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[daktarai ketina
STRAIKUOTI

ŪKININKAMS
BEDA

V. L. Bocikowhki, Editor and Mgr. 70 METAS

Loszike Sugryžo

CROWN POINT, IND.—
Trisdeszimts metu amžiaus 
Robert Brownfield isz Elliot, 
Indiana, yra kitu aprūpinamas 
kai jis guli szale traukinio rei-

Jiu in Crown Point, Indiana. 
Jis yra pavojingoje padėtyje. 
Jo automobilius susitrenkė su 
traukiniu prie kryžkelio. Jo 

"žmona ir jųdviejų keturi vai-

kucziai žuvo toje nelaimėje. 
Devynių metu dukrele Faylene 
iszliko gyva. Szeimyna gryžo 
isz atostogų kai ta nelaime at
sitiko.

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos Daktarai ketina su- 
straikuoti, reikalaudami di
desnio atlyginime isz valdžios.

Anglijos Daktarai gauna at
lyginimą isz valdžios, ir žmo
nėms nieko niįekasztuoja. Apie 
dvideszimts tukstancziu Dak- 1 
tarų'ketina sustraikuoti.

Per tas straikas, Daktarai 
neapleistu žmonių, juos vis 
prižiuretu ir gydytu, bet jau 
žmones patys turėtu užsimokė
ti, ir paskui patys isz valdios 
(reikalauti atlyginimo, kai 
straikos užsibaigtu.

Vienuolika metu Anglijos 
valdžia invede tokia tvarka, 
kad Daktarai gautu užmokėti 
nuo valdžios o ne nuo atskiru
ligoniu. Ir Daktarams tai ne
patinka.

Tvarka, maž-daug szitokia:
Daktaras gauna pustreczio do-

Isz Amerikos
12 ŽMONES ŽUVO;
11 BUVO SUŽEISTA

Gazo Trokas Susprogo
-------— < . .

POTTSVILLE, PA. — Di
delis trokas prigulintis prie 
Sun Gas Propane kompanijos 
kuris veže septynis tukstan- 
czius gorcziu gazo užsidegė ir 
susprogo, apib trylika myliu 
nuo Pottsville miesto, arti 
Deer Lake, apie asztunta va
landa isz ryto, Utarninke.

Mokyklos autobusas buvo 
sustojęs prie Protestonu baž- 
nytužes paimti viena mokine; 
tas gazo trokas, sulyg vieszke- 
lio instatymais, sustojo užpa
kalyje, kitas trokas kurio drai- 
verys neapsižiurejo ar nesu
spėjo sustoti, davė in to gazo 
treko užpakali. Draiveriai su
spėjo iszszokti isz savo troku. 
Mokyklos autobusas sau nuva
žiavo. Kitas mokyklos autobu
sas sekdamas ta antra troka 
pasuko nuo vieszkelio ir gana 
toli nuvažiavo.

Ugniagesiai ir policijantai 
pribuvo ir daug žmonių susto
jo pažiūrėti kas ten atsitiko. 
Už dvideszimts minueziu nuo 
tada kada tiedu trokai susimu- 
sze, tas gazo trokas baisiu 
griausmu susprogo.

Policijantai buvo sustabdė 
žmones apie tris szimtus pėdu 
nuo to troko, bet ir tenai keli 
buvo užmuszti.

Sužeistieji buvo nuveszti in 
ligonines in Pottsville ir Read
ing.

Gazo troka vairavo keturios 
deszimts asztuoniu metu am
žiaus Joseph Wharton, isz 
Peckville; antra troka vairavo 
penkios deszimts keturiu metu 
amžiaus Walter Williams isz 
Readirigo. Draiveriai buvo su
žeisti.

Czia gal ar tik nebus di
džiausia nelaime ant vieszke

lio szitoje-apylinkėje.
Žuvusieji buvo: James 

Leitzal, nuo 125 N. West uly., 
Shenandoah; Wayne Wolfe, 
isz York Farm, ir Anthony 
Meyers ir Paul Meyers visi isz 
Pottsville.

Earl Hillibush, Cliff‘Kriner, 
Leon Kimmel, William Sterner 
ir Roberet Wesner visi isz Or
wigsburg. C. Ray Erb, gyveni - 
mo vieta nežinoma. Dar du la
vonu vardai nežinomi.

Sužeistieji buvo: Jos. Whar
ton, Peckville; Burd Bachman, 
Adam Faust ir Lauden Potts 
visi isz Orwigsburg; Robert 
Koslosky, Port Carbon; Wal
ter Williams, Reading; Frank 
Fetteroff, Pottsville; John 
Barnhart, Sunbury; Walter 
Schwenk, Auburn;' Geo. Reic- 
kert, Schuylkill Haven ir Ker- 
lin Bashore, Hamburg.

PENKI MAINIERIAI
ŽUVO

16 Sužeista

Nelaime Atsitiko 1,200 
Pėdu Po Žeme

• / -------- ,
IRON RIVER, MICH. — 

Baisus gaziį gaisras isztiko 
mainierius in Sherwood Iron 
mainas, netoli Iron River mies
to. Penki mainieriai žuvo ir 
szesziolika kitu buvo sužeista, 
dar daugiau kitu mainieriu 
buvo mažiau sužeista ir jie bu
vo savo Daktaru aprūpinti.

Tose mainose gazai užsidegė 
ir paskui susprogo. Žuvusieji 
buvo: 31 meto amžiaus Ho
ward Groop isz Crystal Falls; 
48 metu amžiaus Ingvar Wes
ter isz Iron River; 51 meto am
žiaus August Zuckal isz Cas
pian; 59 metu amžiaus Einar 
Johnson, isz Crystal Falls ir 40 
metu amžiaus Carl Anderson, 
isz Iron River.

Kai tie gazai susprogo tai tu 
mainu lubos ingriuvo. Nelai

me atsitiko tūkstantis du szim- 
tai pėdu po žeme.

Chicagoje, mainu kompani
jos atstovas sako kad iszrodo 
kad tas gaisras ir susprcigimas 
atsitiko, kai siena apleistu 
mainu ingriuvo ir paleido ga- 
zus in mainas. Nelaime atsiti
ko apie deszimts valanda isz 
ryto. Kit^mainieriai, savano
riai greitai inejo in’Ta.s mainas' 
ir daug kitu mainieriu iszvede 
ar isznesze. Susprogimas užge
sino visas szviesas ir už tai bu
vo sunku surasti sužeistuosius.

ATOSTOGŲ
PASEKMES

310 Žuvo Ant Musu 
Vieszkeliu

lerio už kiekviena žmogų, kuri 
jis prižiūri, ant metu, nežiū
rint kaip iįgai jis ta žmogų pri
žiuretu; paskui jis gauna dar 
doleri szeszios deszimts centu 
už kiekviena tūkstanti vardu 
ant jo knygų,

Szitokia tvarka valdžiai 
kasztuoja apį du bilijonu do
leriu ant met kuriu asztuo- 
nios deszimtS's nuoszimtis- pa
reina isz žmonių taksu.

Daktaras gauna keturiolika 
centu už kiekviena receptą del 
liekarstu, kuri jis paraszo, o už 
dantų prižiūrėjimą dantistas 
gauna pustreczio dolerio ar jis 
viena danti isztrauke ar visus 
pataisys ar naujus indės.

Daktarai sako kad j u atly
ginimas per prastas ir už tai 
jie grasina straikuoti.

WASHINGTON, D. C.— 
Dvieju dienu atostogos del 
“Prisiminimo Memorial Day”i 
dienos paliko baisias pasek-! 
mes! Trys szimtai ir deszimts; 
žmonių žuvo ant musu vieszke
liu, automobiliu nelaimėse per 
tas dvi trumpas dienas. Tiek 
žmonių dar niekados nežuvo 
per toki trumpa laika Ameri
koje.

Szimtas ir vienas žmogus i 
prigėrė per szitas atostogas. 
Oras buvo tokis gražus, kad vi-| 
si važiavo kur ar ejomaudintis' 
atsivėsinti.

Spėjama kad daugiau negu I 
keturios deszimts milijonu au
tomobiliu buvo ant musu Į 
vieszkeliu per tas dvi dienas.

Calif ornijoje daugiausia
žmonių žuvo ant vieszkeliu: 

; dvideszimts asztuoni; Ohio 
valstijoje žuvo 21; Pennsylva- 
nijoje žuvo 11. Nei vienos ne
laimes ant vieszkeliu neturėjo: 
Delaware, Alaska, Idaho, New 
Hampshire ir Vermont valsti
jos.

— Jeigu katras paeziuoja- 
si nereikalingai, tas netrukus 
pradeda gyventi verksmingai.

Loszike Susirgo

LONDON, ANGLIJA.—
Loszike Kay Kendell czia su 
savo vyru, losziku Rex Harri- 
scn. Ji staiga susirgo belosz- 
dama del muving-pikezieriu 
paveikslo, veikalo, Londone, 
Anglijoje. Ji dirbo del to vei
kalo Paryžiuje, bet jos vyras 
ja greitai atveže in Londoną in 
ligonine. Jis sako kad viskas 
tvarkoj, ir kad ji ne užilgo pa
sveiks, bet Daktarai dar nieko 
nesako.

Platinkit “Saule’1

Parduoda Savo 
Fanuos

Kiti Negali .Morgiczius 
Užsimokėti

FREEHOLD, N. J. — “Mes 
tupime ant dūlio baczkos ir ne
žinome kada ta baczka su
sprogs.” — Taip vienas farme- 
riu troko draiverys iszaiszkino 
farmeriu padėti kaslink visztu i 
ir kiausziniu.

Septynios deszimts metu 
amžiaus farmerys Charlie Sil
ver, pastebėjo: “Dar du mene
siai szitokio biznio ir niekas 
niekur nei nesuras visztu ar 
kiausziniu farmeri.”

Szitaip kalbėjo tas. farmos 
troko draiverys ir tas senis 
visztu augintojas ant farmos 
prie Freehold-Lakewood kelio. 
Ir ne tik jiedu, bet visos tos 
apylinkes farmeriai panasziai 
ar dar pikeziau iszsireiszke — 
nuo Mullica Hill ligi English 
Creek, nuo Lakewood ligi New 
Egypt ir net ligi Flemington ir 
Somerville.

Visi farmeriai sako kad jie 
liepto galo prieje su valdžios 
iirifikisziiinrin j u bįžni.

Desietkai farmeriu iszkabi- 
no pardavimo pagarsinimu ant 
savo farmu, skelbdami kad jie 
už puse tiek parduos savo far- 
mas, kiek jos vertos.

Kai kurie isz tu farmeriu, 
neteko savo ukiu, ėjo dirbti 
ant savo farmu, kurias jie ke
lios dienos atjgal patys vede.

Vienas lietuvis viską mete, 
nusispjovė ir su savo szeimyna 
in Australija isžvažiavo. Kai 
kurie laikraszcziai ji kritikavo 
ir rasze kad jiems malonu to
kio neklaužados atsikratyti. 
Bet jie dabar ta pati Lozorių 
gieda.

Vien tik in New Jersey dau
giau kaip septynioliktas nuo- 
szimtis farmeriu subankruta- 
vojo, prarado savo farmas.

In keturios deszimts metu 
nieko panaszaus nebuvo girdė
ta.

Farmeriai aiszkina kad jiem 
kasztuoja ant farmos tarp tris
deszimts penkis ir trisdeszimts 
delvynis centus už kiausziniu 
tuziną. O valdžia yra nusta- 
czius trisdeszimts centu preke 
už tuziną kiausziniu.

Farmeriai aiszkina kad jie 
darbar daug daugiau turi mo
kėti už visztoms lesala, ir už 
darbininku algas, o valdžia da
bar jiems mažiau duoda už 
kiauszinius.

Iowa, Minnesota, Georgia ir 
Arkansas farmeriai sako kad 
New Jersey valstijos farmeriu 
taksos yra tikrai nesvietiszkos.

Senis farmerys, Charlie Sil
ver, kaip apie szeszi tukstan- 
cziai kitu tokiu farmeriu, per 
daugeli metu rinko ir pardavi
nėjo kauszinius ir sziek tiek 
užsidirbdavo. Nuo Balandžio 
pirmos dienos jis sako kad jis

NEW YORK.—
Garsi ir graži loszike, Ginger 
Rogers czia sveikina laikrasz- 
tininkus, kai ji atskrido isz 
Londono in New York miestą. 
Ji sako kad ji .atvažiavo pasi
derinti apie kontrakta del lo- 
szimo in viena muving-pik
ezieriu, veikalą ir gal del ko
kio trumpo ir mažo televizijos 
kontrakto.

in skyle ėjo ir eina tarp dvieju 
ir keturiu szimtu doleriu ant 
sanvaites. Jis sako kad ana 
sanvaite jam lesalas kasztavo 
tūkstanti viena szimta doleriu, 
o tu visztu kiausziniai jam at- 
nesze tik septynis szimtus do
leriu.

Didžiausia farmeriu beda

yra tai kad pietiniu valstijų 
farmeriai visztas ir kiauszi
nius daufg pigiau pardavinėja. 
Tik iki metai atgal vien tik Io
wa ir Minnesota valstijas far
meriai daugiau kiausziniu par
davinėjo New Yorko miesto 
turgui negu New Jersey far
meriai, bet dabar New Jersey 
farmeriai yra subankrutavoje. 
Dabar Pietų Valstijos farme
riai dabar neparduoda savo 
viszt u bet laiko jas del j u kiau
sziniu.

Farmerys Martin Schubke- 
gel sako, kad dvideszimts me
tu atgal jis mokėjo doleri už 
maisza visztoms lesalo, dabar 
jis moka keturis dolerius, pir
miau jis darbininkui mokėjo 
keturios deszimts doleriu ant 
menesio o dabar jis turi mokė
ti du szimtu doleriu ant mene
sio ir turi savo kiauszinius pi
giau parduoti negu tada.

185 ŽUVO, 200 
SUŽEISTA

JAKARTA, INDONESIA. — 
Dar nepatikrintos žinios sako 
kad szimtas asztuonios de
szimts penki žmones žuvo ir 
apie du szimtai buvo sužeista, 
traukinio nelaimėje, Tasikma- 
laja kalnuose in West Java.

Keturi karai, Bandung trau
kinio nusiverte nuo kalno. Spė
jama kad czia Darul Islam su
kilėliu darbas, kad jie tyczia 
atkabino tuos karus nuo trau
kinio.

Szitoje apylinkėje randasi 
daug sukilėliu.

— Kvailiai ir grybai auga 
be sekios o priežodis kalba: 
kvailius ne sėja nes jie pats at
siranda.

Sveikina Mainieri

BEAVER DAM, KY.—
Nežnoma moteriszke, viena isz 
daug giminiu ir Susiedu, nusi
ima savo kepure, sveikindama 
trisdeszimts asztuoniu metu 
mainieri, Jake Lewis, vidury
je, kuris buvo vienas isz tu tri
jų mainieriu kurie likos gyvi 
mainu nelaimėje in Beaver 
Dam, Kentucky. Po deszinei 
randasi vienas isz tu savanoriu 
mainieriu kurie tuos mainie

rius iszgelbejo.
Tie trys mainieriai buvo už-' 

griauti per keturios deszimts 
viena valanda) bet per ta laika 
jie galėjo susineszti su tais vir- 
szuje per telefoną ir jiems bu
vo galima gauti nors pieno del 
maisto per inleista paipa, kol 
savanoriai mainieriai juos at
kasė. Visi iszliko sveiki ir 
gyvi.

□ □ □
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Kas Girdėt
taries: Sauso nieks neklauso.

Tarpvalstybine komisija yra 
pasiulinius keletą budu, kad 
palaikiūs ar*iszsaugojus musu 
traukinius. Traukiniu kompa
nijos sako kad jos dabar pri
verstos eiti isz biznio ir nu- » c ■ .
traukti ■ traukiniu, paltarnavi- 
ma. Keletą, tu pasiulinimu yra:

Sumažinti valstijos ir mies
tu taksas ant traukiniu nuosa
vybių.

Miestai tųręitu prisidėti del 
palaikymo traukiniu kurie ve
ža miesto ^darbininkus in dar
bą ir altig-ąl.

Unijos Mūri liautis reikala
vusios kad tiek daugi visai ne
reikalingu j daibininku butu 

/ ant traukiifiu.
■ * ~ 4.. / y ■ ■

Valdžia turėtu nuimti ta de-
• ‘I ' . ,

> szimta nposzimlti ant tikietu.
Karo- sztabas ‘turėtu vartuo

ti 'traukinius del perkelinio sa
vo vaisko isz vienos vietos* in 
kita.

Traukiniu kompanijų ineigu 
taksos turėtu būti sumažintos.

Reikia pavėlinti traukiniu 
kompanijoms susivienyti, kad 
keliu kompanijų traukiniai in 
ta paczia vieta nevažiuotu.

Kad paczios kompanijos ge
resnius traukinius parūpintu, 
ir kad kaszltai keleiviams butu

Eroplanu kompanijos ren
giasi pabranginti savo kelio
nes bilietus, tikintus vienu do
leriu. Tos kompanijos norėtu 
abiau pabranginti, bet valdžia 

joms nepavelina.

Daibar 'daug ,pigiau eroplanu 
skristi negu traukiniu važi u o- 
i. Ir su eroplanu daug grei- 

cziau žmogus pasiekė savo ke- 
iones tikslą.

Žmones sziandien nepaiso 
kur jie eina, bile jie 'tenai grei
tai atvyksta.

Sovietu Laivyno Kapitonas 
buvo Komunistu' suimtas kai
po sznipas ir buvo pahevalia 
sugražintas in Rusija.. Jo žmo
na su savo Įlenkiu metu dukre
le buvo pasislėpus per ketu
rias dienas kol jos vyras buvo 
nugabentas in Sovietu erdpla- 
na. Tada. Ponia Nina Dmitriev 
atėjo in Anglijos Užsienio Ofi
są, Londone ir paprasze apsau
gos sau ir savo dukrelei.

Praslinks karas, praslinks 
kruvini metai; 'bet geri žmones 
visada liks tarpusavyje drau
gais.

——————— t ,
Penki Protestonu Kunigu- 

žiai, pargįryže isz Raudonosios
sumažinti.

In kelione iszvykes asilas, 
visltiek arkliu negtrysz.

Ilgoj kelionėj net ir sziaudas 
pasidaro sunkus.

” • • ■ 11

Daktaras Edward Teller, 
kuris .padėjo iszrasti ir pag-ar 
minti ta atomine bomba, sako 
kad ne už ilgo Amerika pasi
liks antroje vietoje tarp didin
gu ir galingu pasaulio vieszpa- 
tyseziu, ir kad Rusija pirma 
vieta užims.

Kas keikiasi, — meldžiasi 
velniui.

i ■ ---------------—---------------------- ■

Brazilijos valdžia pradeda 
pasisavinti kitu krasztu savi
ninku nuosavybes. 'Dvi kompa
nijos kurios yra Amerikos biz
nierių nuosavybes yra vertos 
daugiau kaip septyniolika mi
lijonu doleriu. Brazilijos val
džia, sulyg savo naujais nusi- 
staltyfaiais tokias svetimtau- 
cziu nuosavybes gali pasisa
vinti be jokio atlyginimo.

Brazilijos Prezidentas, Jus- 
eelino Kubitschek sako kad jis 
nori ir kvieczia kapitula, pini
gus, isz Amerikos, beit dabar, 
sulyg jo kraszto instatymaisi, 
niekas in jo kraszta pinigus 
nedes.

1 • • ■

Svarbiausi raszylojo užda
viniai yra du: naujus dalykus 
padaryti žinomais ir žinomus, 
naujais.

Kongresas paskyrė asztuo- 
nis szinitus dvideszimfs penkis 
tukstanezius doleriu ’diiplioma- 
tams del vaiszinimo svecziu. 
Tas vaiszinimas guli būti ir su 
arielka ir sznapsu.

Anot senos Liet u viszkos pa-

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

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS
; ... MALDA .f. . j

; Viesz. Jėzaus ir ;
■ Motinos Szvencz. !

'[ Sapnas Motinos Szven- Į 
cziausios, miegan ežios Į

<[ ant kalno Alyvų, žemei Į 
<[ Batanijos, bažnyczioj ; 
c Szv. Mykolo Arkaniuolo. ;

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

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

Trys Istorijos

daug malonumu ir nieko ton 
vieton neduoda.

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

Amerikos valdžia dar dau
giau pinigu skolinsis, dar gi
liau in skyle lys. Daibar nusta
tyta kad valdžiai valia skolin
tis tik 283 bilijonus doleriu. 
Dabar valdžios atstovai sako 
kad valdžiai reikes daugiau 
negu 288 bilijonus doleriu sko
lintis.

Kartais žmones (ir valdžios.) 
pelno pinigus sunkiai, kaip 
arkliai dirbdami, o juos isz- 
leidžia neapgalvotai, kaip asi
lai.

Kinijos sako kad Komunistai 
yra . beveik koneisznaikine 
Krikszcizioniyiste Kinijoje ir 
Korėjoje.

Tike.fi reiszkia gyventi.

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

!o kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

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

Pypkes Durnai

Platinkit “Saule”
(

-------- --------------------- —---------

KAS TAI YRA
SZLAP-L1GE

Kaip. . .
Kaip puikiausiai gelelei 
Jeigu szakni pakirsim, 
Tai be laiko suvys ir 

jos gyvybe supus.
Teip ir žmogui ant 

žemes,
Jeigu jo dorybia 

atimsim,
Jo laiminga srove 
Nepasieks ir pražus!

'i

Netikėjimas atima isz musu

Kas yra. szlap-ligp?
Sunku duoti atsakyma in ta 

kladsima. ne einant in techni- 
kaliszkus medikaliszkus daly
kus, bet trumpai užteks pasa
kyti kad szlap-lige yra liga ku
ri nepavelina kunui vartoti 
cukraus valgyje.

Bet, gal atsakysite, asz leng
vai be cukraus galiu apsieiti.

Tyrinėjimas parodo kad lai 
nėr galimas daigtas. Virsz-mi- 
netai atsakydamas, kad kalba
me apie ta cukru su kuriuom 
mes visi apsipažine, kuri mes 
vartojame pasaldinimo tiks
lams. Bet nuo moksliszko me- 
dikaliszko atžvilgio, cukrus 
turi platesne reikszme. Visas 
krakmoliuotas maistas kuri 
valgome, duona, grudai, bul
ves, ryžiai, makaroną! ir dau
geli kitu kasdieniniu valgiu 
pristato cukraus kunui.

Nes kaip tik krakmolas kuri 
jie turi pasiek iaAiilva, jis pa
virsta ’uT’ eulfra”*r pavadinta 
“glucose”. Net ir paprastas 
cukrus kuri mes Vartojame pa
saldinimui turi būti pamainy
tas in “glucose” kune, pirm 
negu suvartojamas. Invairus 
krakmolinis maistas teikia ku
nui szilumos ir energijos ir jis 
tikrai būtinai reikalingas gy
vybei. i

Szlap-lige yra su judinimas 
kūno veikimu taip kad kūnas 
negali vartoti krakmolini 
maista ir cukru. Pasekmes to 
yra kad szitas “glucose” pir
miausia susikrauja kraujuje ir
tas praszalintas isz kūno per 
inkstus, ligonio szlapumas turi 
cukraus. Lengvesniuose atsiti
kimuose ligonis gali vartot 
mažesne dali cukraus ir krak
molinio maisto. Tame atsitiki
me jis guli isz szlapumo sulai
kyti cukru per valgi, tai yra, 
vartojant ko mažiausia dali 
cukraus ir krakmoliuoto mais
to valgyje. Priesz iszradima 
“insulin” szitas nevartojimas 
cukraus valgiuose buvo vie
nintelis būdas kovoti szlap-li
ge bet žmogus turėjo, kensti 
bada.

Pirkite U. S. Bonus
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
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ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele

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

gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
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 
t. t., 52 puslapiu, 20o.

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 paeziuojas 
76 puslapiu. 25c.

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

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

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

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

No. 146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 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 Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

lapių. 20c. »
No.158—A p i e Kapitonai 

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvalgi 
deft 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 
Vargszo; Geras Medėjus. 20a.

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., 20o.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Audras 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 Raszymo. 25c.

■-------------------------- ----  I
Kitokios Knygos
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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. , s

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

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

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. 35o.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas;

ĖST Užsisakant knygas 
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.

ISsr* 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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Prakeiktas Tėvo Žudintojas
Atsitikimas Isz Tebyrio 

Padėjimo Rusijoj.

piDELIAME Szadinski kai
me, kuris rtyptb placziai 

iszsidraiskes neužmatomojo 
Stėpu, lygumoje, gyveno di- 
džiauses viso kaimo ūkininkas 
Nikon Petrovicz Suslikov. Bu- 
VO' tai nemokytas žmogelis ir 

* kupezius, stipriai pralobęs lai
ke karo kaip tai daugelis žmo
nių pralobo tojo kiemo gyvne- 
tojai. \

Nikon Petroviczius turėjo 
du sunu, isz kuriu vienas, viyu 
resnis Steponas, kuris radosi 
kariuomenėje jau tris, metai 
tolimesia Vakaru, strielcziu 
gro'besia. Jaunesnis, Jonas 
slankinėjo namie nieko neveik
damas.

■ — Dievo koi'one su tuo 
vaiku Manka, 'pasiskunsdavo 
nekarta Nikonas savo kaimy
nams.

Buvo, tai vienas isz tu Ru- 
. siszku szalaputi’js, kuris dūdo
mis czi lipindamas per visas 
dienas, siausdavo ipo karezia- 
mas girtuokliaudamas, o pri
sigeriąs 'būtinai kam nors gal
va. perskeldavo. Nekentė jo vi
sas kiemas, pramindami ji raz- 
baininku, o senasis tėvas turė
jo ne karta, užmokėti pinigisz- 
ka bausmia už suskeldimo. pa- 
kausziu. Kol buvo inveikiamas 
ir įimlbu apdaužomas, tai da 
buvo gerai, bet kada paaugo ir 
brolis Steponas iszejo. isz na
mu, Manka pradėjo niuszti sa
vo senus tėvelius.

(Per vienas Užgavenias, kada 
tai sujunda visi Siberijos kie
mai, Manka Suslikovas, lyg 
paskutiniam daede viso kiemo 
gyventojams.

Nusilakęs kaip nesutveri- 
mas susipesze su kitais jaunais 
žmonimis už savo mylima Bun
ka, ir kerszindamas peiliu su
badė savo prieszininka ir mer
gina. Negana to, parejas namo1, 
szoko su kirviu ant tėvo ker
szindamas nužudinimo už tai, 
kad ji tėvas iszbare.

Susirinko valszcziaus sudžia 
ir kiemo vyru susiejimas. Atsi
vedė Manka ir visi vienbalsiai 
nutarė idant iszvaryt Manka. 
isz gimtines apygardos. Už sū
naus iszitremima balsavo, ir tė
vas, norints gana jam szirdis 
skaudėjo ir pesze savo ilga 
barzda nerimaujaneziai.

Ant rytojaus iszva'žiavo prie 
namo Nikono Petrovicziaus 
namu valscziaus treigĮe (trimis 
arklais kinkytas vežimas.) Se
noji Suslikoviene, atnesze. 
verkdamui sunui nedideli ry- 
szuluka, o tėvas padėjo, ant 
stato geroka pluoszta pinigu. 
Kailinais apsivilkės Manka, 
paėmė pinigus ir ryszeli ir ne
pratartas nei žodžio in nieką 
atsisuko in duris.

— Atsisėsk ir persižegnok 
ant kelio, eik szia, palaiminsiu 
ant kelio, pratarė tėvas.

— Eikite po velniu su jusu 
palaiminimais! Gyvėsiu ir be 
ju. 0 tu seni, atsimyk, jog1 ma
ne paminėsi. Atsimokėsiu asz 
tau už viską! Kerszindamas su

H^*^<^^*-M-K***-k*********-K**
Visuomet reikalaukite “Andruliu” 

Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra
ižykite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese DąiFy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.
X-»*Jt*X-******M-*****X->eX-X-***>

1 kumszezte iszejo užtrenkdamas 
duris.

Už menesio, nuo tojo laiko, 
kilo kruvina, revoliucija, po 
tam viskas Rosijoj persimainė, 
o ant galo užėjo Bolszevizmas.

Nežinomi žmones pastojo 
kamisoriais, visoki prasiže'n- 
geliai isz katorgų buvo ju rė
mėjai ir pagelbininkai. , Mięs-

Viena bobele pažinau, 
'Ir labai gerai žinau, 

Jog kaip vyras in dauba 
, - iszeina,

Tai per stubas eina.
Praszo kad kas 

užfundyitu,
Ar kiek įpinigĮu. 

paskolytu,
Viena moterele jos 

pasigailėjo,
Dave pinigėliu kiek

. turėjo, 
Ir kad altnesžtu alaus, 
Mane ka bobele kiek 

atsigaus.
Kada gavo pinigėliu 

del alaus, 
Tai jau nesugryžo kaip 

isz'vandravoi.
Visur tokiu rasime, 

In kur tik nusi'duosune.
* * X*

Musu gyvenimas 
Privalo būti pasirengusis 

ant senatvės, 
Prie kurios mus visus 

ketina parengti, 
Nes negialime nuo jos 

pabėgti!
Laikas bėga kaip 

( upe,
O ypatingai metai musu 
Praslinkusios jaunystes.

Todėl reikia gerai 
Žiūrėti ant to,

Kaip toji jaunyste 
bėga, 

Kad apsižiūrėti gerai 
ant senatvės.

Senatve yra kožnam 
nemalonus dalykas, 

O nekarta ir baisi, 
Jeigu (turime ja 

Praleisti varge ir bėdoje.
Jeigu geidžiame nuo to 

apsisaugoti.
Tai czedinkime isz

, jaunu dienu,
Kad nebūti sunkenybe

Ne patys sau nei 
vaikams,

Ir del visuomenes 
Žinote kad kita syk 

Seni tėvai tai didžiause 
Sunkenybe del vaiku. 
Senatve ant galo turi

Ir savo szviesesne
, • puse gyvenime, 

Kuria galima prilygini 
prie rudens, 

Kada tai po darbimecziui
I (žmogus gyvena, 

Ir renka vaisius 
Rugepiū'teš"Mvb;"darbo. 

tuosia buvo da szioks tekis pa- 
redkas ir draudimas, bet kai- 
muosia veikė kas tik norėjo, o 
daugiausia isz tamsiausiu re- 
voliucijonieriu, arkliavagiai, 
kontrabandai, pleszikai ir ki
tokį vieszpatavo ir turėjo už- 
ernia visokius urėdus. Visokios 
bausmes ir rekvizicijos smau
gė gyventojus, žadinimai ir su- 
szaudymai atsibuvinejo ant 
kasdieninio paredko papildy
tos per Raudonuosius.

Szadrinske atsirado Manka 
Suslikovas ir apsiszaukes vy
riausiu valscziaus kamisoriu 
Revoliucijos Tribunolo Pir
mininku (pradėjo pagal savo 
norą vieszpatauti.

Po keliu dienu liepe uždary
ti in kalėjimą, apie dvideszimts 
kaimo vyru, terp kuriu radosi 
ir jo tėvas. Apszauke jog per 
sudžiaus nustprendima, visas 
turtas Nikono Petravicziaus 
yra atimtas, o kiti gaspadoriai 
turi užmokėti dideles bausmes.

Da to neužteko. Po keliu, die
nu vela likos apszauktas nau
jas nusprendimas, pagal kuri 
deszimts “buntoveziku” isz 
Szadrinsko yra nubausti ant 
smert per nusprendimą. Terp 
nubaustu ant smert radosi ir 
Suslikovas, tėvas Mankos.

Sudejavo ir verkė. visas kai
mas, o senoji Suslikoviene puo
lė ant keliu. įpriesz savo, sunu 
kamisoriu Manka. Per gvolta 
prasimusze pro 4‘raudonąja” 
sargyba ir inpuole in Vals- 
cziaus namus, kur rado, sunu 
už Raudonai apkloto stalo, 
tarp Raudonu vėliavų.

— Manka, tu kryžiaus ne
turi! Netikėli tu! Bedievi! Su
riko ne savo balsu nelaiminga 
motina, puldama ant keliu 
prie sitalo..

Keli Raudonieji priszokO, 
pagriebdami ja. už ranku.

— Paleiskit! Paliepė Man
ka atsistodamas. Ko reikalauji 
sžaltai užklausė motinos.

— Kaip tu drysti nuteisti 
savo locna tęva ant smert ? Kur 
tavo suminkta szirdis! Kas tu, 
ar velnias ar žmogžudys1? Kly
kė ne savo balsu nelaiminga 
motina.

— Asz tarnauju revoliuci
jai, man vis tiek, ar tėvas ar 
motina, jei Buržujei (turtuo
lei) 'Proletariato (betureziu) 
siurbėlės ir revoliucijos: prie- 
szai, turi žūti, kaip žus visi 
buntovezikai!

— Nedrysk sutersžti savo 
rankas tėvo, krauju! Dievas at- 
kerszys tau, tu Erode! Gelbėk 
nors savo tęva tu Judosziau!

— Iszveskit ja! Paliepė.
— Buk prakeiktas, szunie! 

Lai nu džiūsta tavlo rankos! Lai 
szunis iszdrasko tavo kaulus, 
prakeiktas! Szauke motina, 
vilkdama pro duris per Raudo
nuosius sargus.

Ant ulyezios krito nelaimin- 
g|a motina, vaitodama dar ir su 
kumszcziomis . grūmodama 
szauke.;

— Buk prakeiktas ant am
žių! Erodai! Judosziau! Anti- 
kristau!

❖ <♦ ❖

Apie ketvirta valanda isz 
ryto isz kiemo kalėjimo iszejo 
būrelis nubaustu ir ginkluotu 
Raudonųjų ir sustojo ties vals
cziaus namais. Isz ten iszejo 
kaimo komendantas, bizonu 
neszinas ii* kiti kareiviai su 

špatais, nubaustu ant smert.
Pakluonėmis visi nuėjo in 

nedideli, reta beržynėli, kurio 
viduryje buvo dydokas valnas 
piečius.

— Gana,, sustokite! Suszu- 
ko komendantas ir užbrėžė sa
vo kardu rasatoje žemeje dyf- 
doka keturkampi ir paliepė 
karti.

Nei žodžio neisztardami, tik 
tai vienas in kita pažvelgė,, 
persižegnojo tris kartus, pla- 
cziuju staeziatikiu kryžiumi ir 
delnus suspaudė viens kitam 
pradėjo, kasti lengvute stepu 
žeme.

Rytuose aiszkiai pasirodė 
pirmoji ryto auszira. Kieme su
lojo szunis, sugiedojo gaidžiai.

Ant suszaudimo apsodintu 
kasė sau viena didelia d'rau- 
giszka duobia, tylei, be žodžio 
lyg butu dirbę dideli darba, 
prie kurio, ne yra nei jokio lai
ko ant pasikalbėjimo. Vieni 
buvo žydi, baltoms galvoms 
žmonis jau atgyvenia savo am
želi, kiti sveiki, vidutinio am
žiaus vyrai, palike paezes ir 
po kelis vaikus.

Ka jie jaute dirbdami ta 
darba"? Kokis mislis vargino 
juju duszia, nežinojo niekas, o 
tie, kurie szaltai stovėdami in 
ju darba žiurėjo, nesirūpino 
nuteistųjų jausmus.

Vis gilyn, ir gilyn, smuiko 
kasikai in duobia, supildami 
aplinkui augszta juodos žemes 
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Freedom is something you take for 
granted—until you lose it. Freedom to 
live and work and worship as you please.

But ask the people in Hungary about 
freedoml.Ask them in East Germany! 
Then remember that ten years ago the 
menace that was blotting out freedom 
in country after country in Europe was 
creeping westwards—in your direction.

The formation of NATO, the North 
I Atlantic Treaty Organization, in 1949, 
put a barrier of defense between you 

> and the growing Soviet bloc. To the

A

Reds and other would-be aggressors it 
said: “An attack on any one of our 15 
nations will be an attack upon all.” And 
since NATO has become a fact not one 
inch of territory in the Atlantic area has 
been lost.

NATO today is much more than the 
most powerful military;peacetime alli
ance in history. It is ą living shield of 
free men working together to bring 
prosperity into the lives of us all. NATO 
deserves your support in the new chal
lenges that face it today; it is your best 
bet against another World War,

WHAT NATO HAS ACHIEVED
1. Stopped Soviet ąggression In Western 
Europe by building up military forces under

' unified command.
2. Spread the cost of defense against Com
munism. NATO has enabled us to. combine our 
vital resources and share our obligations with 
14 allies. ’
3. Secure behind the NATO, shield,' We and 
450 niillion other'fnfe 'merV in the Atlantic 
community are progressing toward greater po
litical, economic and social well-being.

NATO 10 YEARS ON GUARDJXGAINST ANOTHER WORLD WAR’

. SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.
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volą, o. kada jau ne buvo juju 
matyt, komendantas velei suri
ko j

— Gana! Iszlipkit! Ir su
statęs visas ant vieno, kranto, 
veidais in duobia, paliepė Rau
doniesiems užimti vieta per 
dvideszimts žingsniu už ju 
nugaros.

Pro laibus baltus berželiu 
liemenius prasiskverbė pir
mieji saules spinduliai, ap- 
szviesdami juoda duobia ir isz- 
bliszkusius, nors prakaitaujan 
ežius žmonių veidus.

— Brolicziai! Atleiskit man 
jog asz esmių žmogžudžio tė
vas! Staigiai paszauke viduri- 
je stovintis eilėje Nikon Pet
roviczius, numėto kepure., atsi
klaupė ir persižegnojo.

Suklupo ir kiti, kaip nulauž
ti beržai, ties savo kapu mels
damies.

— Vjeszpatie, iszgelbek ir 
palaimink musu duszias! Tarė 
ju lupos.

— Kelkitės! Suriko komen
dantas. Bet ne viens, nepakilo, 
kureziai paszauke “Pli!”

Sutarszkejo szautuviu užda
rai, tyku ryta peiplesze trum
pas, sutartinis szuviu balsas ir 
vėl viskas aplyto.

Žiemos laike in Szadrinska 
sugryžo, kartu su kitais paleis
tas kareivis, vyresnysis sūnūs 
Suslikovas Steponas.

Tėvo name puikei gyveno

PRANESZIMAS 
SKAITYTOJAMS!

—
Yra tai laibai nesmagu, jeigu 

turime priminėti apie prisiun- 
tima užmokesties už laikraszti. 
Mes negalime inspeti kas ka 
mislina 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- 
cijei, c kad ir duoda, tai nepa
deda seno adreso. 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.

komisoris jo brolis Manka, 
augisztas gražės gonkas puosze 
didele Raudona vėliava, kelios 
tokios vėliavos plėtojo ir ties 
valscziaus namais. Steponas 
nudžiugo, nes ir jis buvo per- 
semtas Bolszevizmo. raugsiu, 
nes Bolszeviku žodžiai teip 
gražiai skambęjo ten, ant trin
to, džiugindami nuvargintuo
sius kareivius grabeje gulin- 
cziuosius. i

Bet kada Steponas išzgirdo 
apie visas baisybes ir tėvo nu
žudinimo per palieipima savo 
brolio Manko, apsiverke, su- 

grieže dantis ir tiktai vienas 
davėsi girdėt isz jo gerkles:

Prakeiktas tėvo žudintojas!
Steponui teilp Bolszevizmas i - ♦ 

pabiuro, jog negalėdamas isz-. 
būti savo teviszkeje, iszAelia- 
vo in Anglija kur ir sziandieh 
randasi, melsdamas Dievo, 
idant nubaustu tevažudi-ir tą
sus Bolszevikus už padarytas 
skrandas ir kad iszliuosudtu jo 
tevynia isz tojo prakeikto Boį- 
szevikiszko .‘‘rojaus*’. —R.

---------GALAS-T

“Talmudo Paslaptys^
• ...... ■

ŽYDU TIKYBOSE-
Labai užimanti apysaka j

Per paczta, 25 Centai
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A. ;

... . ' .j- y

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslai*

180 PuBlapln ;
8 col. Ūgio, 6% opt ploato 
Iszaiszkiaa sapną ir ka* 
ateitoje stosi*. Sn priedu 
planatu ir visokiu trartn. 
Knyga in po-
pieroo virsselinose. t: ::

Pinigai reikia siusti *!
- utsakynw: -

Tiktai,... $1.00
Saule Publishing 

Mahanoy City. P*..U.8Jl
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ZiniosVietines
. — Subatoj pripuola Szv. 

Norberto, o Tautiszika Vardine 
Tauras. Menulio atmaina: 
Nauju tis. Ir it a diena: 1947 m., 
Taft-Hartley Darbininku Byla 
Senato priimta, kuri suvaldo 
ir sutvarko visokius, nesusi
pratimus tarp darbininku 
kompanijų ir fabrikantu ; 1949 
Ui., Senato Užsienio Reikalu 
Komisija priima Atlant i ko 
Kariszka Sutarti; 1910 m., Su
sivienijimo Lietuviu Amerikon 
je Jubiliejinis Seimas; 1944 
m., Birželio 6-ta diena ta diena 
buvo vadinama “D-Da;y!” už 
tai kad Al i jautai persilaužo 
per Vokiecziu tvirtovėse ties 
Prancuzijbs krantu. Didžiau- 

tsia armija buvo atgabenta ero- 
planais, keturios Amerikos di
vizijos ir Anglijos lakūnai bu
vo. isz eroplanu paleisti, isz- 
mesti anapus Hitlerio taip va
dinamos Atlanitiko sienos. Nuo 
szio laiko Vdkiecziai jau galė
jo tik trauktis ir gintis.

— Nedelioj, Szvento Juo
zapo liažnyczioje per Szv. Mi- 
szias 9-ta valanda graduantai 
isz szios parapijos mokyklos 
prieis prie Szventos Komuni
jos, po tam aplaikys savo dip- 
liomus.

— Vaitiekus Kusaviezius, 
kuris gyveno pas pons. Ed. 
Ryan namuose, 1137 E. Centre 
uly., ir gyldesi in Pottsville li- 
gonlbulte, pasimirė Utarninke 
7:30 valanda ryte. Velionis gi
mė Lietuvoje. Buvo angliaka
sį^ ir paskutini kauta dirbo Pe- 
ca kasyklose. Velionis neturės 
jo jokiu giminiu. Laidos Suiba- 
los i-yta su apiegomis in Szv. 
Juozapo ibažnyczioje devinta 
valanda ir palaidos in parapi
jos kapinėse. Graborius L. 
Traškau^kas laidos.

-— Kita sau vaite: Nedelioj 
pripuola treczia Nedelia po 
Sekminių, taipgi Szv. Roberto, 
o Tautiszka Vardine : Szilgai- 
la. Ir ta diena: 1933 metuose 
Italija, Anglija, Prancūzija ir 
Vokietija pasirasze Keturiu 
Tautu Sutarti Rymoje del de
szimts metu taikos; 1492 m., 
numirei Lietuvos Kunigaiksz- 
tis Kazimieras,

— Utarninke pripuola Szv. 
SS. Primo ir Felicijano, o Tau
tiszka Vardine: Vorile. Ir ta 
diena: <1940 metuose Norvegi
ja pasidavė Naciams; 1792 m., 
gimė John Howard Payne ku
ris yra visu atsimenamas už 
llaina ‘‘Home Sweet Home”, 
kuria jis parasze ; 1946 m., ero
planas nukrito prie Panaina 
Kanalo, 23 žmones žuvo; 1911 
m., pasimirė Carry Nation, ku
ri buvo pirmutine publikai ka
riauti priesz saliunus, ir ju* 
langus ir duris daužyt.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Melardo, o Tautiszka Vardine: 
Meninas.' Ir ta diena: 1949 m., 
Mainieriu bosas John L. Lewi- 
sas insake mainieriams ne
dirbti per visa sanvaite ; 1514 
m., Lietuviai pergalėjo Gudus 
lies Oraza; 1810 m., gimė Ro
bert Schumann, jis norėjo bū
ti pijanistas, bet savo ranka 
susižeidė kai buvo visai jaunas 
jis daug muzikos veikalu para- 
sze ir kelias operas.

— Biznierių pus-dienine 
v'akacija - prasidėjo Seredoj, 
įpėr June, July ir August mene
sius. Visi bizniai užsidarys per 
piet 1'2-ta valanda.

— Seredos ryta, ugnis kylo 
Hills kaimelyje. Garadžius ku-

riame radosi automobilius pri
gulintis prie‘Francis Thornton 
nuo Nr. 17, sūdege. Ugniage
siai pribuvo su maszinoinis ir 
užgesino ugnį.

PENKI ŽUVO ANT 
EROPLANO

SUGAR LAND, TEXAS. — 
Penki žmones žuvo kai mažas 
ir lengvas eroplanas nukrito 
ant kalėjimo farmos netoli nuo 
Sugar Land miesto. Eroplanas 
buvo ka tik pakilęs nuo Hull 
aerodromo ir skrido in Rich
mond, Texas.

Žuvusieji buvo: Ralph Flo
res, 25 metu amžiaus lakūnas 
to eroplano; Jesus Noyola, 35 
metu amžiaus; Gilbert Mena, 
23 metu amžiaus; Nazario 
Rodgrigzuez, 25 metu amžiaus 
ir Tomas Hernandez, 30 metu 
amžiaus.

TRYS MAINIERIAI
ISZGELBETI

Valandas Užkasti
Mainose

Pana, Illinois, sako kad jis da
bar kuri laika nedirbs ir pasil
sės, ir paskui gal kitokį darba 
susijieszkos.

Treczias iszgelbetas mainie- 
rys, 38 metu amžiaus Jake Le
wis isz Harlan, Kentucky, nie
ko nesake.

Daktaras Albert H. Hoslin 
visus tris iszagzaminavo ir pa
sakė kad visi sveiki.

Mainu sienos ingriuvo kai 
lietus atliosavo daufg akmenų 
ant kalno virsz tu mainu. Kai 
tie mainieriai buvo po žeme jie 
galėjo gauti tik pieno del mais
to. Ta pieną ju draugai jiems 
parūpino per plona paipa, ku
ria jie jiems buvo inleide.

BEAVER DAM, KY. — 
Trys mainieriai buvo iszkasti, 
iszgelbeti isz užgriuvusiu mai
nu, kur jie iszbuvo keturios 
deszimts viena valanda. Visi 
trys buvo atkasti sveiki ir gy
vi. Ju draugai, darbininkai isz 
kasė virsz trijų szimtu pėdu 
skyle kad prie ju prieitu.

‘‘Mes vis turėjome vilties’’ 
sake 50 metu amžiaus Earl 
Bennett, isz Taylorsville, Ill. 
‘‘Visi trys mes poterevojome. 
Mes labiausiai pasigedome 
saulutes szviesos.

Mainierys Bennett buvo vie
nas isz tu kurie iszliko gyvi ki
toje mainu nelaimėje, in West 
Frankfort, Illinois, 1922 me
tais kada dvideszimts du kiti 
mainieriai žuvo.

Antras mainierys, 53 metu 
amžiaus Don McClernon, isz

Price $3.00 3“u poin‘ ,trU

DRAIVERYS
NUSZOVE

POLICIJANTA
PHILADELPHIA, PA. — 

Inpykes taxi draiverys nuszo
ve policijanta už tai kad tas 
policijantas buvo jam davės ti- 
kieta.

Policijantai sako kad tris- 
deszimts vieno meto amžiaus 
Joseph Herring yra prisipaži
nęs kad jis nuszove ta polici
janta. ‘‘Asz džiaugiuos, kad 
jis yra mires, dabar ir man ne 
už ilgo bus galas.” Jis sake.

Keturios deszimts keturiu 
metu amžiaus policijantas 
Corporal Joe D. Massey buvo 
nužudintas kai jis policijos ofi
se sėdėjo prie stalo ir rasze sa
vo raportą. Jis buvo szeszis sy
kius perszautas.

CHRUSZCZEVAS 
NORI UŽDRAUSTI 

RARIETAS
LONDON, ANGLIJA. —

Sovietu Chruszczevas gal pasi
kvies Graikija, Turkija ir Ita
lija pasiszneketi ir pasitarti su 
kitais Komunistiniais krasz- 
tais kaslink uždraudimo in-

Gandai Ar Nesusipratimas
■

GENEVA. —
Anglijos Sir Gladwyn Jebb, po 
kairei, ir Užsienio Ministeris 
Selwyn Lloyd, po deszinei, luk 
teria del valandėlės pasiszne- 
ke'ti su Vakaru Vokietijos 
Heinrich von Brentano, Pran
cūzu kambaruose, po posėdžio 
Genevoje, Szveicarijoje.

Londono intakingas laik- 
rasztis, ‘‘London Times’ ’buvo 
paskalbes kad Anglijos 
nio Ministeris Selwyn 
bus perkeltas in kita 
Tos žinios, tie gandai
baisu nerimasti visu tu Gene- 
vos posėdžio atstovu tarpe.

Užsie- 
Lloyd 
darbai 
šukele

Anglijos Ministeris Harold 
Macmillan greitai pasiuntė te
legrama Užsienio Ministeriui 
Selwyn Lloyd, paaiszkindamas 
kad valdžia nieko panaszaus 
neketina padaryti ir kad visi 
juomi pasitikti.

‘‘London Times’’ laikrasz- 
czio atstovai pasiaiszkino kad 
tai nebus nei sziandien, nei ry
toj, bet netolimoj ateityje. Ki
ti spėja kad Anglijos valdžiai 
nepatinka jos užsienio minis- 
terio darbas Genevoje. Bet 
Anglijos Ministeris Macmillan 
sako kad nėra nieko pana
szaus.

COLORS: Red, Black, Green, 
Blue, Gray, Copper.
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steigti rakietu vietas tuose 
krasztuose. Dipliomatai taip 
dabar spėja ir taip sako.

Komunistu vadai isz Bulga
rijos, Rumunijos ir Vengrijos 
dabar renkasi in Albanija, kur 
Sovietu Pi 
Chruszczevai

Per jo ats 
keletą kartu perspėjo Graikija,

emieras Nikita 
dabar randasi.

lankymą ežia, jis

TūrKija IF'Italija, kad tie 
krasztai nepavelintu Amerikai 
insteigti rakietu bazes, vietas 
ju krasztuose. Jis yra pasakęs 
kad jeigu tie krasztai taip 
Amerikai pavėlintu, tai So
vietai insteigtu panaszias ra
kietu vietas Albanijoje.

Albanija pasirasze sutarti 
su Rusija, kuri reikalauja kad 
Balkanų apylinke butu laisva 
nuo atominiu bombų ir nuo ra
kietu.

Dipliomatai spėja kad ant
ras žingsnis bus pakviesti 
Graikija, Turkija ir Italija in 
tokia pat sutarti, ir gal Jugo
slavija.

ULYCZIOS
INGRIUVO

Mieste Forty-Fort, Pa.
WILKES-BARRE, PA. — 

Kelios ulyczios ir keli namai 
pradėjo slysti in žeme, Wilkes- 
Barre mieste, vietoje kuri yra 
vadinama Forty-Fort, prie 
vieszkelio.

Policijantai sako kad namai 
pradėjo slysti žemyn virsz Le
high Valley mainu kompanijos 
Henry mainu. Septyni-žmones 
buvo priversti apleisti savo 
namus.

Tie namai randasi ant Wy
oming Avenue, prie Walnut 
ulyczios. Gazo paipos sutruko, 
bet kompanijos darbininkai 
jas greitai pataisė.

Tose mainose niekas nedir
ba jau keletą metu.

Policijantai uždraudė žmo
nėms artintis prie tos vietos, 
kol bus galima dažinoti kiek 
pavojaus ežia randasi.

APIE MOTERES IR 
DEL MOTERIŲ

— Motere gali būti namie 
linksma ar nuliūdus, del jos vis . 
tiek, bet geriausia daro kada 
buna linksma, tada buna vi
siems linksma. Linksma mote
re yra saule del naminiu 1 gy
ventoju.

— Katra motere nepasiel
gia gerai, neturi tiesa rugoti 
ant vyru ir pati 'priesz svietą 
savo silpnybėms dangstytis. 
Vyras nei vienos moteres. isz 
kelio neiszves, nei vienos nesu- 
piktins, nei vienos neprigaus 
jeigu ji 'to nenorės.

— Kožnas - nelinkęs prie 
iszrodymui svietui .piktu dar
bu. Kožnas savo artymo iszro- 
dineja piktas klaidas, bet apie 
gerus darbus užtyli ir isz ge
riausio žmogaus padaro Gru
džiausia, bet tas ne yra žmo- 
niszkai nei krikszczioniszkai. 
Ko'žuam karte geriau apie ki
ta gerai kalbėt ne kaip blogai.

— Vyrui tiesiog neiszpuo- 
la kalbėt su motere 'tūboje, 
dirbtuvėje arba kokiam biure' 
su skrybėlė arrt galvos. Jeigu 
viyras kalba tokiose vietose su 
skrybėlė ant galvos tai pasiro
do dideliu prasezioku. Tokiam 
karte privalo motere ar mergi
na duoti tokianr žmogui % su
prast kad jisai neturi jokio 
mandagumo.

— Daugelis isz sziandieni- 
niu jaunu žmonių nesupranta 
apie gražu pasielgimą.. Rūkyt 
taipgi rreiszpuola prie moterių 
be ju pavelinimo’, bet sziandien 
užėjus papratimui rūkyti tarp 
moterįu tai mažai turi ant to 
atydos. Bet gera ir paguodo- 
jarrti save motere nerūko tarp 
ppiblikos.

— Niekados vyrui, nepersi- 
stato suaugus mergina ar mo
tore, bet vyras persistato mate
lei, nesiveda motere prie vyro, 
kad suvesti in pažinti su juom, 
bet vyras pas motere; senovės 
laikuose ne šilojo -priesz vyra 
prie pirmutines pažinties. Tik
tai tada motere atsistoja jeigu 
persistato del jos kokia ženk- 
lyva ypalta.

— Amerikoniszki rasztinin- 
kai .skelbia kad Amerikoje 
priesz szimito metu atgal ne
duodavo savo dukterimi aug- 
szto mokslo, bet už tai motinos 
geriau prižiurinejo savo duk
reles ir geriau jais augino. Ta
da motina saugojo dukteres ir 
nuo mažens turėjo jas ant 
akies, kol už vyro isZtekejo; 
sziandienines motinos paveda 
auginimą daraktoriams ir ki
tiems moksliszkiems institu
tams. Jeigu motinos paezios 
apart mokslo mokyklose užsi
imtu prižiūrėjimu savo dukre
lių, tai neturėtu tokiu skanda
lu, butu laimingesnes moterys
tėje ir geresnes motinos.,

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

— Nemokytam žmogui 
akuloriai suvis yra nereikalin
gi, jeigu katras nemokytas 
akulorius neszioja tai bez- 
džionka pamegždžioja.

Skaitykit “Saule”

JONO ANDRULIO

Lietuviszki Sūriai!

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

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

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

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, ktirie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkina 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

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

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS 

FOUNTAIN — MICHIGAN

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!”
MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,

JOHN ANDRULIS, Pros.

FOUNTAIN — MICHIGAN

Savo skoniu ir kokybe yra žinomi 
Amerikoje ir Kanadoje!

MAŽAS EROPLANAS
DINGO

NEW YORK, N. Y. —
Mažas parandavotas eroplanas 
su trimis žmonėmis dingo. Jis 
skrido isz Jamestown, New

York in Miami, Florida.
Eroplanu kompanijos ir la

kūnu sztabas pasiuntė kelis sa
vo eroplanus to eroplano jiesz- 
koti, bet, kol kas, dar nieko 
nežinoma apie ji, ar jis nukrito 
ar kur nors nuklydo.
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