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Isz Amerikos
PACZTA

PABRANGINTI

Kongresas Prieszinasi

WASHINGTON, D. C. — 
Paczto virszininka-s, Postmas
ter General Arthur E. Sum
merfield prasze Kongreso pa
branginti laiszku siuntimą nuo 
keturiu csntu ligi penktuko, 
už pirmos klases laiszka.

Bet Kongresmenai beveik 
vienbalsai pasiprieszino. Pacz
to virszininkas Summerfield 
sako kad taip butu galima 
dav/g pinigu visam krasztui su- 
taupinti.

Jis teipgi prasze kad oro; 
ercplano pacztas butu pabran
gintas nuo septynių ligi asz- 
tuoniu centu už laiszka.

Szitokis pabranginimas pacz 
tui atnesztu apie tris szimtus 
penkios deszimts penkis mili
jonus doleriu daugiau ant me
tu.

Bet Kongresas tuos pasiuli- 
nimus atmete ir paskyrė pacz- 
tui penkis szimtus penkios de
szimts milijonu doleriu del 
sziu metu.

Kongresmenai ta pasiulini- 
ma atmete, nes jie nujauezia 
kad ju žmones jau ir dabar 
pyksta kad reikia mokėti ketu
ris centus už laiszka. Ir Rinki
mai per arti, ir tie Kongresmo
nai nenori savo žmones per 
daug supykinti!

Pirkite U. S. Bonus

Iszkilminga Paroda Priesz Pasitarimus

WASHINGTON, D. C. —
Vėliavos visu musu vaisko sza- 
ku yra ežia iszkilmingai iszkel- 
tos per trumpa paroda, Vasz- 
ingtone, kai prasidėjo tardini- 
mai ir pasitarimai Senato ko
misijos, savo naujuose kamba- 
ruose.

Viduryje, Apsaugos Sekre
torius Neil McElroy, sveikina
si su Senatorių Dennis Chavez,

BAGOCZIOS BĖDOS

Ambasadorka Luce
Pastumta In Szali

WASHINGTON, D. C. — 
Baisiai baigota, trijų garsiu 
žurnalu savininke, Clare 
Boothe Luce, buvo Prezidento 
Eisenhowerio paskirta kaipo 
Ambasadore in Brazilija. Ji 
yra buvus musu Ambasadore 
m Italija.

Bet Senatorius Fulbright 
! garsiai ir asztriai nesutiko ir 
panaikino ta paskyrima. Jis 
ta bageta ponia intare už kelis 
jes ir jos vyro prasitarimus. Ji 
buvo iszsireiszkus priesz Pre
zidentą Roosevelt?, 1944 me
tuose, o jos vyras jo žurnaluo
se buvo prasitaręs priesz kita 
Pietų Amerikos Kraszta, Boli
vija.

Ji nenorėjo tam Senatoriui 
nusileisti, bet jos vyras jai pa
tarė viską mesti ir pamirszti. 
Ji atsikirto kad ka jos vyras 
raszo tai ji už tai neturi atsa
kyti, ir ji toliau aiszkinosi, kad 
jes vyras inpykino Bolivijos, 
ne Brazilijos žmones su savo 
straipsniais!

Bet pirm negu ji pradėjo 
pesztis su tuo Senatorių, ji tu
rėjo žinoti kad ji nieko nepesz. 
Nes Senatorius Fulbright yra 
Pietų Amerikos Senato Komi
sijos Pirmininkas, ir'už tai jos 
verte Brazilijoje nieko nereik- 
sztu, jeigu szitas Senatorius 
butu jai prieszingas.

Ji prisipažino kad “gal asz Į 
per asztriai prasitariau apie 
Prezidentą Roosevelta. Gal 
mano žodžiai buvo per asztrus 
bet kas teisybe, tai ne melas.

Daug Senatorių kurie buvo

Demokratu isz New Mexico, 
tos komisijos pirmininku. O po 
deszinei stove Generolas Nat
han Twining, vaisko sztabo 
pirmininkas.

Vėliau, Apsaugos Sekreto
rius Neil McElroy visiems pa
sakė kad jis yra tikras kad nei
Amerika, nei Rusija neturės tu 
nauju, skerspasauliniu rakietu 
sziais metais.

Amerikos Sekretorius Nusileis, 
Jei Rusija Panasziai Padarys, Lai
ke Posėdi Genevoje, Del Berlyno 
Laisves Ir Vokietijos Suvienijimo

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos naujas Sekretorius 
Christian A. Herter sako kad 
Amerika su kitais ‘vakariniais 
krasztais yra pasirengus ant 
kuriu klausimu nusileisti, jei
gu Sovietu Rusija panasziai 
nusileis ant kitu klausimu.

Ateinanczia sanvaite ketu
riu Didžiųjų Vieszpatyscziu 
Užsienio Ministerial susirenka 
pasitarti priesz ta virszunes 
seimą posėdi. Jie susirinks 
Genevoje.

Amerikos Sekretorius Her
ter iszvažiavo in Geneva parei
ta Subata. Jis sako kad jis su 
kitu Vakariniu krasztu Atsto
vais yra nusistatęs del Berlyno 
laisves ir Vokietijos suvieni
jimo.

Bet jis sako kad jis sutiks 
derintis su Sovietais jeigu jie 
norės derintis, o ne statys sa
vo reikalavimus be jokio nusi
leidimo.

Jis sako kad jis nenorėtu 
kad szitas posėdis butu radijo 
ir televizijos paverstas in pro

balsavę priesz Ponios Clare 
Booth Luce paskyrima, prisi
pažino kad jeigu jie turėtu ki
ta proga balsuoti, jie jos pa
skyrima butu patvirtinę. Bet, 
bagota Clare Booth Luce pasi
traukė ii* atsisakė.

Washington Post ir Times 
Herald laikrasztininke Doro
thy McCardle yra artima szi- 
tos bangotos moteriszkes drau
ge. Ji jai prisipažino kad tas 
Prez. Eisenhowerio jos pasky
rimas kaipo Ambasadore in 
Brazilija jai gerokai kasztavo, 
kai ji buvo priversta atsisaky
ti.

Ji buvo nusipirkus du nau
ju puoszniu automobiliu, daug 
drabužiu, tinkamu tam krasz
tui ir orui, ji buvo uždarius du 
savo namu, viena in Arizona, 
kita in Connecticut. Ji buvo 
jau supakavus savo geriausius 
daigtus, puikias staltieses ir 
kitas rakandus ir buvo jau pa
siuntus in New York miesto 
uosta, '

Ji buvo pasisamdžius nauja 
sekretorka, kuri to kraszto kal
ba gerai žino, Ji buvo atsta- 
czius, pravarius devynis savo 
namu darbininkus ir darbinin
kes. Ji buvo pasirūpinus bai
siai daug popieros laiszkams, 
ant kuriu laksztu buvo jau isz- 
drukuota: “Amerikos Amba
sadore.”

Ji szitaip bebaikaudama nu- 
siskunde vakaruszkose, kurias 
surengė Amerikos Protokolu 
Viszininkas Wiley Buchanan,

paganda. Jis nori kad tos dery
bos butu vedamos kaip biznis 
ar pramone ir kad visi turėtu 
lygu baisa.

Pirm iszvažiuojant Ameri
kos Sekretorius HeTter nusi
statė ant trijų punktu:

1— Vokiecziams turi būti 
leistina susivienyti in viena 
valdžia, kuria jie per laisvus 
rinkimus pasirinks.

2— Apsaugos dėsniai turi 
būti nustatyti kaslink ginklu, 
kad jiems butu pilna ir tikra 
laisve žengti in taika ir vieny
be.

3— Ali j antai, Vakariniai 
krasztai reikalauja užtikrini
mo kad Berlynas bus ir liksis 
laisvas, ir kad teises ir parei
gos bus visu pripažintos iki vi
sa Vokietija^ktaps vienatinis 
krasztas su La: -e ir Lygybe.

Jis pastumi m szali Sovietu 
prikaisziojima kad suvienyta 
Vokietija vėl sudarytu Sovie
tu Rusijai pavoju del kito ka
ro.

Bet nežiūrint visu/tu szauniu

Pataria Daugiau “Iszduoti”

WASHINGTON, D. C.—
C. Douglas Dillon, (po deszi
nei), kuris yra užemes Chris
tian Herter vieta kaipo po-sek- 
retorius, ežia pasitaria su Se
natorių J. William Fullbright, 
Demokratu isz Arkansas, kuris 
yra Užsienio Reikalu Komisi
jos Pirmininkas. Dillon su jo 
pasitarė pirm negu jis kalbėjo 

ir kuriose dalyvavo Amerikos 
naujas Sekretorius Christian 
A. Herter ir jo žmona.

Ponia Clare Booth Luce, be- 
baikaudama, sake kad ji dabar 

nusistatymu, pats Amerikos 
Sekretorius Herter prisipažino 
kad jis mažai ka gero tikisi isz 
szito posėdžio. Vakariniai 
krasztai gali daryti ka jie nori 
vesti kokius veikimus kurie 
jiems patinka, bet didžiausias 
ir svarbiausias klausimas yra 
Sovietai ir Chruszczevas, ir po 
tam taszkas. Jeigu Sovietai 
nenorės derintis, nesutiks nusi
leisti, tai butu geriau musu 
Sekretoriui namie tupėti ir su- 
cziedinti mums keletą tukstan- 
cziu doleriu.

Laikrasztininkai gali pilnus 
puslapius priraszyti apie szita 
ateinanti posėdi Genevoje, ir 
jie kaip tik taip dabar daro, 
bet vienatinis ir svarbiausias 
klausimas yra ka Sovietai da
ro ar darys? Kiti krasztai ežia 
nieko nereiszkia, nes jie gali 
vienaip ar kitaip susitaikinti.

Kaip Genevos posėdis, taip 
ir virszunes seimas, ar mums 
patinka ar ne, randasi Sovietu 
rankose.

in visa ta*jo komisija. Po-Sek- 
retorius Dillon sako kad Prezi
dento praszymas $3,900,000,- 
000 del Užsienio pagelbos tai 
mažiausias ant programos ir 
negali būti sumažintas. Jis 
teipgi patarė kad reikia daug 
daugiau pinigu paskirti del 
musu apsiginklavimo ir del 
ginklu.

visa ta popiera povartuos, be- 
rasžydama laiszkus savo drau
gams kurie supras kodėl ji da
bar nesiranda Brazilijoje, bet 
tupi namie.

□ □ o

KALINYS PABĖGO

BELLEFONTE, PA. —
Trisdeszimts asztuoniu metu 
amžiaus kalinys in Rockview 
State Penitentiary, pabėgo, 
kai jis su kitais kaliniais buvo

Naujas Amerikos Sekretorius

WASHINGTON. D. C.—
Naujas Amerikos Sekretorius, 
Christian A. Herter, kuris užė
mė buvusio ir dabar labai ser- 
ganezio John Foster Dulles 
vieta Vašingtone, atvyksta in 
Balinamus pirm iszvažiuojant 
in Paryžių pasitarti su kitu 
Vakariniu krasztu Atstovais, 
priesz Genevos posėdi kur So
vietu Rusijos ir jos paskalanu 
Atstovai susirinks. Jis pasita
rė su Prezidentu Eisenhoweriu 
ir su kitais intakingais ir aug- 
sztais Dipliomatais. Po deszi- 
ne, eina Sekretoriaus pagelbi- 
ninkas, Livingston Merchant.

PER DAUG VAJU,
PER DAtJG

KOLEKTU!

AI BANY, N. Y. — Tiek tu 
Vaju, Rinkliavų ir Kolektu da
bar priviso New York valstijo
je, ir beveik visose kitose vals
tijose, kad žmogui net ir protą 
sumaiszo. Ir toks tu vaju po- 
tvanis gali pakenkti visoms j 
kolektems, visoms aukoms.

Darbininkai ir biznieriai ir 
fabrikantai, nebegaledami vi
sus tuos vajus paremti, visiems 
aukoti gali nutarti niekam nie
ko neduoti, nieko neaukoti.

United Fund ir Community 
Chests dar vis yra remiami, nes 
jie daug labdaringu draugijų 
atstovauja. Bet per daug vaju 
ir isz j u gali visiems kitiems 
vajams pakenkti.

Community Chest ir United 
Funds buvo sutverti užimti 
vieta daug kitu kolektu. Tiks
las ežia buvo padaryti viena 
kolekta syki in metus ir paskui 
tuos pinigus padalinti invai- 
rioms draugijoms, kurios pir

paskirtas kalėjimo farmos tvo
ras taisyti.

Kalėjimo virszininkas, War
den Frank Johnston sako kad 
kalinys John Ferdella isz 
Greensburg dingo miszke, kai 
kiti kaliniai pradėjo tas tvo
ras taisyti.

Kai kurie ant jo per daug ne
pasitiki, sakydami kad jis ne
gana drąsus ir per lėtas. Bet 
reikes palaukti ir pažiūrėti, 
nes aiszkus dalykas, jis daug 
negalėjo daryti kai jis buvo tik 
Sekretoriaus pagelbininkas. 
Dabar kai jis savo vardu gales 
savo žodi tarti, gal ir jis pasi
rodys jeigu negersnis, tai bent 
lygus buvusiam musu Sekreto
riui, John Foster Dulles. Ponas 
Herter serga “Arthritis” liga 
bet jo daktarai jam yra .užtik
rinę kad jis gali visas Sekreto
riaus pareigas tinkamai ir pil
nai vesti.

miau savo vajus vede.
Bet dabar daug draugijų ne

pasitenkina tais bendrais va
jais; ypatingai sveikatos agen
tūros, draugijos, kurios vėl 
ima savo asmeniszkus vajus 
vesti. Dabar mes turime, (tik 
kelis paminėti) Cancer, Heart 
Disease, Tuberculosis, Arthri
tis, Rheumatism, Mental Dis- 
bases, Crippled Childrens, ir 
keletą desietku kitu tokiu 
vaju.

Ir ežia dar nieko nesakoma 
apie vietinius vajus isz vieti
niu: Politiniu, Bažnytiniu ir 
Civiliniu Draugijų.

Ir szita tu invairiu vaju pro
paganda yra varoma per laik- 
raszcziuu, radi j a ir televizija?. 
Ir dar to negana! Nariai szitu 

i invairiu draugijų per paczta 
reklama kelia ir paskui eina 
pavieniui isz namu in namus!

Niekas nesako kad szitie va
jai negeri ar kad jie nereika
lingi, bet kad baisiai per daug 
ju priviso, ir žmogus staeziai 
“nebežino kam duoti ir kam 
atsakyti! ”
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Kas Girdėt
Dabar visiems musu karisz- 

kiems mnkslinczįiams baisiai 
rupi kas bus pirmas pasiekti 
pienuli ir ji uižvieszjpątauti, 
.Bet mums iszrodo kad daug 
svarbesnis klausimas yra kas 
valdo ir kas bosanja, Sovietu 
Kremline. :

Yra daug lengviau būti gai
lestingu, negu teisingu.

Musu, vaiskas mus vis iper- 
sergeja kad reikia vis bujdeti 
ir laukti ir isz anksto pamatyti 
kada Sovietai ant muss užsi
puls. Musu ‘Civilian Defense’ 
daug darbo- triūso ir pinigu ant 
tos sargybos praleidžia. Bet 
mums iszrodo kad mes ta per
spėjimą gav'onie 1848 metuose, 
kada Karl Marx ir Friedrich 
Engels iszleido savo Komunis
tini nusislprendima. Komunis
te tada mums pasakė ka jie 
ketina ipadaryti, ir jie yira: taip 
dare nuo tos dienos.

“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS
Labai užimanti apysaka 
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reikalaujama

■Gamta yra Dievo menasi.

Gailestingumas yra gražiau
sia meiles ruszis.

Senatorius Wayne Morse, 
Demokratas isz Oregon, sako 
kad visi Senatoriai ir Kongres- 
monai turėtu būti priversti 
duoti pilna apyskaita kaip ir 
kur jie valdžios pinigus pra
leidžia. Jis1 sako kad kai pilie,- 
ežiu pinigai yra variuojami ar 
praleidžiami, tai tie piliecziai 
turėtu turėti pilna teise žinoti 
kur ir kaip tie ju pinigai yra 
suvartuojami!

Amerika dabar perka dau
giau, negu parduoda, ir'tas nė
ra musu krasztui in sveikata.

Mokslinezius Sokratas,- pa
klaustas, kurio keliu, pasiekti 
tautią garbe, atsake : “Stenkis 
būti toks, koks nori atrodyti.’’

Kas nenori galvoti, tas prie
taringas; kasi negali galvoti, 
tas kvailys; kuris-gi nedlysta 
galvoti, tas vergas.

Japonu valdžia derinasi su 
Amerikos valdžia apie aliejų 
isz Alaškos: Amerika ta aliejų 
iszkastu ir sįunstu in Japonija.

• • •

Turtu ir grožio garbe y'ra 
trapi ir silpna; tik doryfbe yra 
ryszki ir amžina. " **

Automobiliu, fabrikantai ga
li dabar pasidžiaugti; Balau-' 
džio pirmoje dalyje jie pulda
vę 18,100 automobiliu kasdien.

Siekdami garbes pasaulyje, 
žmones daugiau, pasitiki kitu 
žmonių silpnybėmis, kaip savo 
dalybomis.

Biznis ir darbai visur geri, 
iszimant mainas, kur mainie- 
riai baisiai daug uždirba ant 
dienos, bet baisiai mažai dienu 
gauna progos dirbti.

Garbe, kaip jaunyste: karta 
ja praraįdus — nebeimnanoma 
ja atgauti.

Pręz. Eisenboweris dabar 
stengiasi valdyti Kongresą. Ir 
tai Demokratams baisiai ne- 
iPatinka. Jie 'ant kiekvieno 
žingsnio^ dabar Prezidentui Ei- 
senhoweriui pastoja ar koja 
pakiszįa.

Senis Butkus sako- kad jis 
nekenczia, -žmogaus, kuris nori 
iįzaugszfinti savo- varia ant 
kito- -žmogaus garbes griuvėsiu.

SAPNAS MOTINOS 
SŽVENCZIAUSIOS 
? ... MALDA ...

!; Viesz. Jėzaus ir ■ 
į Motinos Szvencz. !

Sapnas Motinos Szven- 
į[ cziausios, mieganczios ' 

ant kalno Alyvų, žemei / 
Batanijos, bažnyczioj ’■ 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. ]

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.“

Pradeda Nuo Galo
Vincas — Girdėjau kūmai 

kad jusu duktė apvaikszti- 
neja svarbia diena.

Antanas — U-gi taip; tu
rime sziandien kriksztynas.

Vincas — Kaip tai, pas jus 
kriksztynos, o Veselkos da 
ne buvo-?

Antanas — Vyruti, dabar 
iszejo nauja mada. Prade
dami nuo galo.

Pypkes Durnai
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Tikras
Tikras tikėjimas yra tas, 
Kuris atima norą 
Persekioti ž^nis 

tikinczius kitaip.

Virginia Gubernatorius, 
Linįdsayi Almond, kuri kuris 
žuliikas norėjo nužudinti, laik- 
rasztininkams- pasakė: “Asz 
eisiu, kaip ir ėjau, gyvensiu 
kaip ir gy venau. Jeigu kas ma
ne nudes, kitas stos in mano 
vieta ir szita dauba gal dar ir 
geriau už mane atliks!

Galvokit, kas tikra, ir jaus
kite kas gražu, ir norėki!, kas 
gera, tada surasit kelia in ma
lonu gyvenimą.

Sziais metais buvo pastaty
ta, pabudavo-ta vienas milijo
nas trys sziintai penkios' d-e- 
szimts trys tukstancziai nauju 
namu. Ir iszrodo kad ateinan- 
cziais metais dar daugiau bus n

Tūlas, Dzūkas nuvažiavo ant 
jomarko. Dairėsi in visas szalis 
ir iszgirdo garsiai kalbanczius 
žmonis kokiam tai name.

Dzūkas mane, kad jie barėsi 
teup saves ir užklausė vieno 
praeigio d'ažinojo kad tai po
nai.eina ant ginczu, kožnas isz 
gincziuju sudeda paženklinta 
skaitlį pinigu,, o kas. ant jo už
klausymo gerai neatsako, pra
laimėjo sudėtus pinigus.

— Ir asz eisiu in ten, pa
misimo sau Dzūkas. Gal ir asz 
pasinaudosiu 1

Ineina Dzūkas be jokios c:e‘- 
remonijos su krepsziu, ant pe- 
cziu, tiesiog in sale kurioje bu
vo susirinkia tie jei “iszmin- 
tingi. ’ ’

Stovintis ant sargybos: sar
gas norėjo ji sulaikyti, bet 
Dzūkas atstume tarna, kalbė
damas, kad ir jisai nori eiti ant 
gineziu su, ponais'.

Visi suklykė juokais parege- 
ja Dzūkeli, bet jisai sau nieko 
neldare isz to. Drąsiai insi- 
skverbe in pati vidur i, iszeme 
isz anczio' pundą su, pinigais ir 
padėjo ant stalo,, penkis rub
lius, pra,szyd'ama,s balso:

Ponai norėdami atsikratyti 
nuo nuobrodžio, nutarė vienas 
isz ponu pasijuokti isz Džu,ke
lio? ir priversti ant isz,ejimo.

— Ar žinai Dzūkeli kaip 
vadinosi Motina Dievo?

— Maryte, atsake Dzūke
lis. Dabar ant manės kaleinia. 
O ar ponas žinai kaip mano 
motinėlės buvo prazviskas?

Žinoma ponulis nutilo kaip 
varle.

Dzūkelis tuojau® sužėrė pi
nigus prieszo ir savo, ir iszei- 
damas paszauke:

—■ Kitu kartu, vela pas jus 
atsilankysiu, su Dziev, ponu
liai!

SKAITYKITE “SAULE“

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo
■ 'Į* ■ ' 4 W

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!

“He might have inspired
\ another Pasteur.

“You should have watched him in the classroom. 
Any 'college president would have been as proud 
of him as I was.
“It was almost magic the way he created* a love 
for learning in his students. You could see it in 
their eyes .. . and in their work.
“He looked worn out the day he finally-made up 
his mind, fold me these wasn’t anything in the 
world he’d rather do than teach . . . hardest 
decision he’d ever made to give it up.
“ ‘But how can I provide the kind of life I want 
for my family on my college teacher’s pay?’ he 
asked. < j
“I didn’t have an answer for that one. So, he’s 
leaving for a new kind of job ar twice the salary. 
“But . : . who knows what a world of good he 
might have inspired as a teacher I”

Unfortunately for America, 
this same scene is being re
peated, all over the country. 
Men and women whose talents 
as teachers could bring great 
things to pass are leaving aca
demic life for other fields.

This incredible waste hurts 
all of us. For we may well be 
losing the inspiration that 
could lead some young mind 
to discoveries benefiting the 
whole human race.

As a nation whose very des
tiny depends on the develop
ment of brainpower, can we 
afford to let this situation 
continue?

Help the colleges or univer
sities of your choice. Help them 
plan for stronger, better-paid 
faculties. The returns can be 
greater than you think.

if you want to know what the college 
crisis means to you, write for a free 
booklet to: HIGHER EDUCATION, 
Box 36, Times Square Station, New 
York 36, New York.

Sponsored as a public service, in cooperation with the. Council for Financial Aid to Education, by

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

S^A - B - CELA^ 
Iarba pradžia $

SKAITYMO 
...ir... !;RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. '

Dabar Po 25c. ;! 
Saule Publishing Co., 

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

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
sxito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias
Puikus apraszymas, dideli

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
jzio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
Ii dėlių puslapiu, 35c.

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei: 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.
- No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
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: Val- 
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; Tamsumus 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 Skripkorins 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 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 Drangai. 136 pusla
piu, 35o.

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

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

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

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

lapin. 20c.
No.158—A p i e Kapitoną* 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Rasgi 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, Žvaigl 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
čus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.
. No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Rasžymo. 25c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapczin 
Ateitos 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. 25 c.

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

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

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

No. 198—Granata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz graną 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jemzolima. 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. 
Pūkius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

It^ Nepamirszkite dadeti 
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.
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Nėra Tau Pas Mus Vietos!
GALVOCZIUS ::

:: IR KARALIUS

Apsakymas Apleisto Tėvo Per 
Savo Vaikus — Tikras 

Atsitikimas

J^ESENIAI lankėsi mieste 
tūlas 'žmogus isz didelio 

miesto, kuris apsakė sekanti 
atsitikima isz savo gyvenimo 
del savo patinstamųjų:

'“Tszauklejau keturis vaikus 
dirbau sunkiai kasyklose per 
daugeli metu, mano pati ir dir- 
bo Sunkiai, nes turėjome kelio
lika burdingieriu. A,sz liepra- 
leį'dinejau nereikalingai pini
gai ant gerymo tik czedinau do
leri prie dolerio, kajd mano vai
kai turėtu mokslus, kada su
augs ir galeezia prie ju prisi
glaust su. motina ant senatvės. 
Vaikai paaugo, kožnas, gavo 
augszcziausius mokslus, neku
ria aplaike gerus darbus, o ki
ti turėjo profesijas ir kožnam 
sekesi gana gerai. Po kokiam 
tai laikui visi apsivedė ir au- 
glino savo szein^yneles. Asz su 
motina džiaugiausi isz laimes 
musu vaiku ir nekarta sėdėda
mi namie prie valgio kalbėjo
me, ka|d ant senatvės turėsime 
kur priglausti savo senus kau-, 
lūs.

Bet Dievas1' kitaip, surėdė, 
gial žinojo kad motina butu mi
ras isz skausmo sziiįdies, jeigu 
butu, gyvenus ir susilaukus ant 
senatvės “tojo- džiaugsmo.nUo 
savo vaiku.” Gerai kad tekis 
buvo Dievo surėdymas, kad 
trys metai atgal ji likos pa- 
szaukta in Daugiszka Karalys- 
ta.

•’■••Po mireziai mano mylimos 
paezios, pasiliko man keli 
szimtai doleriu, bet ne ant il
gai man tu pinigu užteko. Ant 
galo pardaviau forniezius ir 
nutariau eiti pas savo Vaikus 
ir melsti kampelio po j u pasto
via. Nuvažiavau pas* pirmutini 
supu. j Priėmė1 jie mane gana 
maloniai, pernakvojau, ir ant 
rytojaus apreiszkia tikslą sa
vo . atsilankymo. Sūnelis ir 
martele susiraukė, pradėjo isz- 
sikalbinet kad • pas juos nėra 
vietos, keli vaikai neduos jam 
ramybes ant senatvės ir pinigu 
dabar trumpa laike szios be
darbes. Padekavojau už priė
mimą ir nuvažiavau pas antra 
sunu. Ir pas ji panaszus priė
mimas ir visokį iszsikalbini- 
mai kad man butu pas juos ne
ramu, o priek tam nėra tinka
mos vietos. (Su graudumu ap
leidau sunu turėdamas vilti 
kad pas savo dukreles surasiu 
sziokia tokia prieiglauįia- Bet 
ir pas jais apturėjau panaszu 
iszsikalbejima kaip ir pas ki
tus kad “nėra pas juos vie- ' 
tos. ” .

Nutirpau isz tokiu, atsakymu 
mano mylimu vaiku ir nežino
jau ka turiu, pradėti ir kur 
kreiptis jieszkoti prieglaudos 
ant senatvės. Szirdis mano 
skaudėjo- neiszpasakytai, pasi
darė man blogai, visos mano 
nervos (Pairo ir turėjau jieszko
ti. sziokos tokios prieglaudos 
bet pas pažinstamus nedrysa 
jieszkoti paszelpos nes visi ži
nojo- kajd turiu vaikus kuriems

|c**imic-K***-M**-K-»c*-»c****-K****

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

gerai sekasi ir galėtu priimti 
mane pas save.

Ka turėjau daryt?
Nebuvo kitokios rodos kaip 

tik jieszkoti prieglaudos in 
“purhauze” kajd nors koki lai
ka pasilsėt ir apmalszinti savo 
suirusius nervus.

Perbuvau purhauzeje apie 
szeszis menesius kur atgavau 
savo pajiegas ir vėl jaueziausi 
sveikas, gavau darba ir užsi
dirbau kelis dolerius ir buvau 
užganad.intąs isz savo likimo. 
Užmirszau apie nedorybe vai 
ku ir dekavojau Dievui kad

j TARADAIKA J 

*«««**********************-•
Vienas vyrelis in ■gražu 

snukuti insimylejo, 
Na ir apsipaeziavo, • 

Žinoma su Liėtuviszka 
ežia gimus mergele, 

Bet tokios netrukus 
vyrams dakanka. 

Kiek tik girdėjau, 
Ir toki pažinau, 

Tai ne turiu laimes, 
Isz tokios pacziules.

Skalbt, sint ir virt 
valgi nemoka, 

Vyrai gero neduoda, 
In. akis szoka, 

Naktinius autobiliais 
trankosi, 

Su visokais bomais. 
laikosi.

Ant galo tas 
pasidaro: 

Vyras iszlupa gerai 
kaili, 

Ir toji pacziule daili, 
Pas vaita bėga, 

Daro vyrai geda, 
Varau ta iszima, 
Vy ra in laku pa 

patalpina, 
Bet in trumpa laika 

likos paleistas. 
Vyras sueimias savo 

_ 'drapanas,
Ir in platu svietą 

iszkeliavo, 
Kad' surasti malszia 

vieta, 
Nuo tokios biaurybes 

paezios. 
Tai vyrueziai matote, 
Su. visais teip buna,
Katras insimyli in 

tokia perkūną, 
Brolyti, žiūrėk ant 

merginos darbszios, 
Geru tėvu ir doros, 

Ne paisik ant miltuoto 
veido, 

Už kuriu sėdi szimtas 
velniu. 

Tokios tai gero žodžio 
tau netaiko, 

Savo vyra už kvailo 
! laiko,

Grinorimu vadina, 
Per szluota szokina. 

Geriau, pasirink darbščia 
ir prasta.

Tokia bus prilauki tau 
ant visados. 

mano mylima pati mirė priesz 
mane, nes nebūta pergyvenus 
tokio priėmimo savo vaiku.

Karta nuvažiavau pas savo 
gera pažinstama pas kuri su
tikau tūla naszle, kuri buvo 
gana turtinga motere. Mano 
pažinstami apsakė jai apie ma 
no gyvenimą ir pasielgimą ma
no vaiku su, manim. Motere 
girdėdama apsakymą apie ma
no liūdna gyvenimą, labai pa- 
sigailejo manės, (reifke žinoti 
kad asz da nebuvau isz tu. pas
kutiniu vyruku.) Motere mane 
pamylėjo ir ąpreiszke mano 
pažinstamiems kad ji noringai 
tekėtu už manes kad turėti ant 
senatvės gyvenimo’ draugra. 
Sutikau ant to su mielu noru ir 
už keliu sanvaieziu atsibuvo 
musu szliubas.

Aps-igyvenau pas ja, nes tu
rėjo savo nameli ir užtektinai 
pinigu bankoje kad' mums už
tektu lygi smert. Gy venom sau 
puikiai be jokios rupesties ir 
užganadinti vienas isz kito. 

. .Po kokiam tai laikui aptei
kiau laiszka nuo savo vyria-u- 
sio. sunaus su užpraszymu kad 
atsilankyczia pas juos, nes gir
dėjo apie mano apsipaeziavi- 
ma su turtinga naszlia ir dabar 
.norėjo prisagierint prie manėsi, 
bet ant laiszko nedaviau jokio 
atsakymo. Po kokiam, tai lai
kui sūnūs atsilankė pas mus 
su visa savo szeimyna. Priė
miau juos kaip priguli tėvui. 
Po vakarienei suims pradėjo 
man užmint apie bedarbe, kad 
spekuliuodamas neteko pinigu 
o kiek turėjo bankoje, viskas 
dingo per užsidarymą ir prasze 
ar nepaskolincziau jam, kelis 
tukstanezius doleriu.

Dirstelėjau ant jo su* nusi
stebėjimu, atsiminiau koki pri
ėmimą turėjau pas ji ir kaip ji
sai man pasakė kad “nesiran
da pas. mane vietos, del tėvo. ’ ’

Insidrasines ir su įskaudan- 
czia szirdžia buvau priverstas 
jam atsakyti:

— Mano sūneli, szirdis ma
no buvo sukruvinta kada tu 
man, atsakai .prieglaudos ir 
kampelio’ po savo past ogia, ne
sirado pas tave vietos del seno 
tėvelio norints asz labai mažai 
troszkau nuo tavęs, o- tu. man 
atsakei. Ne tik tu, bet ir kiti 
mano vaikai. Dabar asz, esmių 
priverstas tau panasziai atsa
kyti: “nėra jums vietos mano 
sziidyje, nes Dievas man davė 
motere kuri susimylėjo ant ne- 
pažinstamo, priglaudę pas sa
ve ir davė man vieta savo szir- 
dyje ko jus negalėjote duoti. 
Važiuokle su Dievu namo ir 
užmirszkie kad turi ieva kuri 
taip skaudžiai sužeidei!1”

Graudinosi vaikai kad taip 
pasielgė su tėvu, bet jau, buvo 
pre vėlai. Tėvas szianįdien gy
vena užganadintas isz savo ge
ros pacziules kuri ji padare lai
mingu ant senatvės, o vaikai 
daugiau neraszo pas tęva ir ji 
daugiau neatlanko.

Szita' apsakyma girdėjau 
nuo tūlos moteres ir viską su
rasčiau.

—GALAS—

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

^ENOiVEJE gyveno Makedo
nijos Karalius vardu Alek

sandras. Ji žinojo visas pasau
lis. Jis ir dainose buvo apdai
nuotas. Jo garso visi krasztai 
buvo pilni. Ji vadino Didžiuo
ju. Tame paeziame kraszte gy
veno žmogus vardu Diogenas. 
Vieni vadino ji (galvoczium kiti 
pus-galviu. Jis gyveno baczko-- 
je ir visa jo manta buvo lazda, 
krepszys ir apsiaustas. Dar tu
rėjo jis poodeli, bet pamate® 
kad vaikas geria vandeni isz 
rieszknczau jis ir puodeli esant 
nereikalinga ir sudaužė ji. Ka
ralius Aleksandras užsimanė 
pamatyti szita instabu žmoigju. 
Su didele iszkilme prijojo jis 
prie Diogeno. Diogenas tuo 
kart gulėjo szale savo verpeles 
ir szildesi ant saules. Karalius 
priėjo visiszkai arti. Diogenas 
ne krust ir žiuri sau in kara
lių.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir lindima* 
apie Jezu Kristų. 

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

— Asz esiu Makedonijos' 
Aleksandras, tarė karalius.

—• Asz esiu Diogenas, atsa
ke, ramiai Diogenas.

Aleksandras net akis pasta- 
te< Jis buvo, papratęs matyti 
pataikavima, nusilenkimą; vi
si ji garbino, priesz ji drebėjo, 
niekuomet niekas taip szaltai 
jo nesutikdavo. Szitas-gi žmo-

PRANESZIMAS
SKAITYTOJAMS!

Yra tai laibai nesmagu, jeigu 
turime priminėti apie prisiun- 
tima užmokesties už laikrdszti. 
Mes negalime inspeti kas ka 
mistiną ir ar prisiuns užmokes
ti ar ne, o tuom laik turime su
laikyti.

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

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

SKAITYKIT
“SAULE” 

gus su, nudriskusiu apsiaustu 
tartum, jo> ir nemato.

— Ar-gį. tu nebijai-’inanes? 
Paklauso jis Diogeno.

— Argi tu esi piktas ?
— Ne, asz esiu geras, atsa

ke Karalius.
—■ Tai kam man tavęs bijo

ti? Ramiai atrėmė Diogenas.
Aleksandra nustebino saitas 

žmogus. Jis taip panaszus bu
vo in visus tuos žmones kurips 
jis pažinojo. Jis užsigeidė su- 
szelpti ji.

— Asz matau jog tu esi 
vargszas, tarė jis, tu nieko ne-, 
turi. Pasakyk ko nori viską 
gausi.

—- Pasisuk kiek in szali, ta- 
re Diogenas, tu man užstojai 
saule; daugiaus man nieko ne
reikia.

Tokio atsakymo Aleksand
ras ne sapne nebuvo regejas.

Galvoczius-gi tese:
— Tu siulini man turtus 

bet asz esiu turtingesnis už ta
ve. Man užtenka mano baez- 
kos. Tau-gi negana visos kara
lystes. Visas tavo gyveimas 
yra vieni pavojai, tu žudai ke
pi eszdam,as savo valstybe. 
Man-gi užtenka to, ka valdau 
ir man nieko daugiau nereikia. 
Sakyk-gi dabar, kuris isz mu
dviejų yra turtingesnis ?

Aleksandras užsimanste.

GALAS

RAGANYSTOS ::
KURIOS ISZSIPILDE
^ESENIAI atlankiau savo 

draugia Czeslova Mystkovs.- 
<i, kuris gyveno ant Javos ir 
juvo vedes tenaitine motere, 
raszo tūlas žmogus kuris nese
niai in tenai buvo nuvažiavęs 
atlankyti taji skljpa.

Laike pasikalbėjimo apsakė 
jisai apie tenaitinius burtinin
kus ir užžadėtojus, kokius pats 
Satyre. Gyventojai Javos yra 
labai lengvatikei, bet ju burti
ninkai yra labai nepaprasti 
žmonis ir ju burtai isžsipildb.

Sztai ka M. apsakineje apie 
tai: I ,

Karta pirkau szuni kuris 
buvo labai laukinio budo, ir 
niekam nesidavė prie saves . I . . -.i

prisiartinti. Ant rytojaus pri
ėjau. prie jo, kad uždėti jam 
apikakle ant kaklo. Kada pri
ėjau prie szuni, tasai stailgai 
szoko ant manės ir atkando gd- 
luka pirszto, kuris laikėsi tik 
ant szmotelio skaros, Kraujas 
tekejo isz pirszto smarkiai. 
Užpuolimas buvo teip staigus, 
kad nežinojau ka daryti, . isz 
'pradžių stovėjau nutupės.

Po- kokiam tai laikui atėjo 
prie manes kokis tai senas Ja- 
vaiezikas kuris buvo gerai ži- 
nomams raganius. Paėmė ma
no sužeista ranka ant savo del
no, pridėjo nukasta pirsžta 
prie žaidulio ir pradėjo kokius 
tai nesuprantamus žodžius kal
bėt. Kada, pabaigė, kraujas 
tuojaus paliovė teketi. Ant ry
tojaus paregėjau su nusistebė
jimu kad žaidulio nebuvo ma
tyti ne žymes kur buvo pirszė- 
tas atkastas. Senas raganius 
man davė tokia rodą:

— Tegul ipouas nuskuta 
nuo kojos truputi savo plauku 
ir duoda szuniui iszgerti su 
pienu. Yra tai gieriauses būdas 
apmalszinimo pikto .szunp, bus 
jisai malszus kaip avinėlis ir 
daugiau ne kas. ■ -

Padariau kaip jisai man p>a- 
liepe ir po tam szuo nuo manes 
niekados neatsitolindavo ir bu
vo labai prie manes prisiriszes.

Antra atsitikima turėjau se
kanti:

Tula diena sugryžau isz kal
no ant kurio turėjau savo vasa
rini narna. Ant rytojaus pabu
dau su skausmu szone kad ne
galėjau nei pasijudint isz vie
tos. Kokiu budu nuvažiavau 
pas daktara su savo paezia tai 
negalėjau atsimyt. Daktaras 
apžiurėjas mane, sake kad tai 
iieiviszkas užĮpuolimas ir pe
reis in kėlės dienas. y

Sugryžes namo atsiminiau, 
kaip man kait a mano tarnaite 
kalbėjo apie kokia tai ragana. 
Liepiau ja paszaukti pas save.

‘ — Tamista turėjai kur už
stoti ant kokio kapo. b

Ir isztikraju. atsiminiau kad 
būdamas kabiuose užmyniau 
ant kokio tai grabo.. ’

Ragane spjovė ant skaudan- 
czios vietos priek tam murmė
dama ka toki sau patylomis.

— Jeigu rytoj skaidrias 
nepaliaus, tai duokie man žine. 
Bet man rados kad daugiau 
nereikalausi mano pagelbos,

Kada ragana iszejo, užmi
gau saldžiai. Ant rytojaus ne- 
jąucziau jokio skausmo. . Nu
džiugęs kajd teijp gireįtai gavau 
palengvinimą, nusiuneziau sa
vo tarnaite su užgąnadimu ir 
padekavone. už iszgydyma.

Ant salos Javos atsitinka ne-
1 ’■ ’ • •• * t 3 '7.Į.,‘. ■ •

paprasti dalykai apie kurio 
dangteli kartu žmonis pagird!.



"SAULE” MAHAN O Y CITY, FA.

ŽiniosVietines
— įSerectoj pripuola Szv. 

Roberto Bellardo ir Szv. Zig
manto, o Tautiszka Vardine: 
Nęrgone. Ir ta diena: 1944 m., 
Kunigas Orlemanski 'buvo Ka
taliku bažnyežios nubaustas ir 
praszalintas, už tai kad jis be 
ipavelinįmo buvo nuvažiavęs in 
Rusija ir tenai buvo užsidėjus 
su Komunistais; 1846 m., Ame
rika paskelbę, kara priesz 
Meksika; 1602 m., Kapitonas 
Bartholomew Gosnold isz Fal
mouth, Anglijos buvo pasisek
ti • Naujos Anglijos kraszta 
Amerikoje; 1434 m., mirė Lie
tuvos Kunįgaiksztis Jogelh; 
1864 m., pirmutinis kareivis 
•buvo palaidotas in Arlington 
kapines. Jis buvo Wm. 'Christ
man. Tas kapines valdžiai pa
aukavo Robert E. Lee. Tai di
džiausios kapines visoje Ame
rikoje; 1957 m., Sen. Joseph R. 
McCarthy, vienas isz garsiau
siu ir jauniausiu Senatorių pa
simirė. Buvo Republ ikonas isz 
Wisconsin valstijos, buvo po 
visa kraszta ir beveik po visa 
pasauli pagarsėjęs-, kai jis su 
savo komisija buvo pradėjęs 
Komunistus gainioti ir buvo 
daug intakingu valdžios ir ar
mijos vadu patraukęs in tos sa
vo komisijos tardinimas. Szim- 
tai tukstancziu žmonių buvo 
atsilankė in jo szermenis.

— Subatoj buvo du gaisrai 
pirmas, klionys užsidegė in 
Jacksono peczyje, o antras kilo 
Mahanoyi City ant East galo, 
kilimai užsidegė ir ugniagesiai 
su maszinomis pribuvo ir už
gesino ugni.
. — Ketverge pripuola Szv. 

Bonifaco, o Tautiszka Vardi
nė: Milda. Ir ta diena: 1929 m., 
eroplano pasztas buvo insteig- 
tas taip Suvienytu Valstijų ir 
Pietų Amerikos'; 1948 m., Žydu 
krašžtas Izraelis paskelbtas 
Nepriklausomas; 1784 m.,
Amerikos Konstitucija sutver
ta Philadelphia, Pa.; 1804 m., 
Lewis ir Clark po Prezidento 
Thomas Jeffersono insakymu, 
iszkeliavo isztirti Louisiana, 
valstijos laukus. Valdžia ka 
tik buvo ta valstija nusipirkus 
isz Napolejono, Prancūzijos 
valdbvo. Lewis ir Clark piešti 
ir raiti, per du metu ir keturis 
menesius iszkeliavo devynis 
tukstanczius myliu ir pasiekė 
Pacifiko mariu krauta.

—- Petnyczioj pripuola Szv. 
Jono de la Salle ir Szventos Zo
fijos, o Tautiszka Vardine: 
Jaunute. Menulio atmaina: 
Prieszpilnis. Ir ta diena: 1920 
m., Lietuvos Steigiamoje Sei
mo atidarymas; 1950 m., Tau
tu Sanjungos Sekretorius Try
gve Lie pasikalbėjo su Stalinu, 
Maskvoje, bet isz to pasikalbė
jimo nieko gero neiszejo ; 1859 
m., gimė Pierre Currie, kuris 
iszrado radium kurios liekars- 
tos, dabar yra naudojamos del 
vėžio ligos; 1787 m., Ameri
kos Konstitucija sutverta Phi
ladelphia, Pa.

— Gegužio 30-ta diena pri
puola “Papuoszimas Kapu ar
ba Dekoreiszįon Pieną”. Da
bar yra laikas nuvalyti kapus 
savo mirusiu mylimųjų, ant ka
piniu, pataisyti stovylus kurie 
yra iszkrypia in szalis, kaipo 
ir nekurie kryžiai. Neužmirsz- 
kime apie numirusius, kad ir 
mus neužmirsztu tieji kuriuos 
paliksime^ ateityje ant szio 
svieto.

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

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

— Ponas Vincas A. Donel- 
la, savininkas Donella Electric 
Supply, 228 E. Centre uly., Ma
hanoy City, pranesza buk jisai 
užveda elektrikine szviesa in 
namus, sztorus ir kur tik yra 
reikalinga elektrikine szviesa. 
Taipgi parduodu fikszczers pi
giau ne kaip gausite- kitur. Už
veda, varpelus prie duriu, taiso 
elektrikinius prosus ir kito
kius elektrikinius intaisus. At
eikite pas mane jeigu manote 
užvesti szviesa arba, permain- 
nyti savo narna pagal naujau
sia sistema, o asz mielai suteik
siu jum kainas, prekes. Apsi
imu isJpildyti didelius kon
traktus. Duokite pirmybia sa
vo tautiecziui, pakol eisate kur 
kitur. Acziu. Su pagarda, 
Vincas A. Donella, telefonas: 
Mahanoy1 City, Nr. 1480.

JONO ANDR ULIO
. . .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.

Savo skoniu ir kokybe yra žinomi 
Amerikoje ir Kanadoje!

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

FOUNTAIN — MICHIGAN
♦

Pirmas Laivas Per St. Lawrence Sea wav

TORONTO, CANADA.—
Holandiszkas laivas “Prins 
Willem George Frederik” yra 
pirmas laivas perplaukti per 
naujai atidaryti juru kelia isz

— Albertas Mažeikas, nuo 
610 W. Centre uly., likos pri
imtas del gydymo in Veteranu 
ligonbute in Lebanon, Pa.

— Sereįdoj, Gegužio’ - May 
13-ta diena, 7-ta valanda ryte 
du vyrukai iszvažiuos in Wil
kes-Barre, Pa., del kariszkos 
tarnystes. Žemiau paduoda
me vardus tu kurie apleis, isz:

Park Crest, Barnesville — 
Kennett B. Yost.

Minersville -Lewis W. Scott.

Shenandoah, Pa. —-a
Juozas J. Snizieviczius,-nuo- 20 
So. Ridge uly’., isz pirmo vordo 
kuris nesveikavo nuo azmos, 
ir gydėsi in Locust Mt. ligon
bute per penkios sanvaites, pa-

“Audrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”

Great Lakes in juras, maras. 
Szitas kelias kasztvo penkis 
szimtus milijonu doleriu ir da
bar atidaro pramone ir bizni 
visoms Vidur-Vakaru Valsti

simire Sukatos ryta 4:30 va
landa. Velionis gimė Lietuvo
je, atvyko in Amerika dau
gelis metu atgal, per koki tai 
laika gyveno mieste, po tam 
Girardvilleje kuris turėjo sa- 
liuna bizni, o 1937 metuose vė
la sugryžio' in Shenadoryje. 
Paskutini karta dirim Shen- 
Penn stripinuose. Prigulėjo 
prie Lietuviszkos parapijos ir 
mainieriu lokalio. Paliko savo 
paczia Rože (Metkauskiute); 
duktere Alberta, pati Vinco 
Larillio, Girardville ; du sunu: 
Vinca isz Philadelphia ir Joną 
Conshohocken. Sesere Mare
Lesavicziene Girardville; sze- 
szis anukus ir du pro-anukus.
Laidos Seredos ryta, su apie- 
gornis in Šfev. Jurgio bažny- 
czioje 9-ta valanda ir palaidos 
in parapijos 
riai Oravitz

kapinėse. Grabo>- 
laidos.

— Robertas Luczaitis, ku
ris gyveno ant bardo pas ponia 
Ona Paskievicziene, 411 W. 
Columbia uly., likos surastas 
negyvas savo kambaryje Suka
tos ryta 9-ta vai. Velionis gi
mė Lietuvoje, atvyko in Sirena 
dovyje apie penkios deszimts 
metu atgal. Buvo angliakasis 
per daugelis metu. Jo kūnas 
paszarvotas pas Graiboriu Ora
vitz koplyiczioje, 38-40 N. Jar- 
din uly., isz kur laidotuves in- 
vyks ii- bus palaidotas in Kal
varijos kalnio kapinėse.

— Apie du szimtai Sodalie- 
tes dalyvavo seimą kur invylko 
Nędelioj, treczia valanda po 
piet in Szv. Jurgio- bažnyczio- 
je. Klebonas, Kunigas Juozas 
A. Karalius ir Vikaras Kuni
gas St. Lukszys priėmė visas 
iri bažnyczia. Sodaliecziu pro
cesija invyko ir giedojo Mari
jos giesmes. Sodalietes daly
vavo isz: Shenandoah, New 
Philadelphhia, Frackville, Gi
rardville, Maizeville, Mahanoy 
City ir Minęrsvillė.

Kunigas Leonas Pecziuke- 
viczius pasakė pamokslą,

Platinkit “Saule”

— 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 j u nuliūdima. 

^Pirkie U. S. Bonus!

joms stacziai in Europa. Dabar 
bus galima isz Detroit miesto 
atveszti naujus automobilius 
greicziau ir pigiau in Rytus.

□ o c_j

Kiniete Loszike

NEW YORK, N. Y. —
Kiniete loszike Kazuko Mitani 
pati nutraukia keletą paveiks
lu kai laikrasztininkai jos pa
veikslą nutraukia. Ji del kele
tą minucziu sustojo in New 
York miestą, pirm iszskridant 
įn Vokietija kur ji koki mene
si pasiliks del loszimu ir taip 
pasirodinimu.

Cairo.—
Pareita PetnyĮczia laivas- ‘Dan- 
dara’ su 300 Egiptiecziu, dau
gumas moterių ir vaiku, kur 
jie važiavo in pikniko, nusken
do in Nile- upe. Valdžia tyrinė
ja nelaime.

EROPLANAS
NUKRITO

Virsz 600 Vaiku

Keturi Žmonių Ant To 
Eroplano Žuvo

/
CARDIFF, WALES. —

Szlubuojantis eroplanas labai 
žemai skrido virsz stadijos kur 
apie szeszi szimtai vaiku mo
kiniu sportus losze.

Mokiniai, pamate ta taip že
mai lekianti eroplana isz kurio 
uodegos tamsus durnai ėjo, 
stengiesi pasikavoti ar po suo
lais palysti.

Policijantai sako kad ketu
ri ar daugiau žmonių ant to 
eroplano žuvo.

Tas dvieju inžinu De Havi
land Moth eroplanas nukrito 
kaip tik už tos vietos kur tie 
vaikai žaidė.

Iszrodo kad lakūnas pama
te tuos vaikus ir stengiesi savo 

eroplana pasukti in szali pirm 
negu jis nukrito ir sudužo. 
Teipjgi iszrodo kad tas lakūnas 
jieszkojo tinkamos vietos, 
greitai nusileisti, bet nesuspė
jo susirasti ir už tai nukrito ir 
sudužo.

POLICIJANTU 
BALIUS

Pardavinėja Tikietus 
Po Prievarta

PHILADELPHIA, PA. — 
Tukstancziai žmonių dabar 
perka tikietus in policijantu 
taliu, nežiūrint ar jie ant to ba
liaus eis ar ne. Nors policijan
tai tiek žodžiais nesako, bet vi
siems yra gerai žinoma kad jei
gu tikieto in ta balių nepirksi, 
tai kita syki kitokį tikieta nuo 
to policijanto gausi.

Szitokis geszeftas yra neap- 
kencziamas ir policijos virszi- 
ninku yra griesztai uždraustas. 
Bet iszrodo kad tie policijantai 
savo bizni varo ir gana. Ir tu 
tikietu negana, jie dar ir isz 
biznierių reikalauja pagarsini - 
ma del savo knygeles. Ir retas 
biznierius iszdrystu atsisakyti.

Szitokis policijantu biznis 
eina ne tik Philadelphijoje, bet 
ir mažesniuose miesteliuose 
kur policijantai rengia savo 
balius ar vakarėlius ir parda
vinėja tikietus.

Mums iszrodo, kad kai poli- 
cijantas neszioja savo policine 
uniforma, rubus, jis neturi jo
kio biznio kita bizni vesti, kaip 
tik savo pareįga eiti ir gana.

Bet dabar jie stabdo automo
bilius ant ulycziu ir vieszkeliu 
ir praszo kad draiveriai pirktu 
tuos tikietus. Ju praszymas 
yra teipgi ir grasinimas: tu 
buk mums geras ir mes tau bu
sime geri, -o jeigu ne, tai tau 
tus, jei ne sziandien tai rytoj.

Jau laikas ir musu policijan- 
tus sutvarkyti ir pasakyti 
jiems liautis. Bet, isz kitos pu
ses negalima juos per daug 
kaltinti. Jie tiek daug kitu to
kiu bizniu mato, kurie yra 
priesz miesto ar valstijos in- 
statymus, ir jie turi akis užsi
merkti ir nieko nesakyti, tai 
jie jauczia ir mislina, kodėl ir 
jie negali ka panaszaus syki in 
metus padaryti ir pasipiniguo- 
ti.

Intartas Bankierius Sugryžo

PITTSBURGH, PA.—
Po kairei, Mitchell Ostwind 
bankierius isz Edgewater New 
Jersey buvo insiveles kai Ear
le Belle “pasiskolino” pusan
tro szimto tukstnacziu doleriu 
ir pabėgo. Mitchell Ostwind

PORELE INTARTA

Nužudė Savo Dvieju
Šuneliu

SPRING VALLEY, CALIF. 
— Porele, kuri be jokio szliubo 
gyvena, yra intarta už nužudi- 
nima savo dvieju šuneliu už tai 
kad tie vaikucziai jiems buvo 
nereikalingas rūpestis.

Policijantai sako kad trisde- 
szimts septynių metu amžiaus 
Archie Mirriam ir trisdeszimts 
trijų metu amžiaus Wanda 
Bxogolon sutiko pasilaikyti 
gyva dukrele devyniolikos me
nesiu mergaituke.

Jiedu buvo suaresztuoti, kai 
policijantai j u automobilyje 
užtiko jųdviejų šuneliu lavo
nėlius, penkių metu Virgil ir 
trijų metu David. Jiedu buvo 
pasmaugti.

Price $3.00 State point .tyla.

COLORS: Red, Black, Green, 
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Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

SKAITYKIT 
^“SAULE”^

pasidavė valdžios agentui Ro
bert C. Teltehaum. Jis sugry- 
žo isz Rio De Janeiro, kur jis 
buvo su tuo Belle pabėgės. 
Belle yra intartas trijų banku 
už pasivogima daugiau negu 
dvieju milijonu doleriu.




