. Jiems bus kaip ir kietos: 
anglies mainieriams buvo ir 
yra; jie gauna dideles algas, 
bet neturi darbo.

f Py pkes Durnai Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

“Lietuviu skaiczius kasdien 
mažicja. Seniai mirszta, o jau
nieji nežino ir nepaiso apie 
Lietuvybe!”

Negalime turėti doroves be 
tikėjimo, nei tikėjimo be doro
ves. ’ - -

Da Ne Vis

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų. 

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

Ar jus 'žinote kad daugiau 
negu, puse studentu, kurie sto
ja in musu kolegijas ir univer
sitetus niekados neužbaigia sa
vo mokslus? Czia mums iszro
do kad tai kolegijų ir universi
tetu kalte. Jie priima visus 
tuos kurie turi gana pinigu už
simokėti, 'bet paskui profeso
riai, būdami sanžilningi turi 
daugiau negu puse,tu studen
tu iszmesti.

Kaip protas, taip ir patyri
mas rodo, kad (dorove negali 
iszsilaikyti be tikėjimo.

Dar niekad nebuvo tikrai di
delio žmogaus, kuris drauge 
nebutu tikrai dorovingas.

Kas in ponus pavirsta 
Tai da vis ne ponas, 
Reike turėti iszmintinga 
Protą ir mandagius 

pasielgimus.

— In pora'žmonis sueitine- 
je isz meiles ir isz reikalo, bet 
tankiai isz kvailumo.

PASKUTINE NAKTIS

Kita kaltei musu augsztesniu 
mokslu instaigu yra tai kad ju 
virszininkai ima 'bet kuri stu
dentą kuris moka kaip loszti 
futbole; jie nežiūri ir nepaiso 
ar- tas futbolininkas turi gana 
smegenų, gana proto tos kole
gijos ar to universiteto moksl
ius eiti. Ir tik paskui, vėliau 
mokintiniai, profesoriai tokius 
futboles galiūnus turi pravary
ti isz tu mokslo instaigu.

Prez. Eisenhoweris yra da
bar susirupin.es su valdžios 
skola. Už keliu dienu ar san- 
vaicziu jis paskirs kelis pinigu 
žinovus kad jie sutvarkintu 
valdžios pinigiu saijskaita.

Diskusijos yra vyriszkos, o 
pasikalbėjimai, tai plepalai, 
moteriszki.

Eina gandai kad Anglijos 
Karalaite Margarita yra inpi- 
mylejuš in viena Italijona Ka
ralaiti. Bet isz to iszrodo kari 
mažas lietus bus. Bet, žinoma, 
meiles ne laikrasztiniiiko rei
kalas, ir bet kas gali ėzia būti. 
Bet iszrodo kad jos motinai 
baisiai nepatiko kad ji per il
gai su tuo karalaicziu delse jo 
kambaruose.

Kas yra. geras, tikriausiai 
• pasidarys dar geresnis. Kas 
yra blogas, dar pablogės, nes 
kalte, darybe- ir laikas tai trys 
dalykai, kurie niekad vietoje 
nestovi.

Kas viena koja turi vieszuo- 
se namuose, tas kita koja jau 
inkeles in ligonine.

Kongresas yra pasirengęs 
paskirti keturios deszimts vie
na bilijoną doleriu del musu 
kraszto apsaugos.

Taip dalykai stovi. Varsza- 
voje, Lėnku. teismas nuspren
dė kad valia kazyruojaut užsi
mokėti savo skolas Lenku pi
nigais, bet galima imti del isz- 
loszimo Amerikiecziu dolerius. 
Bet jokiu, budu nevalia skolas 
užsimokėti Amerikos pinigais1. 
Mes nesuprantame kas tenai 
darosi, mes tik paskelbiame 
kas mums lyra praneszama. 
Jeigu galima iszgrajilnti Ame
rikos pinigais, tai kodėl neva
lia tais paežiais pinigais ir sa
vo skolas užsimokėti?

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

Dorybe yra vidinis grožis.

Dorybe visada pasaulyje 
persekiojama, — pavyduoliai 
mirszta, bet pavydas vis lieka 
gyvas.

In Iola, Wisconsin buvo 
daug vagyscziu kol Daktaras 
Ralph Wiley, 42 metui amžiaus 
buvo suaresztuotas. Jis d'aug 
daigtu pasivogdavo isz, tu žmo
nių, kuriuos jis gydė. Jis pasi- 
aiszkino kad jis ketino sutver
ti muziejų isz visu tos apylin
kes senu daigtu. Iszroįdo kad 
žmones ant jo jau ne taip labai 
pyko, nesi visi dar vis pas ji ei
na gydintis.

Dorove be tikėjimo neturi 
szaknu. Ji pasikaro paprocziu 
dalykas, besiskeiczias praeinąs 
priimamas pagal norą.

Musu naujas Užsienio' Sek- 
, rotorius Herter yra nuvažiavęs 
, in Paryžių, 'pasitarti su kitu 

Vakariniu krasztu Atstovais 
kasi ink posėdžio su Sovietu 
Rusija ir su kitu Komunistisz- 

■; • k u k rasZtu Atstovais.

Mainieriai minksztos ang
lies mamose ima visur strei
kuoti ir reikalauti didesniu ai-

Jau Nekarta,...
Priminėm musu skaityto

jams ir tiems kurie ne yra skai
tytojais, jog kada raszote koki 
užklausima arba szeip su kokiu 
reikalu raszote geisdami atsa
kymą, kad butumet ant tiek 
malonus indeti pacztine mar
ke del atsakymo! Redakcija 
aplaiko daugybe laiszku kas 
diena, o po 4 centus susiren
ka gana ženklyva suma per me
nesi ir tik nereikalingas kasz- 
tas del redakcijos, o nepriskai- 
tant prie to laika ant sujieszko- 
jimo tokio atsakymo ant už
klausimo. Bukite ant tiek man
dagus ir neužmirszkite apie tai 
ateityje jog jeigu neindesite 
markes del atsakymo, “tai 
laiszkas eis in gurbą, ’ ’ ir galė
site patys dasiprast, del ko ne- 
aplaikete atsakyma del jusu 
užklausymo.

—Redakcija “Saules.”

— Stebuklai nauju iszradi- 
mu niekad nepasibaigs, kožna 
diena iszranda ka tokio, ka nu
stebi svietą!

Pamokinimai
— Tankiai greicziau 

mokti gali, negu užmirszti.
— Laikrodžiai yra gana tei

singi, bet juos kabina ant sie
nų.

isz-

Tikras Atsitikimas Isz Dauge
lio Gyvenimo Czion 

Amerike

— Jeigu kam nori vėlinti 
gerai, tai velinkie jam lengvos 
szirdies ir sunkios maszneles.

— Dzięyaž, alus .geresnis 
negu vanduo. Vanduo .perver- 
czia stubas, o alus tiktai viena 
žmogų perverczia.

— Kas turi szirdi atvira, 
tas neturės naudos niekada.

NATO "The defenders of
* . ’■■■ .' i

Freedom must stand united”
__  Dwight D. Eisenhower

Since NATO was founded ten years ago, not one inch of 
territory in the Atlantic area has fallen under Soviet 
rule. NATO stands for the North Atlantic Treaty 
Organization—composed of 15 free nations including 
the U.S. It is a strong military and political force that 
greatly reduces the chances of another world war. And 
behind the shield of NATO, you and 450 million free 
men can work for a better life in peace.

Send for free booklet on NATO. Write:
NATO INFORMATION, Box 88, New York 21, N.Y. '.

10 years on guard M IITftJmSL against another World War
*<zc

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

I sais marszkiniais ir sziltai už
siklok. Butu gerai kas nors 
karszto prie kojų. — Iszejo.

.Joniene vėl paeziupinejo 
marszkinius. Baltrus pradėjo 
klajot:

— Jie va, Jie va, mano sesu
te, asz nekaltas, jau negaliu! 
Szalta, szal..., užgeso Baltraus 
gyvybe.

’ Ant rytojaus atėjo graborius 
ii- pradėjo ruosztis:

— Kur velionio drabužiai? 
> Marszkiniu turit?

Sztai dveji marszkiniai, pa
sirink katruos nori. Joniene 
padavė ir iszejo pietų taisyti.

^URUKES kambarėlis 
pakalyje rubu krautuves.

Purvinoj lovoj guli senas Bal
trus. Sunkiai alsuoja, klajoja, 
kraujais spjaudo. Joniene mei
lia, pataiso lova, paduoda, vais
tu, suramina ligoni ir vėl iszei- 
na. Baltrus vienui vienas. Visa 
laika jis gyveno Jonio beiz- 
mante, pakurdavo pecziu ir ap- 
szlavinedavo. Paskutiniu lai
ku jis pradėjo kraujais spjau
dyti. Vakar Joniene rado, su
stirusi prie pecziaus, paszauke 
vyra ir užnesze ant virszaus in 
atliekama lova.

Ateina daktaras. Atkloja li
goni, pasiklauso kratines, pa
lingavo galva ir isztare ta bai
su įžodi “džiovą”. Patarė Jo
nienei vaiku in kambarį neleis
ti, paliko, receptą, prižadėjo 
slauge atsiusti ir iszejo.

Ant rytojaus Baltras užki
mo, akys iszvirto, krutinę isz- 
sikele. Atėjo slauge, nuprausė 
ligoni ir pataisė lova:

Nėra vilties, tamista, jam 
galime tiktai Kandžias paleng
vinti. Reikėtų bent marszki- 
niais apvilkti?-Matai, tamista, 
jis visas szlapias. Džiovininkai 
paprastai labai prakaituoja. 
Slauge suskaite pulsą ir alsavi
mą, pažiurėjo in akis ir paste
bėjo:

— Ar ligonis apdraustas? 
Norėtumėt kam nors praneszt? 
Pasiskubinkit, man iszrodo 
kad ligonis greitai mirs! Per
mainyk tamista marszkinius, 
nes asz neturiu laiko.

Joniene paėmė vyro marsz
kinius, bet vėl padėjo ir iszejo 
apdraudos popieru jieszkot. 
Atėjo abudu su vyru ir pada
vė Baltrai pasiraszyt. Pasira- 
sze. Joniene ulž tai atnesze jam 
puse stikles szilto pieno.

Atėjo Skirsgaliene, Užbalie- 
ne ir Virbaliene:

Tau duszele, tiek bėdos su 
tuo seniu., būtimi pavieto ligo
ninėn pasiuntus.

Kur ji, tokia'gera žmonele 
taip darys. Prie savo žmonių ir 
mirt lengviau.

Prisivarginsi dar ne viena 
naktele; antai Sziugždu Petras 
visa menesi kraujais spjovė. 
Tokiu seniu nei Dievui nerei
kia. Atnesziau marszkinius, 
gal neturi baltu, o dabar tur 
but reikes.

Joniene paėmė marszkinius 
ir innesze in ligonio kambarė
li. Baltrais klejojo.

Atėjo daktaras. Pasiklausė 
szirdies ir pasakė : Iszrodo kad 
paskutine naktis. Ar viską ap
rūpino,,!?

Apdraudos popieros pasi- 
raszyta. Tiktai penki szimtai, 
o laidotuves dabar tokios bran
gios! . i

— < Szalta, vos isztare ligo
nis.

Daktaras pažiūrėjo in akis 
ir pyidejo ranka prie szirdies.

— Apsivilk tamista, sau-

U'Z-

apraszy-

apysaka 
szimtme-

TĖVAI ANT ::
:: PARDAVIMO

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

apgarsinta ir negale jo* tikėti 
kad tokio didelio ir gražaus 
namo locnininkas norėtu- par
duoti savo tėvus.

— Gal padarėme klaida, o 
gal redakcija padare1 klaida 
paduodama numari. Paspaude 
varpeli ir lauke kad kate atida
rytu duris. Tuojaus iszgirdo 
ulž duriu žingsnius dvieju žmo
nių. Atsidarė durys. Ineja in 
vidų pamate du gražiai pasirė
džiusias senelius.

— Gal ne in ta narna patai
kėm, prakalbėjo Okinavasu.

— Praszom toliau, astake 
seneliai. Praszom sėstis.

— Mes sziandien radome! 
laikrasztyje kad czionais yra 
parduodami tėvai, bet gal mes 
padarome klaida, kalbėjo irio- 
tere riedama ant ątalo laikrasz- 
ti.

— Ne, nepadarote klaida, 
yra tai tikra teisybe. Sztai' 
priesz jus stovi szitie seneliai.

— Matote, asz su savo mo- 
tere, neturėdami tėvu,, atėjome 
jus vargszus pasiimti pas save. 
Gal pas mus bus jiems geriau 
negu pas niekszus vaikus ku
rie drysd parduoti savo tėvus.

— Matome kad jus esate 
geri vaikai, atsiliepe senukas. 
Mudu neturime vaiku, o būda
mi seni, nutarėm pasijieszkoti 
geru 'žmonių kuriems .galėtu
mėm atiduoti visa savo turtą, 
kad jie ulž tai laikytu mus lyg 
smert. Bet sziuose ląikuose 
mažai randasi geru žmonių ant 
svieto. Žinodami kad blogi vai
kai nenorės pirkti senu, apsi- 
.gai’sinome in laikraszti kad es
ame ant pardavimo. Dabar 
matydami jusu geras szirdis, 
atiduodame del jus szita narna 
ir visa musu turtą, su vilczia 
kad jus ir ant toliaus nenusto
site 'būti gerais vaikais del mu
su ir mylėsite kaipo savo tė
vus.

Okinavasu ir jo pati buvo 
gerais vaikais del senuku ku
rie da pagyveno ant svieto ke
liolika metu laimindami taip 
gerus vaikus kurie juos pasi
ėmė pas save ir mylėjo.

GALAS

KATALOGAS 
KNYGŲ

'apiu. 20c.
No.158—A p i e Kapitonai 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
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, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis-; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No. 166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausy ta Malda 
Vargu zo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudrae 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-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Baszymo. 25o.

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

šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias 
Puikus apraszymas, didele

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

gas kriminaliszkas 
tnas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai 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 nemu- 
no. 58 pus., 20c.

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras pacziuojas, 
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. 35o.

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

♦
No.144— Apie Ranka Ap- 

veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
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
tų 20c.

Kitokio* Knygoa

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

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

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

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Vieši. Jezuso Kristuso 
15c.

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas 3

Užsisakant knygas is» 
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.

deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

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

susirupin.es


:: Jaunoji Sužiedotine ::

“SAULE” MAHANOY CITY. PA.

JAUNIKIS, negavęs sau. 
palankaus teisino nuspren- 

<liino Caojange, innesze skun
da in auksztesni teisina Hengj- 
cou, kur kareiviai nuvedė ir 
Maryte. Motiejus apie tai su
žinojęs, norėjo tuojaus tenai ei
ti, bet del invairiu priežascziu 
tiktai už dvieju sanvaicziu vė
liau galėjo iszkeliauti.

Paemes rankon lazda, gele^ 
žemis apkaustyta, užsimovęs 
ant galvos dideli briliu, in kita 
ranka ryszuli su maistu, iszke- 
liavo in Hengcou. Laiks nuo 
laiko klausinėjo žmonių kelio. 
Atvykęs in Heilg-cou, sužino
jo, kad Sinsina ai-ba Maryte, 
Masiaupo duktė, su kareiviais 
yra pasiunsta in Cangsziyi, Hu- 
nano sostine.

Senas Motiejus, ilgai ne
laukdamas, vyko in nurodyta 
vieta. Jisai turėjo su. savim 
laiszka nuo misijonieriaus tėvo 
Gerardo in tėvus Pranciszko- 
nus ir seserims Praneiszkie- 
tems, kuriame ju prasze, kad 
Motiejų priimtu in globa. Mo
tin jus tada pirmiausiai pas 
juos ir užėjo-. Atlikęs isizpažinti 
ir priem.es SzVencziausia Sak
ramento, nuėjo in Zakristija ir 
viską papasakojo tėvui, to na
mo virszaninkui, pavesdamas 
savo anūke karsztoms tėvu mi- 
sijonieriu maldoms. Maž daug 
jau buvo girdėta apie ja, nes' 
imt rytojaus turėjo invykti 
vieszas teismas.

Paklausyti teismo Vupingo 
ir Marytes Siusiu Ma subėgo 
daug žingeidžių moterų ir kitu 
klausytoju. Atėjo ir senas Mo
tiejus. Atsistojo, kiek 'galima 
arcziaus vietos kur turėjo in- 
viykti teismas tuo tarpu visas 
■kiemas žmonių pilnas, skamlbe- 
jo nuo kalbu, juoku ir paszie- 
pimu. Kartais, kuomet 'žmones 
nutildavo', galima buvo iszgirs- 
ti pavieniu kalbos.

' . — Ai- tai girdėtas daigias, 
tarė viena moteriszke, kad 
darbininko duktė pati manda
rino' sunu iszniekintu.

—- Baisiai-igi ir biaurus yra, 
tarė kita kokia tai jauna mo
teriszke kuomet pamate, kad 
in teismo kiemą inejo mandari
no sūnūs.

— Krikszczione, kriksz
czione, atsiliepe koksai storas 
vyras.

—< Galima mylėti dievisz- 
kai, kitas jaunas vyras atstilie- 
pe, bet pamatęs kad in ji visi 
pagonys nuožmiai pažiurėjo, 
nutilo ir nusilenke. .

Visi nutilo kuomet pasirodė' 
Maryte Sinsina. Paskui ja ėjo 
rimtai teismas, o isz kitos pu
ses pasirodė liudininkai.

—■ Ji, Ji, patylomis s-znibž- 
dejo žmones.

— O kaip iszbalusi, kad tai 
gailėdamasis jos atsiliepe.

— Bet tai obelies žiedasi, 
.,stebėdamosi tarė viena mergi
na, stovėdama netoli Motie
jaus.

— Žiedas jau pražydės, 
pridėjo kita kaiminka.

— Nieko nuostabaus, aisz- 
kino treczioji. Nuo karszczio 
koki iszszaukia badas ir szal-

fr^-MH**********************
Visuomet reikalaukite “Andruliu” 

Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio’’ tai ra
škykite ant adreso O’Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.
»»*****♦*****************> 

tis, geda ir vargas, greicziaus 
žmogus iszsiviylsto ir pažysto.

— Bet ir mandarino sūnūs

♦■ji******************

Tula mergica in kita 
situba nucimpino, 

Mat, suode gėrimą ir 
sztai prisigėrimo, 

Kada su vaikiniais gere, 
Atėjo kokis tai vyras 

ir tarė: 
Ko ežia sėdi?

Ar ne eisi namo, 
■Ir ežia, szsposus darai! 

Tuojaus szoko du 
vaikinai prie jo, 

Ir susirėmė tuo.
Mergica teipgi priszoko, 
Su kojoms net spardė, 

Pagriebė bluįda in galva 
musze. 

Tai matote kas do 
i mergica.

* * *
Visi kaimynai rugojo 

ant Antanėlio, 
Jauno vedusio vyrelio, 
Kuris laibai negražiai 

pasielgineja, 
Jeigu su kitais kompanijoj 

kur sueina, 
Savo nemandagu 

1 pasielgimu,
Nepaiso kad ir prie 

daru moterių.
Prie kožno kaip 

pusgalvis kabinasi, 
O labiausia prie merginu 

selinasi, 
Visi žino kad tokiu

I bumeliu,
Kaip tasai Antanėlis 

i kvailiu,
Jieszkoti laibai toli 

nereikia, 
Surasti Skrentose gali 

jeigu, prireikia, 
Jeigu tokis kutvala lenda 

in akis, 
Tai reikia tuojau 

iszmuszti dantis.
Jeigu tasai Antanėlis 

greitai nesusivaldyS, 
Tai daugiau nuo manes 

Iszgirs ir pamatys! 
* * *

Badai vienam mieste 
Viskonsine, 

/ Yra didele betvarke, 
Vyrai nori pacziuotis, 
Bet merginu neturi, 
O rods macziau ten 

pilna buri.
Merginos vela vaikinu 

neiszrenka, 
0 katrie ir yra, 

| Tai nepatinka! 
Jau, kaip rodos, 
Toki ten vyrai ir 

mergos, 
Del vyru rupi gėrimas 

ir einikis, 
Bet del vyru, ir merginu 

reiike rimbu.
0 ka? Kur tamsumas, 

Ten kvailumas.

ne taip biaurus esąs kaip kiti 
sako.

— Gal ir gaila, kad nėra 
kriksizczionis?

se jai patala.
‘ Sesuo galvos mostelėjimu 
parode, kad Maryte negali pa
žinti žmonių.

— Jau nuo dvieju dienu 
vaikai ir visos seserys meldžia
si už ja, tarė ji.

Nuo dvieju, atsiliepe manda
rino suims. Ar yra kokia viltis 
iszgyti? Paklausė jis.

—- Tai butu stebuklas!
Smarkus iszdžiuvusios' ligo

nes kosulys pertrauke jųdviejų 
kalba. Vienuole apkabino ja 
maloniai, kaip savo tikra sese
rį ir priglaudę prie saves. Tuo
met ant jaunojo Vupingo veido 
paširod'e (didelis neapsakomas 
nuliūdimas ir baime.

— Tai nėra ne jokios vil
ties? Susirupines paklausė jis.

— Lįgpnes gydytojas sako 
kad jos padėtis blogiausia.

Ligone vėl neramiai pasiju
dino ant lovos, atvėrė įstaiga 
akis ir lyg iszlbudusi isz gilaus 
miego, nuostabiai paklausė :

—■ Kur asz esu?
Nieko nesibijok, mer

gaite, ramino sesuo. Jau esi ne 
kalėjime, bet musu prieglaudo
je. Pats Vupinigas gerbiamas 
mandarino sūnūs ir tavo tėvas 
prasze, kad tave czionai at- 
nesztu. Dabar jis ežia atėjo- tar 
ve apla,nkyti ir paklausti apie 
sveikata.
i — Sinsina, ar mane pažys
ti?

— Vai, tegul tau- Kristus

— Gaila, kad ji krikszczio
ne.

— Taigi, kad gerai, nes ki
taip neturėtumėme tos regyk
los.

Senas Motiejus nenoriai pa
žvelgė in ta puse, isz kur pas
kutinieji žodžiai pasigirdo.

—- Žingeiidu, isz kokios sza- 
lieis ji paeina?

— Kalbama kad isz toli.
—Isz Lingsziunki apie Cao- 

jungu, insikiszo senas Motie
jus. Jo balsas drebėjo- nuo se
natvės ir sujudimo.

— Ar ja pažysti, paklausė 
kitos.

— Taip, tai mano anūke, 
isztare senis be maižko neverk
damas.

— Tyliai! Tyliai! Nes ji da
bar kalba priesz teismą, pasi
girdo isz mynios balsai.

Visu akys atsikreipė in Ma
ryte Sinsina. Ji kalbėjo pama
žu, kokiu tai. skardiniu, isz- 
d'žiuvusiu' 'balsu sunkiai atsi- 
kvcpuoldama; vienok jos 'žo
džiai skambėjo kokia tai ne- 
žmoniszka insitikriiiimo jėga, 
lyg balsas butu ne jos, bet 
virszžemiszko, dvasiszko • pa
saulio:

“Ne, ne mes esame neisztiki- 
mi tikrino ji, nes mes užlaiko
me tikėjimą pirmiaus Dievui, 
kurisai yra sžaltiniu visokiu 
teisiu, kurisai yra liudininku 
visu sutaroziu. Mes galime 
klausyti tiktai tokiu instaty- 
mu, galime laikytieis tiktai to
kiu sutaroziu kuriuos Jis pagi
ria. Jo. garbe, Jo szlove, tai 
man aukszcziausias instaty- 
mas meile, tai iszkilmingiau- 
sia mano- sutartis. Jeigu to- ne- 
iszpildycziau nieks manim nėr 
galėtu pasitikėti, bueziau biaū- 
resne už viską. Todėl garbin
gas mandarino sunau, kreipė
si prie Vupingo, daleisk man 
iszpildyti tikėjimą paežiam 
Dievui, o asz... Tau.... ji dalai- 
kysiu,” užbaigė paskutiniomis 
jėgomis. ,

Isz myjnio-s pasipylė pagyri
mai ir garsingi plojimai. Dar 
surinkus sziek tiek jegu Mary
te tarė: .

Tegul tave Kristus apszvie- 
czia, tegul tau Kristus atlei
džia, tegul tave Kristus, ir 
puolė lyg negyva.

—- Ar ji gali jau, pažinti 
žmones? Paklausė Vupingas' 
Sesers Sekundos, ligoniu pri- 
veizetojos, kuri sztai dabar bu
vo priėjusi prie Marytes ir tai 

SAPNORIUS 
ISu 283 Paveikslais S

160 Puslapiu J'
8 col. ilgio, 5% col. plocrio !
Isiaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
plauktu ir visokiu burtu. ] į 
Knyga in minksxtos po- 
pieroe virszeliuoee. ::

Pinigai reikia siusti su ! [ 
užsakymu: i;

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

Mahanoy City, Pa.,U.SJL ![
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SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
• ... MALDA ... 1

; Viesz. Jėzaus ir < 
: Motinos Szvencz. ■

Sapnas Motinos Szven- 
ciiausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

atlygins, tegul tave apszvies.
— Tu, tikroji žvai|g|žde, Tu. 

man szviesk.
— Jis (Jėzus) saule.
— Bet nakezia matytis tik

tai žvaigždes, o- mano duszioje1 
naktis.

— Man jau auszta diena, 
asz turiu užgesti. Sesuo-, pra- 
szau iszpažinties.

, Už trijų dienu Maryte pri
ėmus Szventus 'Sakramentus 
tarsi szviesi žvaigždute-, užge
so, o jos graži siela nulėkė pas 
Dievą. Pranciszkonai gi suren
gė jai gražias laidotuves.

Lydėjo ja ilga vaiku eile isz 
sesem. prieglaudos seserys su, 
žvakėmis, kunigai gražiais, 

Platinkit “Saule”

Let us show you the

Naturally, they're Important to you! Than why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you . , . the magic is in the making of these 
Invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the čreamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

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

“''"“f

for the

U* 
your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

bažnytiniais rubais pasirėdė, oi 
paskui grabo,, ėjo nulindęs jau
nas Vupingas, mandarino su
ims.

— Nepasidavė, taip maus
tė eidamas jaunikaitis, nei tė
vas neatgavo veido (buk tai už 
savo szeiipynos: pažeminimą, 
neatgavo atlyginimo).

— Užgeso, nes, isztiesu, ne1 
buvau vertas ja regeti; ji nulė
kė tenai, auksztai in dangų, 
pas sav'o Dieva. Nuo manes da
bar priguli, kald bent tenai bu- 
ežihu. su ja.

— Turiu būti,’ pasiryžo.

Nuo kapiniu negryžo jauni
kaitis su tėvu in Caojungo, 'bet 
pasiliko tėvu Pranciszkonu ka- 
tekumenate, kur pagonys mo
kinosi Kataliku Bažnyczios 
mokslo. Taip pat senas Motie
jus ežia apsigyveno, kad turė
tu areziau savo mylimosios 
anūkes gralba.

Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

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

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

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir... 
RASZYMO 

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

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

Jeigu Permainote 
Savo Adresus 

Gyvenimo
■-'••k 
inTieji kurie persikrausto 

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

TĖVAI ANT
PARDAVIMO

J'ULAS Japoniszkas laik- 
rasztis talpino savyje-.se

kanti apgarsinima: “Parduo
siu tėvus: tėvas turi 70 metu, jo 
motina turi 65 metus. Kas juos 
nori pirkti lai ateina pas Ja- 
manida ant žemai paduoto ad
reso. ■ y ...

Puikiai parėdytam kamba
ryje sėdi jaunas vyras ir skai
to laikraszti. Perskaitęs szita 
apgarsinima, giliai Užsiman's- 
te. —

— Ko tu taip susirupines? 
Užklausė jo pati. n - . •

— Skaityk szita apgarsini
ma. Kada motore perskaito la
bai susijgrau!dino kalbėdama: 
Matai kas dabar ant svieto de
dasi? Kas žino ar po kokiu 
penkes Ideszimts motu ir musu 
laukia toks pat likimas kaip 
szitu seneliu. Negirdėtas daig
ias kad vaikai padavinėtu sa
vo tėvus!

— Gaila man tu teveliu. 
Matyt kad jie labai kenezia 
nuo savo beszirdžiu vaiku. Ži
nai ka, mano miela?

— Ka?
— Atsiveskim tuos senolius 

pas save. Jie užims vieta mušu 
mirusiu tė vu. Manau kad juos 
galėsime užlaikyti'.

—• Gerai sakai, mano^miė- 
las. Todėl eikime tenais tuo
jaus ir parsiveskime tuosius 
senelius. "

Okinavasu su savo paezia 
pasiėmė laikraszti ir išzejo 
jieszkoti tuju tėvu. Po trum
pam laikui surado ulyczia ir 
narna kuriame seneliai gyveno. 
Stojo jie priesz puiku nameli 
ant dvieju augsztu. Išzsiėme 
laikraszti pažiūrėti ar tai tik
rai as puts num aras kaip buvo 

(Tąsa Ant 2 puslapio)

priem.es


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

vieta Molotovui ; 1950 m., Tau
tu Sanjungos Sekretorius1 Try
gve Lie paskelbia taikos misi
ja in Maskva; 1937 m., Italija 
su Vokietija sutinka stoti Ge
neralissimo1 Francisco Franco 
in talka per namini kava Ispa
nijoje; 1938 m., Hitleris Ry
moje prižada taika Italijo- 
nams.

Žinios Vietines
— Petnyczioj pripuola pir

ma diena Gegužio — May.
— Nesveikuodamas per ke

letą menesius, Albertas Rad- 
žieviczius, nuo 16 South B uly., 
likos nuvesztas in Locust Mt. 
ligonbute del gydymo Panede- 
lio ryta, 9:30 valanda ir ta, pati 
diena 2:40 valanda popiet pa
simirė. Velionis gimė Shenado- 
ryje, ir kitados gyveno in Pat
riotic Hill, o apie du metai at
gal apsigyveno mieste. Buvo 
angjiakasis ir paskutini karta 
dirbo Maple Hill kasyklose. 
Prigulėjo prie mainieriu uni
jos ir Lietuviszkos parapijos. 
Jo sūnūs Albertas mirė tryli
ka metu, atgal. Paliko* savo pa- 
czia Helena (Meliauskiute); 
duktere Matilda isz Washing
ton, D. C., ir šunų. Vinca, namie, 
taipgi sesere Jieva, pati Clem 
Spūdis, 'Shenandoah ir keletą 
seserenu. Laidos Petnyczios ry 
ta isz Graiboriaus Traskausko 
kc^plyczios, 535 W. Centre uly., 
su apiegiomis in Szv. Juozapo 
bažnyczioje (devinta valanda ir 
palaidos in parapijos kapinėse.

— Sulbatoj pripuola Szv. 
Antanazo, o Tautiszka Vardi
ne: Dangerutis. Ir ta diena: 
1943 metuose mainieriu bosas 
John L. Lewisas nusileido ir 
patarė mainieriams gnyszti in 
savo darbus. Jis taip paskelbė 
tik trišdeszimts minucziu 
priesz Prez. Franklin D. Roo- 
sevelto kalba per radįja, kai 
Rdoseveltas pasmerkė Lewisa 
ir visus straikuojanczius dar
bininkus,- mainierius, sakyda
mas, kad jis paims visas mai
nas po* kariszka tvarka, jeigu 
mainieriai tuojaus nesugrysz 
in savo darbus; 1945 m., Berly
nas paimtas.

—• Musu skaitytojas ponas 
Petras Gorinus isz Gilbertonoi 
ir sūnūs Petras isz Pottsvilles, 
lankėsi mieste su reikalais ir 
prie tos progos atlankė “Sau
les” Redakcija. Acziu už atsi- 
lankyma. ,

— Lietuviu Moterų Kliu- 
bas isz Sch'uylkillo pavieto, tu
rėjo savo 22-tra Metini Bankie- 
ta Panedelio vakara in Neeho1 
Allen svetainėje Pottsvilleje'. 
Apie szinita dvįdeszimts pen
kios nares dalyvavo tame Ban- 
kiete. To vakaro komitetas bu
vo: Ponios Ona Benedict, Jean 
Žaloms, Mare Rusen, Mare Pa- 
seiipskiene, Connie Wentz, Ca
tharine Stakonis, Nellie Lobi- 
dliusky, ir Mare Ancera,viczie>- 
ne.

—i Nedelioj 27 vaikai ir 
mergaites isz Szv. Juozapo pa
rapijos mokyklos, priims Pir
ma Szventa Komunija laike 
Szvęntu Misziu devinta valan
da.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola penkta Nedelia po 
Velykų, taipgi Szv. Kryžiaus 
atradimas, o Tautiszka Vaidi
ne: Drebule. Ir ta diena: 1939 
m., Litvinovas pasitraukia, už
leidžia Užsienio Ministerio

— Szirnet Rinkimai del 
Politiszku Kandidatu invyks 
Utarninke Gegužio-May ^19-ta 
diena.

—: Panedelyje (pripuola Szv. 
Monikos, o Tautiszka Vaidine: 
Mintaute. Ir ta diena: 1950 m., 
susprogo kelios senos bombos 
Sicilijos mieste, 15 žmonių žu
vo; 1942 m., Japonijos Laivy-1 
nas sunaikintas in Coral Juras; 
1941 m., Prez. Franklin Roo- 
seveltas pareiszke kad Ameri
ka yra pasiruoszusi vėl ka
riauti. Hitleris ka tik buvo pa
sigyręs kad niekas ant svieto 
negali jo armija nugalėti.

— Utarninke pripuola Szv. 
Pijuszo, o Tautiszka Vaidine: 
Tradenis. Ir ta diena: 1949 m., 
Fordo automobiliaus darbinin
ku straikos, 62,250 st.raiku.oja; 
1936 ni., Italijoje armijos už
ima Addis Ababa ir karas su 
Ethiopiecziais baigtas; 1821 
m., Napaleonas Bonapartas pa
simirė ant Corsica Salos; 1957' 
m., Jack Soble, Lietuvis, su sa
vu žmona Myra, suimti per 
FBI agentus. Soble prisipa- 
žinsta kad jisai buvo Sovietu 
Szpiegas Amerikoje.

Gilberton, Pa. —
Gerai žinomas senas miesto gy
ventojas ponas Petras Gormus 
kuris per koki tai laika lankė
si pas savo sunn Petra Potts
ville je, sugryžo ana diena in 
savo gyvenimo vieta.

Mokykloje
Daraktorka — Del ko pa

bėgo Kainas po užmusžimui 
savo brolio Abliaus?

Vaikas — Ba... ba....
Daraktorka — Na grei- 

cziau sakyk!
Vaikas — Ba pamate poli- 

cimona ateinanti.

Baisiai Susijudino
Isz vieno vagono inbego 

in kita, iszbales kaip drobu
le žmogelis, szaukdamas in 
pasažierius:

— Ar kas isz jus turi

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says -

Lots of folks complain that the money 
they draw every payday zooms away 
from them with supersonic speed. If 
that’s happening to you, here’s how to 
stop it automatically! Sign up for U. S. 
Savings Bonds regularly, under your 
firm’s Payroll Savings Plan, or—if this 
method is not available to you—your 
bank’s Bond-A-Month Plan, then, that 
part of your earnings can’t get away 
from you. In fact, every $3 you invest— 
In the safest investment in the world— 
grows up to be $4 in ten years.

U. S. Trauury Diparlwst

Pirkite U. S. Bonus

bonkute kiszeniuje su guzu
le? Anam vagone apalpo ko
kia tai motere.

— Te tau, paszauke vie
nas isz pasažieriu, paduoda
mas jam bonkute su surami- 
naneziu skystimėliu.

—Iszbales pasažierius isz- 
gere kelis gurksznius ir ati
duodamas bonkute nusiste
bėjusiam žmogeliui tarė:

— Acziu szirdingai ta- 
mista, matai kada pama- 
cziau apalpusia motere, tai 
visas pasidariau silpnas ir 
susijudinęs!

PRANESZIMAS
SKAITYTOJAMS!

Yra tai laibai nesmagu, jeigu 
turime priminėti apie prisiun- 
tirna u'žmokesties už laikraszti. 
Mes. negalime inspeti kas ka 
mislina ir ar įprisiuns užmokes
ti ar ne, o tuom laik turime su
laikyti.

Arba da ka: daugelis per
maino vieta savo gyvenimo ir 
nepaduoda jokios žinios rudak
ei jei, o kad ir duoda, tai nepa
deda seno adreso. Kožnas, kat
ras maino adresa, privalb 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.

APVOGĖ BANKA

szoko isz ketvirto augszczio, 
sužeisdamas viena sesuole vie
nuole ir tris mažus mokinius. 
Vienas tu mokiniu buvo labai 
pavojingai sužeistas.

Pats Stidham teipgi buvo la
bai sužeistas. Jam koja buvo 
nulauszta ir pecziai sužeisti.

Dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus sesele, vienuole Rose 
Michael buvo labai sužeista ir 
szesziu metu mokinys Willie 
S chaff ran.

Jis su savo žmona jau ilgai 
laika nesutiko.

Net ir tuo laiku kada jis sa
vo žmona nudure, jis turėjo 
būti teisme pasiaiszkinti kodėl 
jis nesziojosi revolveri? Jo 
žmonos motina buvo ji in teis
mą patraukus. Jo žmonos mo
tina, 56 metu amžiaus Ponia 
Della Botkins tuo laiku buvo 
teismo kambaruose ir lauke 
kol jos žentas bus tenai polici- 
jantu atvestas. Ji sako kad jis 
kelis sykius ja grasino su revol 
veriu ir kelis sykius norėjo ja 
pasmaugti. Ji buvo jam varan- 
ta iszemus del jo suaresztavi- 
mo.

Stidham kelis sykius buvo 
suaresztuotas. Motinos advo
katas jai patarė iszimti varan- 
ta priesz savo žentą ir teisme 
sakyti kad jis nėra pilno pro
to.

Trys Gavo $49,093-
YONKERS, N. Y. — Trys 

apsiginklavę vagiai apvogė 
Greystone banka in Yonkers, 
apie deszimta valanda isz ryto 
ir pabėgo su $49,093.

Jie su savimi buvo atsinesze 
sztoro maiszus in kuriuos jie 
visus tuos pinigus insikimszo. 
Banka kaip tik sziuo laiku ap- 
vaikszczioja savo dvideszimts 
penkių metu sukaktuves.

Bankos virszininkas, 59 me
tu amžiaus George J. Cassidy 
ir bankierius Albert Monachel- 
li, 26 metu amžiaus buvo revol
veriais grasinami ir paskui bu
vo suriszti, bet nebuvo sužeisti.

FBI policija greitai instojo 
nes ta banka turi pinigus isz 
Federal Deposit Corporation.

Vietines policijos kapitonas 
Joseph A. Domenico, in Yon
kers sako kad jo policijantai 
nieko nežino apie tuos vagius. 
Vagiai turėjo viena medžiokles 
karabina ir du revolveriu. Isz- 
rodo kad tie vagiai kaip nors 
in ta banka inlindo pirm negu 
ji atsidarė ir paskui palauke 
kol nebuvo nei vieno kostume- 
rio tenai. Tada jie pasirodė ir 
ta banka apvogė.

Už trijų minucziu kai tie va
giai iszbego isz tos bankos, 
batikos virszininkas patelefo
navo policijantams, bet jau bu
vo per vėlai, nes tie vagiai bu
vo dinge.

NUŽUDĖ ŽMONA

Iszszoko Isz Ketvirto 
Augszto

CINCINNATI, OHIO. — 
Vyras, 28 metu amžiaus Leroy 
Stidham ant smert nudure sa
vo žmona, 26 metu amžiaus 
Mare ir paskui pro langa isz

TRYS ŽMONES ŽUVO

Penki Sužeisti, Per 
Eksplozija

KANSAS CITY, KANS. — 
Didele eksplozija kilo in 
Thompson-Hayward Chemisz- 
koje dirbtuvėje, kur susprogo 
tris tukstanezius galionu pikt
žolėms naikinti skysezio tan
kas. Tyrinėjimas parodo kad 
trys žmones žuvo, o penki su
žeisti.

DU SALIUNAI 
APVOGTI

ELIZABfltH, N. J. — In 
mažiau kaip pusvalandi du sa- 
liunai buvo apvogti, vienas in 
Elizabeth ir kitas in Roselle 
Park, apylinkėje.

Vienas vyras buvo paszau- 
tas, kitas buvo primusztas, ir 
vagiai iszejo su $589. Vienas 
isz tu razbaininku turėjo su sa
vimi medžiokles karabina.

Vagiai pirmiausia inejo in 
Andrew Pierozako saliuna, 
kur jie paszove kostumeri, kai 
jis prasze kad tie vagiai gali jo 
pinigus imti, bet kad jam su
gražintu visas jo popieras. Sa- 
liuno savininkas buvo pri
musztas su atbulu revolverio 
galu. Vagiai ežia gavo tris 
szimtus penkios deszimts sep
tynis dolerius.

Už dvideszimts penkių mi
nucziu, valgiai insilauže in 
Charles Innocenti saliuna in 
Roselle Park, kur jie gavo du 
szimtu trisdeszimts du doleriu 
isz savininko ir vieno kostume- 
rio.

jis skris ant vieno isz musu tri
jų 707 “Jet transports”, kurie 
lekia apie szeszis szimtus my
liu in valanda ir pakyla apie 
keturios deszimts du tukstan- 
cziu pėdu nuo žemes.

Jis szitaip parodys Sovie
tams kad ir Amerikiecziai turi 
greitus ir didelius eroplanus, 
ir kad pagelbininko Premiero 
Anestas Mikoyan ežia atsilan
kymas in Rusijos greieziausia 
ir didžiausia eroplana mums 
nieko nereiszkia. Mikoyan ežia 
buvo atskridęs in puosznu ir 
didinga ir baisiai greita TU104 
Jet eroplana.

Vice-Prezidentas Nixonas 
gales nuskristi isz Vaszingtono 
in Maskva in trumpiau negu 
deszimts valandų.

Du ar trys kiti tokie musu 
greiti “Jet” eroplanai paly
dės Vice-Prezidenta isz Vasz
ingtono staeziai in Maskva. 
Ruskiai gales ne viena, bet tris 
ar keturis daug (greitesnius 
eroplanus isz Amerikos pama
tyti.

Vice-Prezidentas Nixonas tu
ri pribūti in Maskva Liepos 
25-ta diena, atidaryti Tarptau
tine Paroda. Prez. Eisenhowe- 
ris yra laikrasztininkams pra- 
neszes kad Vice-Prezidentas 
Nixonas pasiliks Maskvoje tris 
ar keturias dienas. Bet jis at
važiuos su tokiais eroplanais 
kuriu Sovietai dar nėra nei su
sapnavę! Tai bus musu geriau
si, greieziausi ir galingiausi. 
Ruskams bus proga pamatyti 
Amerikos didybe ir galybe, kai 
musu Vice-Prezidentas tenai 
atskris, palydomas su grei- 
cziausiais eroplanais ant viso 
svieto.

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

NIXONAS SKRIS
IN RUSIJA

WASHINGTON. D. O.—
Amerikos Vice-Prezidentas Ri
chard M. Nixonas skris in Ru
sija Liepos dvideszimts penk
ta diena isz Amerikos su musu 
greieziausiu “Jet” eroplanu.

Kiek yra galima dažinoti tai

115,000 BUS
SUARESZTUOTA

PHILADELPHIA, PA — 
Chief Maigistrate Joseph J. 
Hersch pavede policijantams 
115,000 tikietu priesz automo
biliu draiverius, kurie vienaip 
ar ktaip prasižengė su Phila- 
delphijos instatymais.

Szitas teisėjo nusprendimas 
gal duos darba 4,000 policijan
tams. Jie turės iszneszioti apie 
11,000 varantu tiems draive- 
riams kuriu adresai nėra nei 
žinomi.

Czia aiszkus dalykas, kad 
miesto valdžia yra apsileidus. 
Kai kuris draiverys prasikals
ta, tai ji turėtu turėti savo ti- 
kieta, ar turėtu jam butu pra- 
neszta in dvideszimts keturias 
valandas apie jo prasikaltima.

Dabar miesto valdžia ketina 
Į patraukti in teismą tuos . žmo
nes kurie yra metai ar du me
tai prasikaltę.

Mums dėta mes tokiai val
džiai ir tokiems policijantams 
pasakytumu pasiszvilpti. Nes 
jie jau taip ilgai lauke, gali dar 
ir ilgiau laukti. Koks czia pa
re tkas musu valdžioje? Dabar 
policijos virszininkas sako kad 
teismo ir policijos ofisai bus 
atdari ant trijų ‘sziptu’, visus 
prasikaltėlius aprūpinti. Kur 
jie buvo ir ka ji dare per kelis 
metus?

Gibbons, policijos virszinin
kas staiga atbudu ir dabar jau 
nori tvarka savo sztaui inves- 
ti. Mums butu žingeidu daži
noti ka jis visa laika iki dabar 
dare, kad jie dabar taip nori 
tiek tukstaneziu draiveriu su
imti. Kur jis buvo ir ka jis da
re kai tie draiveriai priesz 
miesto instatymus prasižengė 
metai atgal? Czia tikri szposai 
ir tik porcijos vyriausybes mo- 
nai parodyti žmonėms kad jie 
dar kruta ir yra gyvi.

Skaitykit “Saule”

Price $3.00
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

—IP >IWt MIMMM M«

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

NAUJAS KOMUNIS- 
TISZKOS KINIJOS 

PIRMININKAS

JONO ANDRULIO
1 X

...GAMYBOS...

Lietuviszki Sūriai!

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.

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”

Savo skoniu ir kokybe yra žinomi 
Amerikoje ir Kanadoje!

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

O ta partija visa kraszta valdo.
Peiping radijas skelbia kad 

naujas pirmininkas Liu yra 
vyriausias vadas, iszimant bu
vusi pirmininką Mao. Nebuvo 
kito kandidato, kaip paprastai 
rinkimai yra Komunistiszkuo- 
se krasztuose vedami.

Bet isz tu rinkimu negalima 
jau, sakyti kad viskas tvarkoje 
Komunistiszkoje Kinijoje. Va
dai Liu ir Mao turi gana daug 
prieszu savo eilese ir valdo tik 
su geležine ranka ar per smur
tą.

Beveik visame kraszte badas 
siauezia, o valdininkai kaip 
ponai gyvena. Žmones neri
mauja, bet neturi jokiu prie
monių tai valdžiai pasiprie- 
szinti.

Net ir paežio j e Komunistu 
partijoje nėra ramybes, nes ir 
ten nariai viens priesz kita 
stojasi ir nesutinka.

ATIDARĖ MARU 
KELIA

Isz Montrealio Uosta
CHICAGO, ILL. — Pareita 

Subata, buvo atidarytas maru 
kelias laivams in Chicaga per 
St. Lawrence upe ir per di
džiuosius ežerus. Kada at
plauks pirmasis laivas in Chi
caga dar nežinoma, vienok jis 
bus labai iszkilmingai sutiktas 
ir jo kapitonas rotuszeje pri
ims Meras Daley.

Isz Montrealio uosto, pirmas 
laivas Holandijos “Prins Wil
lem George Frederik” inplau- 
kes in St. Lawrence upe, su
jungianti vandens kelia. Tuo 
keliu, kai jis bus visiszkai su
tvarkytas, laivai isz Europos 
ir kitur galės atplaukti net in 
Chicaga.
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