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Isz Amerikos MOKSLAS
UŽSIMOKA

NEW YORK KLIUBAI Jos Vyras - Užsimusze

SVARBIOS DIENOS

Birželio Menesis Gali
Daug Nulemti

WASHINGTON, D. C. — 
Birželio menesis gali baisiai 
daug 'reikszti Vakaru Tau
toms ir Azijos krasztams, kas- 
link to karo del Piet-Rytu Azi
jos, kur Komunistai dabar len
da.

Iszrodo kad visuotinis ka
ras iszkils Indo-Kinijoje per 
szita menesi. ;

Per szita menesi in Genevos 
Konferencija prieis prie liepto 
galo kaslink taikos Korėjoje. 
Czia Genevos konferencijoje, 
teipgi bus prisipažinta kad ka
riszka padėtis Korėjoje ir Azi
joje yra bloga.

Szi menesi paaiszkes kaip 
stovi Rytai ir Vakarai, bet 
ypatingai kur stovi Anglija ir 
Prancūzija kaslink Amerikos 
ir Indo-Kinijos.

Teipgi paaiszkes ar Ameri
ka sius savo kariuomenes in 
Indo-Kinija.

Prancūzai neturi gana karei
viu Indo-Kinijoje; Anglai turi 
per daug pinigu tenai inkisze 
ir nenori Prancūzams padėti. 
Lieka vien- tik Amerika, kuri 
turi daug kareiviu ir jokio biz
nio tenai neturi. Vienatinis

Skaito Prezidento
Uždraudimo Laiszka

James C. Hagerty, Baltų
jų ofisu laikrasztininku sek
retorius, Vaszingtone per
skaito Prezidento Eisenho- 
werio laiszka, kuriame jis 
visiems valdžios atstovams 
yra insakes nei žodžio Sena
to komisijai nesakyti apie 
tai kas invyko ar kas buvo 
sakyta ar nutarta mitinge, 
kaslink Armijos ir McCar
thy susikirtimo.

Prezidentas Eisenhoweris 
sako kad jis yra ingaliotas 
taip uždrausti. Ir jis primi
ne, kad daug Prezidentu yra 
taip pasielgė.

ta fa fe ta fa ta fa fa ta fa

Pirkie U. S. Bonus
.tatataHatatatataBafa

Ir Vėl Tas Prez. Laiszkas

John G. Adams, Armijos 
patarėjas, ir Armijos Sekre
torius pageli ininkas, czia 
perskaito Prezidento Eisen- 
howerio laiszka, paraszyta 
in Apsaugos Sekretorių 
Charles E. Wilson, insaky- 
damas kad nei vienas vai- ' 
džios ar armijos sztabo na
rys negali nei žodžio pa
skelbti apie valdžios ir ap

Amerikos biznis tenai yra 
Amerikoniszkus dolerius pilti 
in ta kraszta.

Szi menesi paaiszkes ar 
Anglija stos mums in talka, ar 
mes vieni ir ta kara vesime, 
kaip vedeme Korėjoje.

BOMBNESZIS 
NUKRITO, SUDUŽO

Vienas Užmusztas;
Trys Sužeisti
- o

FALL RIVER, MASS. — 
B-25 bombneszis nukrito, sudu
žo ir sudege, kai vienas jo ke- 
turiu inžinu užgeso. Jis nukri
to in miszka netoli Municipal 
Airport, kur lakūnas stengiesi 
ta eroplana nuleisti kai vienas 
jo bombneszio inžinas staiga 
užgeso. Bet jis nesuspėjo ir 
bombneszis nukrito in miszka 
ir užsidegė. Vienas lakūnas žu
vo, o kiti trys buvo sužeisti.

Vienas isz sužeistųjų yra Ka
pitonas Joseph L. Smith, isz 
Eaton, Ohio. Kitu vardai nebu
vo paskelbti.

KARISZKA
AKADEMIJA

TUSZTEJA

West Point Neturi
Gana Kandidatu

WASHINGTON, D. C. — 
Sunku intiketi, bet szitos ži
nios yra keletą kartu patikrin
tos.

Armijos West Point Akade
mija turi daugiau kaip tūks
tanti tuszcziu vietų, ir neturi 
gana kandidatu.

Tai isz tikrųjų dideli dyvai, 

saugos sztabo mitinga, ku
riame buvo nutarta paimti 
Senatorių McCarthy nagan, 
ir vieszai paskelbti kaip Se
natorius McCarthy ir jo pa
tarėjas Roy Cohn stengiesi 
po prievarta ir per grasini
mus priversti augsztus kari
ninkus parūpinti szilta vieta 
j u draugui, bagocziui karei
viui, G. David Schine.

nes paprastai keli tukstancziai 
jaunu vyruku laukia isz eiles 
stoti in szita Akademija.

Paprastai, tėvai, stengda
miesi savo sunu indeti in ta ka- 
riszka West Point Akademija, 
kreipiasi in vietinius politikie
rius ir būva prisirengė juos net 
papirkti, kad jie kreiptųsi in 
valstijos Senatorius ir Kon- 
gresmonus, kad jie ju vaikui 
duotu proga imti egzaminus, 
kvotimus del instojimo in ta 
kariszka Akademija.

Mes esame tikri kad ir szian- 
dicn randasi tukstancziai jau
nuoliu, kurie tuoj aus stotu in 
ta West Point Akademija, vie
toj kad jie butu paimti in vais- 
ka kaipo eiliniai kareiviai.

Bet, del kokios ten niekam 
nežinomos priežasties musu 
Senatoriai ir Kongresmonai 
dabar musu jaunuoliu nepa- 
skiria in szita West Point Aka
demija.

O asztuonios deszimts penk
tas procentas visu tu studentu 
kariszkoje West Point Akade
mijoje yra musu Senatorių ir 
Kongresmenu paskiriami.

Armijos Sekretorius Stevens 
ir visos Armijos Komandorius, 
Prezidentas Eisenhoweris tu
rėtu tai atsiminti, kai jie kal
tina Senatorių McCarthy ir 
Žydeli Roy Cohn, kad jiedu 
stengiesi parūpinti geresne 
vieta armijoje jųdviejų drau
gui, David G. Schine.

Kiekvienas jaunas vyrukas 
in West Point Akademija yra 
ten per politika, intaka ar pa
pirkimą.

SKAITYKIT
OF“SAULE”^ 

PLATINKIT!

WASHINGTON, D. C. — 
Tankiai iszkyla klausimas ar 
užsimoka leisti musu vaikus in 
augsztesnius mokslus.

Biznierių Sanjunga, pasity- 
rus isz asztuonios deszimts su
augusiu žžmoniu prie szitos 
iszvados priėjo. Mokslas užsi
moka.

Pradine mokykla baigė žmo
nes uždirba tris sykius dau
giau negu tie, kurie visai netu
ri mokslo. Tie, kurie yra baigė 
“High School” užsidirba tris 
sykius daugiau negu tie kurie 
yra baigė tik pradine mokykla, 
ar szeszis sykius daugiau negu 
bemoksliai. O tie kurie yra bai
gė kolegijos mokslus uždirba 
keturis sykius daugiau.

Daugiau kaip puse visu tu 
žmonių, kurie uždirba deszimts 
tukstaneziu ar daugiau ant 
metu yra baigė Universiteto ar 
bent kolegijos mokslus.

Isz visu szitu priparodinimu 
tikrai aiszku kad mokslas užsi
moka.

VILKAS, VILKA EDA

Jaunas Žydelis Sutiko
Sau Lygu

WASHINGTON, D. C. — 
Dvideszimts septynių metu 
baisiai gabus ir mokytas ir ap
sukrus Žydelis, advokatas ii' 
Sen. McCarthy, Kataliko, pa
tarėjas, Roy Cohn susikirto su 
dar mokytesniu, gabesniu ir 
apsukresniu seniu isz Bostono,

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Loszike Gavo Per
Ausi

Dainininke ir loszike, To
ni Arden, kuri kas Vakaras 
dainuoja in Los Angeles 
kliuba baisiai nustebo kai 
viena boba jai visai už dyka 
reze per ausi su jos krepsziu. 
Tos moteriszkes vyras atsi- 
prasze už savo žmonos pasi
elgimą ir -paaiszkino kad jo 
žmona tik neseniai paleista 
isz beproeziu namo.

Dainininke Ton Arden ta 
vakara savo loszima ir dai
nas kaip paprastai iszpilde, 
bet ji sako kad ji ir dabar 
nesupranta už ka ji gavo per 
ausi.

IR SALIUNAI 
TAMSUMOJE

NEW YORK, N. Y. —
New York miesto garsioji 
Broadway ulyczia, kur dau
giau szviesu randasi negu ant 
viso svieto, dabar jau kelios 
naktys kaip tamsumoje, nes vi
sos szviesos prie kliubu, saliu- 
nu ir teatru yra užgesintos.

Visi saliuninkai ir kiti biz
nieriai szitaip nori pareikszti 
savo priesztaravima priesz 
penkto nuoszimczio taksas, ku
rios buvo miesto valdžios uždė
tos ant visu pasilinksminimo 
vietų, kaip ant kliubu, saliunu, 
teatru ir muving-pikezieriu.

New York miesto virszinin- 
kai susitarė Uždėti taksas ant 
szitokiu vietų, kad jie galėtu 
miesto iždą sulyginti su iszlai- 
domis.

18 ŽUVO ANT 
EROPLANO

RIO DE JANEIRO, BRAZI- 
LIJA. — Asztuoniolika žmo
nių, visi Braziliecziai žuvo, kai 
Nacional eroplanu kompanijos 
didelis eroplanas nukrito, su
dužo ir sudege,# apie szeszios 
deszimts myliu nuo Belo Hori
zonte miesto.

Ant to eroplano važiavo pen
kiolika keleiviu ir trys lakū
nai, darbininkai. Kaip ta nelai
me atsitiko dar nėra praneszta.

POPIEŽIUS
'SZVENTUJU TARPE

RYMAS, ITALIJA. — Po- 
piežius Pijus Deszimtasis, Giu
seppe Sarto, buvo ^Kataliku 
Bažnyczios paskelbtas szven- 
tuoju.

Iszkilmes Szvento Petro Ba
zilikoje buvo labai iszkilmin- 
gcs. Apie penki szimtai tuks
taneziu žmonių buvo susirinkę

Pappas szcimyneles ketu
ri mažucziai sveikina savo 
nauja sesute, kuria ant savo

Ar Buvo Nužudytas

Policijos virszininkai in 
La Plata, Maryland, prane- 
sza, kad jie dabar* mislina 
kad szitos moteriszkes Do
rothy Dillon Hicks supara- 
lyžiotas vyras, kuris žuvo 
kai jo automobilius sudužo, 
gal neužsimusze, bet buvo i 
nužudytas.

Kadangi jo kojos buvo 
suparalyžiotos, jo automobi
lius buvo taip intaisytas, 
kad jis galėjo ji vairuoti 
vien tik su rankomis.

Kai policijantai gerai per
žiurėjo ta jo sudužusi auto
mobiliu, jie rado kacLjo au
tomobilius buvo taip kieno 
nors nustatytas, kad nebuvo 
galima ji sustabdyti.

Jos vyras buvo trisde- 
szimts keturiu metu buvęs 
kareivis Louis A. Hicks.

Policija dabar klausinėja 
jo Žmona, ir viena žmogų, 
kurio vardu policija iki 
szic'l nėra iszdavus.

isz visu pasaulio krasztu daly
vauti tose iszkilmese.

Jau daugiau kaip du szimtai 
metu kaip Popiežžius buvo pa
skelbtas szventuoju.

Popiežius, Szventasis Pijus 
Deszimtasis pareina isz biednu, 
darbo žmonių. Kardinolai, ar
kivyskupai, vyskupai ir beveik 
visi Kataliku Bažnyczios vir- 
szunes žmones dalyvavo tose 
inszventinimuose.

Nauja V'iesznia Szcimyneleje

ranku laiko visu ju motinėlė
Ponia Harriet Pappas.

Vaikucziu vardai: Eddie,

TITO ATSILANKĖ
PAS GRAIKUS

BELGRADE, YUGOSLA- 
VIJ A. — Yugoslavijos Prezi
dentas Tito atsilankė pas Grai
kijos valdžios atstovus, Grai
kijoje. Su juo atvažiavo Yugo
slavijos Užsienio Sekretorius, 
Koca Popovic ir keletą patarė
ju.

Szitas jo atsilankymas gal 
reiszkia kad Yugoslavija nori 
užvesti draugiszkus santykius 
su Graikija, nes tie krasztai 
yra grasinami isz Sovietu Ru
sijos.

ARGENTINA JIESZ- 
KO BIZNIO KINIJOJE

BUENOS AIRES, ARGEN- 
TINA. — Argentinos valdžios 
laikrasztis “Democracia” pra- 
nesza kad Argentinos biznie
riai ir fabrikantai rengiasi pa- 
siunsti delegacija in Komunis- 
tiszka Kinija, Rugsėjo mene
syje, kad ta komisija susitartu 
su Komunistais Kiniecziais del 
pramones ir biznio. Argentina 
nori in Kinija siunsti daug sa
vo galaviju.

TRYS SUŽEISTI

Traukinys Nubėgo
Nuo Reiiiu

ALBANY, N. Y. — Trys 
žmones buvo sužeisti kai trau
kinio keturi karai nubėgo, nu- 
szoko nuo reiiiu. 

t

Traukinys važiavo isz Bos
tono in Albany miestą. Vieta 
kur tas traukinys nuszoko nuo 
reiiiu yra labai kalnuota.

Karas, kur keleiviai valgo 
ir trys miegamieji karai nubė
go nuo rieliu, bet neapsiverte.

Traukinys buvo “Southwes
tern Limited.” Jis suardė apie 
szeszis szimtus pėdu to gele
žinkelio reiiiu.

Richard, Patricia ir Judy. O 
nauja viesznia yra sesute 
Gail.
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Kas Girdėt
Mainieriu 'bosas, John L. Le- 

wisas dabar jau tapo bankie- 
rius. Jis turi viena banka ir 
ketina kelias kitas pasisavinti.

policija, buvo pasiuntęs savo 
laikrasztininkus in Fort Dix, 
kur jiems buvo pavėlinta visur 
landžioti ir kareivius iszklau- 
sineti. Niekas <alpie tai nežino
jo, kol Senatorius AlcUarthy 
vieszai per televizija mums 
pasakė.

Sovietai siekia ko jie nori, ir 
už tai musu Užsienio politika 
taip renio tuos Komunistus. Ar 
Eisenhoweris spaugas ? Komu
nistai per szimta metu vieszai 
skelbė ko jie siekia ir ko jie no
ri. JNur Eisenhoweris per visus 
tuos savo kakiszkus metus bu
vo ?

Ūkininkai ima Lozorių gie
doti; sako kad jiems per mažai 
atlyginama už ju vaisius. Jie 
įsako kad 'biznieriai kurie ju 
vaisius perka ir paskui žmo
nėms parduoda per daug sau 
pelno pasisavina.. Taip žmones 
ant farmeriu pyksta, sakydami 
kad ūkio vaisiai per brangus, 
nors farmerys mažai už savo 
vaisius gauna.

Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles dabar laiko daug 
slaptu mitingu ir. pasitarimu 
už užrakintu duriu su Senato 
vadais, kaslink Indo-Kinijos ir 
galimo karo tame kraszte.

Kai kuriems žmonoms jau 
insipyko tie ginezai ir ergeliai 
per televizija, tarp Senato
riaus McCarthy ir Armijos va
du. Ar mums tas Senatorius 
McCarthy patinka ar ne, ar 
mes stojame už Senatorių ar 
už Eisenhoweri, visai nesvar
bu. Kas baisiai svarbu ir už ka 
visi mes Juretume įimti tikrai 
dėkingi yra tai kad tokie erge
liai gali ežia iszkilti, kad ežia 
laisves krasztas. Bet kuriamo 
kitame kraszte, tokis žmogus 
kaip Senatorius McCarthy bu
tu buvęs seniai siiszaud'ytas, 
likviduotas.

Jis ana sanvaite vieszai pa- 
neike Vice-Prezidento Nixon 
pareiszkima, kad Amerika yra 
pasirengus, pasiausti savo ka
riuomenes in Indo-Kinija. Jis 
sako kad jeigu musu kareiviai 
bus' pasiimsi i in Indo-Kinija 
tai visas jo darbas ir triūsas 
yra niekais.

Kai Amerikos valdžia pri
pažino Komunistišzka valdžia 
Rusijoje, 1933 metuose, kaip 
tik tada Sovietu Rusija dar la
biau pradėjo pultis aut tos 
taip ju vadinamos “Kapitalis- 
tisz'kos Rusijos”.

SUCZIUPO 7
KOMUNISTUS

Slapstiesi In New York
Ir Connecticut-

Amerikos Sekretorius tik 
tiek isz Senai o dabar praszo, 
kad jam luitu pavėlinta, pavar- 
tuoti nors kiek tu pinigu pa
skirtu del Indo-Kinijos del ki
tu krasztu kurie randasi Indo- 
Kinijos susiedijOje.

Gal mažai gero isz tu erge
liu iszeis, bet ant tiek visiems 
bus geriau kad kai kiti Komu
nistėliai, pamate ir iszgirde 
kaip 'Senatorius McCarthy to
kio plauko niekszus vieszai pa
skelbia, jie' gerai apsirokos ir 
lapsiskaitys pirm negu .jie ka 
nors priesz musu kraszta isz- 
drys daryti.

Isz to iszrodo kad Amerikos 
Sekretorius Dulles jau, pasi
rengęs prisipažinti kad Indo- 
Kinija mums dingus, kad nėra 
vilties ja iszgelbeti isz Komu
nistu nagu, ir už tai jis dabar 
norėtu pagelboti kitus krasz- 
tus, kurie dar yra laisvi, 'bet 
kuriems tokis pat pavojus gre
sia isz Komunistu ir isz Rusi
jos.

Jeigu ne Senatorius McCar
thy, tai mes niekados nebūtu
me sužinoję apie tuos Komu
nistus iszdavikus armijoje ir 
V aszingtone.

Buvęs Komunistas, kuris ir 
sziandien straipsnius pyszki- 
na priesz valdžia ir priesz FBI

. Amerika yra paskyrus $800,- 
000,000 Indo-Kinijai. Dulles 
nori kad nors dalis tu pinigu 
luitu dabar paskirta Siam, 
Philippines, ir vėliau Malaya 
ir Burma. Jis sako kad jis no
ri laisva ranka szitus pinigus 
padalinti kaip jis matys butu 
geriausia. Ir iszrodo kad jis ta 
laisva ranka gaus, nes pats 
Vaszingtonas dalbai* jau, rodos, 
prisipažinsta kad Indo-Kinija 
yra mums žuvusi.
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Prezidentas Eisenhoweris su 
visu savo Vaszingtono szta'bu 
aiszkinasi kad jie nežinojo ko

Pypkes Durnai

Gal. .

Gal nuliudimui nepasiduoeziau
Gal ir szirdis man taip 

neskaudėtu, <
Gal ir neverkeziau, gal 

nedejuoeziau
Kad numylėtos gėlės žydėtu, 
Kad pamatycziau laimes 

žvaigždele,
Kad pragiedrėtu tamsios 

dienos,
Gal pralinksmėtu liūdna 

szirdele,
Butu sausesnes mano 

blakstienos.
Gal bueziau linksmas, kad 

atrasziau
Siela teisinga, dora, meilinga, 
Ir nepermainoma szirdi. —

Suprascziau
Tikrąją meile neveidmaininga.
Gal neliudecziau, gal 

nekenteeziau,
Gal nuliudimo atsikratycziau, 
Gal ir didžiausia vilti turecziau 
Kad asą teisybes kiek 

pamatycziau.

asz

Dabar jau randasi szimtas 
devyni suaresztuoti Komunis
tai nuo to laiko kai szeszi me
tai atgal valdžia pradėjo to
kius niekszus, Komunistus 
sekti ir gainioti.

Vienas Susiedas, New York 
mieste, kuris prasze kad jo var
das nebutu paskelbtas, FBI 
policijai yra pasakęs kad in ta 
kambarį kas sanvaite susi
rinkdavo apie deszimts vyru ir 
moterų del mitingu ir pasitari
mu.

Tas ju kambarys buvo gerai 
paslėptas kaipo dailininko 
kambarys, kuriame buvo isz- 
kabinta keletą nupiesztu pa
veikslu, kad visi mislintu kad 
tenai gyvena paveikslu pieszie- 
jas, dailininkas.

NEW YORK, N. Y. — Slap- 
tos valdžios policijos FBI 
agentai iszlauže duris vienos 
Komunistu mitingo vietos, kur 
dauguma juoduku gyvena ir 
suaresztavo tris augsztus Ko
munistu partijos vadus, o kiti 
FBI policijos agentai, tuo pa
ežiu sykiu suėmė keturis kitus 
tokius Komunistu vadus in ju 
namus Connecticut valstijoje.

Tie trys New York mieste 
buvo sueziupti kai jie mislino 
kad jie buvo nusikratė visu 
FBI agentu. Visi trys ta vaka- 
ra važiavo strytk-ariais, takso
mis, autobusais ir automobi
liais ir daug laiko tyczia delse, 
praleido, kad pasitikrinus kad 
visi agentai ju pėdsakas buvo 
pamėtė. Jie atskirais keliais 
per vingiuotus kelius atsidūrė 
in kambarius, kurie buvo per
nai parandavuoti vieno žmo
gaus kuris savo varda padavė 
kaipo Ralph Fssenalla. .

FBI agentai szitus tris Ko
munistus seke per kelis mene
sius. Kai jie suseke ju paslėp
ta vieta del mitingo, jie davė 
jiems progos gerokai pradėti 
savo mitinga. Tada jie insilau- 
že per frunto duris, greitai už
bėgo in antra augszta, kur tas 
tu Komunistu mitingas buvo 
laikomas ir visus tris sueziupo. 
Visi trys buvo taip nustebinti 
kad jie visai nepasiprieszino.

New York mieste suimti Ko
munistai yra: trisdeszimts 
asztuoniu metu amžiaus Simon 
Silverman, keturios deszimts 
asztuoniu metu amžiaus Ro
bert C. Ekins, buVes Komunis- 
tu partijos New York mieste 
sekretorius, ir trisdeszimts de
vynių metu amžiaus Jacob 
Goldring, Žydelis, New York 
miesto Komunistu partijos iž
dininkas ir spaudos sekreto
rius, ir vajaus vadas Connecti
cut valstijoje per 1949 ir 1950 
metus.

Connecticut valstijoje buvo 
suaresztuoti trisdeszimts dvie
ju metu amžiaus Alfred Mau
rer, New Haven kuopos Ko
munistu partijos pirmininkas, 
trisdeszimts keturiu metu am
žiaus Joseph Dirnarn, buvęs 
sekretorius ir spaudos direkto
rius, trisdeszimts dvieju metu 
amžiaus Sidney Sussman Res
nick, Jaunu Komunistu Con
necticut valstijoje pirmininkas 
ir keturios deszimts trijų metu 
amžiaus James Sherman Tate, 
buvęs Chicagos Komunistu su- 
tvarkytojas, organizatorius.

Visi yra intarti kad jie mo
kino, ragino ir buntavojo žmo
nes sukilti priesz Amerikos 
valdžia.

Ka raszo musu senas skaity
tojas: Gerbiama “Saules” Re
dakcija: Asz Matas Suprana- 
viczius isz Minersvilles atsiun- 
cziu jumis szeszis dolerius už 
mano prenumerata už laikrasz- 
ti “Saule”. Asz “Saule” skai
tau daugiau kaip szeszios de
szimts metu. Asz turiu 84 me
tu amžiaus. Asz atvykau isz 
Lietuvos daug metu atgal. Su 
gerais velinimais visiems. Pa
tariu visiems skaityt laikrasz- 
ti “Saule”.

JUOKAI

Dvi mergaites žaidžia 
kambaryje, viena anųdviejų 
trina asztru szepecziu sau 
veidą. \

Onute — Ka tu darai? 
Klausia antroji.

Mariute — Tik taip ban
dau, ar yra smagu bucziuoti 
vyriszki, turinti asztria barz
da.

Isz kur imasi tie be jokio 
perstojimo lietus? Sako tė
vas, žiūrėdamas per langa.
Petrukas — Asz žinau isz 

kur!
Tėvas — Tai isz kur, jei 

žinai?
Petrukas — Isz bobutes 

kaulu. Priesz lietu ji nuola
tos sako: Oi asz ji jaueziau 
jau nuo sanvaites kauliuose!

t
“N O V E NA ”

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Penna.

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

Pirkie U. S. Bonus!

— Nuo ko ji jie apalpo?
Viena isz slūginiu atsake: (
— Kaip tiktai dažinojo 

apie varda. ir visus atsitikimus 
ponios, tei'p paszauke didžiu 
halsu: Q! Didis Dieve! Tai ma
no duktė, o asz josios nedora 
motina ir tuojaus puolė kaip il
ga ant žemes.

Radus atnesze uksusa, pone 
pradėjo vilgint smilkinius, uo
si ir suvis atgaivino. Motere, 
pakėlus galva paregėjo priesz 
save klupante ta, kurie po du
kart norėjo nužudyt paregėjo 
duktere, sziandien didele pone, 
mylima nuo visu, su. aniuolisz,- 
ku veidu, laikante motina už 
smilkiniu ir liejanti aszaras 
džiaugsmo.

Lukosziene, atsikėlus, puolė 
in kojas dukterei, melsdama 
atlaidos, idant neatmintu ant 
josios baisiu nusidėjimu. Duk
tė nedaleisdama nusižeminimo 
motinai su didele jausta ir guo- 
donia prigelbejo atsikeli moti
nai ir pasodino szale saves ant 
suolelio.

— O! Mano Dieve, mano 
Dieve! Kalbėjo su gaileste mo
tina., griebdama už rankos duk
terei, norėdama pabueziuot 

. kiek asz mano gyvenime nu
kentėjau už nusidėjimus, tai 
tiktai Dievui žinia! Kiek asz 

k priverkiau kalėjime! Sziandien 
jau galu numirt tiky'beje, kada 
tave regiu, 'brangiausia mano 
Palonele, tu mano vienatinia 
dukrele!

Tada atėjo in kuknia ir pats 
vyras Palonos, kuris stojo už
pakalyje paezios, . ta kalbėjo 
su aszaroms.

— Pamesk ta, ' gaileste, 
brangi motin! Sunki pakilta 
apvalė tave nuo kaltes kokia 
t u re jei. Užmirszkime kas buvo 
pikto. Matai, motinėlė, jog es
mių laiminga, o dabar da lai
mingesne jog tave motinėlė tu
riu prie saves. Dabar, eisime 
motinėlė mano in pakajus mu
su, idant ir mano pats pasida
liju su laime, kokia dabar da
ly r i au!

— Jau asz esmių laimingu! 
Atsiliepe tasai, o kurio pati ne
buvo maezius eikie varginga 
motin ir pamatyk savo anūkė
li, kuriuo Dievas mus apteikė.

— Paloneli da dauginus 
džiaugsmo 'prisidėjo, kaip isz- 
girdo teip savo vyra kalbanti 
ir dadave.

— Teiip, brangi motinėlė, 
eisime idant ka greieziause pa
žintum savo 'anūkėli.

Ponas dadave. Na, tai. dabar 
linksmiau gyvensime ir tiky
boje dekavosime Dievui už 
pikta ir gera, ka mus dalypsto.

Isz ubages tuojaus stojosi 
szvari motere, ba tuojaus likos 
apvalyta, isztrinkta, aprodyta 
poniszkai, o už keliu sanvai- 
cziu tikrai patogai iszrodo.

Ant to baigiam istorija apie 
du kart žudinta.

Istorija Apie
DU KART ŽUDINTA

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

mirtinai iszbalus ir akys už
merktos. Slūgines gaivino ja 
vilgydamos vandeniu smilki
nius.

— Kas czion stojosi? Pa
szauke (pone, pamaezius gulin-

— Apalpo! Atsake viena 
slūgine, nes jau pradeda at- 
kvotet!

— Atneszkite tuojaus uk- 
suso (acto) prisakė pone Palo
ne ir ėmėsi pati atgaivint ne
laiminga.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1954

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR TJ T.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. |

No.111—Sziupinis (3 dalis) 1 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTa isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, ' 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi/pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Rhžan- 
ęzius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 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- 
qo. 58 pus., 20c. /

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

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c 
• No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

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, 20c.

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

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

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

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

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

No. 102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.
• No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkūs 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. 20c.

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

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

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

Kitokios Knygos

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

1801/}—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriąus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite 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., - Ų. S. A.
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Du Kart Žudinta
(Tasa)

mielaszirdyste

Gulėjo da lovoje, iszbalus, o 
akys stulpu stovėjo. Mistino, 
kaip czia. meluot, jog ėjo pas 
gimines ir bėgdama nuo vilku, 
pamėtė kūdiki, kad tiktai pa- 
czai iszsigelbet.

Kaip pal ado jo Jonas su pa- 
ezia in duris, Lukosziene nu
varginta, vos galėjo pasijudit 
idant duris atidaryt, o ineja in 
-grinezia tare Agnieszka:

Didesne Dievo 
negu piktybe

žmonių! Ba-gi geresnio, pada
rai su savo kūdikiu, tu nieką- 
deja!

Lukosziene, paregėjus savo 
kūdiki, ka laike už pražuvusi 
kliktelejo isz baimes uždengė 
sau rankom akis, paskui pra
dėjo ka toki nesuprantanezio 
kalbėt, novos tesetis.

— Tuszti tavo kalba! Pa- 
szauke užlpykes szaltiszius, asz 
noriu žinot, ka. nori padaryt su 
tuom kūdikiu.? Jeigu da karta 
keisiesi nužudint, tai sakau tan 
tic-sog, jog kūdiki paimsiu pas 
save, užauginsiu, kaip galėsiu, 
o tu busi prakeikta su savo 
szetoniszka duszia!

— Ne -pykie Jonai tarė pa
ti Agota, da nežinome ka ant 
to nedora motina atsakys!

— O mano brangiausia, 
mano mylimiause, mano szven- 
cziause! Niekkam apie tai ije 
kalbėkite, asz jums prisiekiu, 
jog jau mano kūdikiui jokios 
skriaudos nepadarysiu tarė 
Lukbsziene, sudedama rankas 
kaip.ant. maldos.

— Na, tai pamink, ba sėdė
tum kalėjimo iki smert, jeigu 
dą. karta drystum teip pada
ryt! Asz tylėsiu kol nieko kito 
nedagirsiu.

Tai pasakęs, užsismaukė ke
pure ir iszejo drauge su paezia 
.palikių kūdiki.

Praėjo nuo to smutno atsiti
kimo apie tris sanvaites. Luko- 
szięne stojosi atsaugesne savo 
apsiejimuose priesz žmonis, su 
dukriuke rodos geriau apsici- 
tinejo nes ka! Szirdyje kaip 
pekloje virė.

Vincas po senove atsilanki- 
nejo pas ja, jeigu in kur bėgda
vo, tai nepalikdavo viena kū
diki tiktai prasziydavo kokios 
moteres, idant prižiuretu.

Apie pametimai kūdikio nie
kas nežinojo tiktai Jonas nes 
laike viską slaptybėje, kol da 
ka pikto nedagirs.

Lukosziene iszsi-žadejo dir
vos dvaras pavede 'kam kitam 
ant 'baudžiavos, o Lukosziene 
sėdo ant kampo grinczioje ir 
uiž tai atlikinėjo baudžiava 
dvarui. Ant nelaimes, gimines 
josios gyveno gana toli, o pati 
nenorėjo dirbt, norint gana tu
rėjo laiko. Norit kas pasisam
dė prie bulvių kasimo- arba prie 
rovimo linu, tai negalėjo pa
dirbėt isz tinginio, o ir nebuvo 
papratus prie lauku darbo. 
Czia vėla Vincas nenorėjo! 
duot nt usaku, iszsikalbinda- 
mas, jog negales tiek uždirbt 
kad galėtu tryse iszminst ir to-

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir lindimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai. 

SAULE - Mahanoy City, Pa.

kiu budu vilkine vestuve.
Ir vela toji nelaiminga Bato

nėli stoja del josios perszkada 
ir vela, stoja ant mįsles.Vincas!

— Dabar žinai ka su tuom 
kūdikiu padarysiu tare in save 
tampydamas! lovoje ir tai ta^ 
da kada kūdikis pradėjo dru- 
eziai verkt norėdama žindst.

Po tuom buvo užimta juo
dom mįslėm, per visa diena, 
vakare pasirėdė in ka turėjo 
geriausio, kitus drabužius su- 
siriszo in įpungeleli. Paėmus 
Paloniukia invyniojo in paklo-

BALTRUVIENE 
mr-K*-K**-K****->r-K*****-K-K***-M1 • * • • .

Palaimintu dalyku yra del 
moteres ar vyro, 

Jeigu turi gena prieteliu:
Viena ypata kuriai gali 

visame užsitiket, 
Kuri žino gera ir bloga musu 

gyvenime, 
Tokis, kuris mus myli nors 

ir žinotu, 
Apie musu blogus darbus, 
Kuris kalbėtu tikra teisybe 

apie mus, 
Kada svietas mus paniekina 

ir sziandija isz mus, 
Kuris duotu mums gera 

rodą, 
Alba papeikimą ir tai tada, 

Kada esame turtingi alr 
vargszai, 

Bet toki kurie mus supranta 
ir suramintu,

Inkalbintii nqpasiduot 
x bėdojo ar nuliūdime, 
Kada, visas svietas apleidžia 

tave, 
Ir palieka tave viena kovoti 

priesz tavo nevidonus. • 
Bet ar randasi tokiu prieteliu 

ant svieto?
Gal vargiai surastume 

nors viena, toki!
* * #

Asz jums sakysiu kad, 
Sziandien žmones pdvydi 
Gyvenimą vieni kitiems,

Ir vieni kitiems neapsileidžia! 
Sziandien gali žmogų pažinti 

goriau,
Žiūrint kokiam automobili u je 

jis važinėja, 
Ne kaip ant drabužio,

Koki jis arba jo motere 
neszioja,

Arba kokius rakandus jie 
turi stu’boje.

Taipgi kokia dovaneliu 
Apteikia'ant Kalėdų ar 

kitokiu szveneziu, 
Kad tik pralenkti duosnume 

savo kaimyną.
Ant to visko neužsibaigia, 
Nes tosios lenktynes tęsęsi 

ligi grabo lentos!
Tankiai matome kad 

Velione grabas daugiau 
kasztnoja, 

Ne kaip turtas koki jis 
paliko.

Jeigu -žmones neturėtu 
Pa-.prat imo ‘ ‘ siibyt’yt ’ ’ savo 

kaimyną, 
Tai sziandien artimo meile, 
Butu kitokia, bet kur tau! 

de iszejo isz grinczeles ir leido
si in. vieta kur buvo szuliuys, 
isz kurio piemenai semdavo 
vandeni del girdimo gyvuliu.

— Na isz ėzion niekas ne 
iszims dabar -busiu luoša ir ei
siu in svietą, net in Varszava, 
kur gausiu dauba ir ten niekas 
manes neras. Už poros metu 
duosiu žinia Vincui ir danesziu 
jog mergaite numirė ir susipo- 
riusime.

Stojo prie szulinio, apvinio- 
jo gerai in skuduidus nelaimin
ga kūdiki, padėjo ant. retinio, 
ir atsikreipus in szale, kad ne
žiūrėt, stūmė in saulini, pati-gi 
rodos velniu genama, bego to
liu per laukus.

O! Motin nelaiminga, motin 
atsigimus, tu nežinai, jog pati 
save užmuszei ant amžio, ba 
suniekinai savyje puikiau.se 
jauslu, kokia dabina gimine 
žmonių jauslu motiniszko mei
les! Ar gali kas būtie smages
nio, kas szventesnio ant to pri- 
riszimo geradejingos motinos, 
kuri vigia kūdikio kaiszo žie
dėtais ir žalumais, kuri kūdi
kiui suokia szirdinga dainele, 
supdama, o po tuom paima 
prie krūties, peni savo l'ocnu 
krauju! x

Nematus yra suredimai ap- 
veizdos! Reikė atsitikimo jog 
tasai szuliuys, laikia, sausumos 
suvis iszdžiuvo tai kūdikis nu
puolęs ant dugno, o ne labai gi
lei, ant minkszto dugno, o da 
gerai skuduruose apvyniotas, 
tiktai kiškuti susitrenkę ir pra
dėjo klikt, jog net aplinkui bu
vo girdėt.

Piemenai varydami gyvulius 
anksti iszgirdo nuilsusi verks
nia kūdikio ir netrukus su 
kriukiu iszeme in virszu. Nu- 
neszc tuo jaus in kaima, pas 
szaltysziu. Po apžiūrėjimui 
kūdikio pažino, jog tai buvo 
Lukoszienes kūdikis. Iszsidave 
ir pirmutine josios nelabyste, 
ba jau szaltyszius netylėjo.

Jieszkojo nedoros motinos 
po kaima bet nerado. Žodis 
nuo žodžio, dažinojo nuo priei- 
giu jog kokiame tai jauna, mo
terų ketinus iiakvotkarcziaimo- 
je kitam kaime.

Leidosi -paskui vytis, ta pati 
vakara pavyjo ja n t vieszkelo 
vedanezio in Varszava. Suriszo 
virvėmis ir su vartauninkais 
nuvarė in pavietava miestą. 
Czia po iszkvotimui, nusiuntė 
in kalėjimą.

Nes kas stojosi su nelaimin
ga Paloniukia? Neibagute, isz- 
imta, isz sauso szulinio, vos da
vinėjo ženklus gyvasties. Do
ros moteres kalino, atitaisė su- 
skaudejusius sunarelius, pape
nėjo, net gavosi žinia, in dvara. 
Mielaszirdinga ponia paėmė 
pas save ant auginimo, paėmė 
isz kaimo motere kurios kūdi
kis buvo numiręs, idant žindy
tu kaip ]ocna. Gavus tokias 
smagumuma maža Paloniuke,

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga 'in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

augo ir taępo kaip ant mielu o 
ir iszrode kaip kvietkels, teip 
buvo patoga.

Ponstva dvaro, turėjo tiktai 
viena sunuka, trimis metais 
vyresnis už Palonukes. Džiau
gėsi labai Apveizda prinesze 
mergiuke.

Kada paaugo, reikėjo mo
kint. Del abieju vaiku likos 
priimta daraktorka, po tuom 
vaikas likos nusiunstas in 
mokslą, in Varszava, o Palo
ne nepalove namie mokintis, 
apart knygų mokinosi ir mote
rimi! darbu. Pati pone prižiu- 
rinejo nes prigulei del josios 
auginimo.

Žodžiu, Palonele dvejus sze- 
sziolika metu, tiek ingyje 
mokslo kokios yra reikalingos 
del moteres augsztesnio stono.

Laikia vakaeiju ir szven- 
cziu, kada sūnūs parvažuoda- 
vo pas tėvus, kožnu kartu, svei
kino su džiaugsmu patoga Pa
lonele, kaip savo sesukia ir 
draugia jaunu dienu.

— O ka? įSu laiku persi
mainė jųdviejų meile ant tik
ros ir drūtos meiles.

Kada pabaigė sūnūs mokslo, 
o buvo metuose, tėvas pavede 
sunui dvara. Drauge norėjo la
bai sulaukt kokia, marezia su
nns in parves.

Tėvai matydami tikra meile 
terp stiliaus o Palones, sutiko 
ant susiporavimo ir netrukus 
atsiliko puikia veseile. Ir teip 
jaunas ponas su savo iszinin- 
tinga paezia, pradėjo 
doriaut.

Tėvai tikybbeje ir 
valgė szmoteli duonos.

Teip. tai dusyk žudinta Palo
ne susilaukė laimingo gyveni
mo.

gaspa-

laimejo

Niio to laiko, kada Palone 
būdama kūdikiu, du kartu bu
vo žudinta, parsitraukė konia 
dvideszimts penki metai. 
Sziandien jijie yra puiki pone 
ir buvo mylėta nuo- savo- vyro 
ir jo tėvu. Vienok atmintis apie 
motina sunkino jos szirdi, ba 
nežinojo ar da. gyva ar numi
rus. Po daugeliui storon.es, da- 
žinojo vyras Palones, jog jo
sios motina likos iszvejžta in 
koki tai karaliszka fabriką, 
kur perbuvus keliolika metu, 
likos paleista, o in kur nusida
vė nežinia!

Palone melde savo vietoje, 
kur buvo paeines ta giroje, pa
statytu kryžių,’ka tas ir josios 
norams užganą padare, ba pa
state puikiu 'kryžių ir da gele
žine tvorele aptvėrė.

O kad tame laike likos kai- 
muocziai athiosuoti nuo bau
džiavų ir kožnas apdovanotas 
persistatė triobeles pagal savo 
norą, ir kur stovėjo, tas szuli- 
nys, kuris stovėjo, Vigaiiiese 
kaimo, o kuri buvo įnmesta Pa
lone, pateko konia in vidurį 
kaimo, tai ponas liepe atnau- 
jint ir iszgrialžt jog isztiszko 
vanduo szaltas ir czystas kaip 
krisztolas, o del didesnio pa- 
dabinimo uždėjo stoged ant 
retinio.

Netoli szulinio liepe pastatyt 
puiku narna, del priglaudos se
niem sieratbm, ir Ipamestinu, o 
kuriam tai -name talpinosi ir 
k almi nine moksline ant ku
rios sienų liepe iszraszyt žo
džius iszminties:

Apszvieta. ir procia žmogui 
reikalinga.

Kožna be viena padaro 
turtinga.

Kas anksti kele.
Ta Dievas reme.

Kas ilgai miega,
Nuo to duona, bėga.

Dorybe yra dkarbas brangus,
Dora.žmčgu myli dangus;

Doram žmogui gerai vedas,
Ir da. kitokiu puikiu pamo

kinimu, buvo paraszyta,. Pati 
poni Palone viską prižiurinejo 
idant nieko nebūtu stekas.

Buvo aniuolti ir motina. Ir 
bažnyezioje užvede puikius 
giedalus, pati prie to nenuilsei 
prisidedama., jog meldžianczio 
szirdysis ir mislys pasikeline- 
jo in dangų priesz Augszcziau- 
ioje sostą.

Buvo tai pabaigoje menesio 
Liepos, kaip tai kitados priesz 
pradžia, tos istorijos. Ponas su 
paezia, ir šuneliu sėdėjo ant 
gonkeles.

Saule jau leidosi ąteitinejo 
pas poną szis ir tais su veikalu.

Tame stojo szunius ant kie
mo. Užėjo ant kiemo boba, api- 
plyszius ir labai nuvarginta. 
Kas tokis szunis adgyne ir ap- 
malszino ubage pasiremdama, 
ant lazdos, slinko in dvara. Pa
regėjus sedinte ponstva ant 
gonkeliu, ėjo tie-sog, -praszyda- 
ma almužnis, arba valgyt ba 
Sake, jog yra labai alkana.

Isztikro galejei suprast ant 
veido, jog toji motere yra la
bai iszalkus, veidas buvo isz-

v

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

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

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

geltes, plaukai ant gal vos susi
velia, ant galvos skepeta vienu 
skylių. Akysj kitados szviesios 
kaip žiburelei, sziandien pri
gesta ir kaktoja. indubia.

Pone Palone dirstelėjus ant 
ubages, ant ■ susiriaukszejusio 
veido, teinino in jos veidą aky
vai, liepe slūginiai nuvest se
niu in ku.kn.ia pavalgydint ir 
duot maisto ant kelio.

Ubage ir temino in jauna po
nia, o paisikloii.iojus žemai, de- 
kavodama už almužna, nes da 
karta dirstelėjo- poniai in vei
dą, ypatingai ant ženklo (ap
gini o) ant deszinio veido ir nu
sivilko in kiiknia.

Tuom laik pone paimta aky- 

vumu, liepe slūginei iszklausi- 
net ubages kaip vadinasi. Isz 
kur ateina ir kur gimus?

Slūgine nuėjo iszpildyf po
nios prisakima.

Tuom laik ubage drutinosi 
kuknioje, o ant klausimo slū
gines viską atsakinėjo, vieta 
gimtines ir sunkias praeigą^ o 
ant galo dadave: * . • i

— Mano Dieve! Kaiip ta ju
su pone geros szirdies ir kaip 
man primena mažiukia dukriu- 
kia kuri, Dievadžin, kur dabar 
apsiverezia! Ar gyva ar nę! Li- 
ginai turėjo toki apgima ant 
tiesoje veidelo!

Po. tu žodžiu, atsiduso gilei ir 
su iszdžiuvusia ranka nusi- 
szluoste sau aszaras.

Slūgine daižinojus ka jei bu
vo insakyta, nuo ponios, apsa
kė sugryžius ka girdėjo nuo 
ubages.

— Kaip tai ? Paszauke su
sijudinus pone, ar tai gali bū
tie! Vadinasi Lukosziene, paei
na isz musu kaimo? Turėjo 
duktere Palone', alpie ja, nežino, 
ar gyva? Dieve mielaszirdin- 
gas, ar tai gali but?

Iszkalbejus tuosius žžodižius 
su didelu susijudinimu, paszo- 
ko nuo suolelio, nu'begd in kuk- 
nia vos kvepuodamąi.

Kuknioje atsimusze jai akys 
. ■ * ’ t ' '

netikėtas regėjimas. Sena mo- 
tere gulėjo isztesa ant grindų

(Tasa Ant 2 Puslapio)

puikiau.se
storon.es


ŽiniosVietines Ant Pardavimo

— Daugelis žmonių, pasi
naudodami isz. dvieju dienu 
szventes iszvažinejo in kitur 
atlankyti savo pažystamus ir 
gimines.
? — Suibatoj pripuola 'Szv. 
Bonifaco vyskupo, taipgi Vi
gilija, pasninkas priesz Sekmi
nes, o Tautiszkai Vardine: Kas
tantas. 1942 m,. Amerika pa
skelbia kara. priesz Bulgarija, 
Vengrija ir Rumunija; 1941 m., 
pakelta Suvienytu Valstijų ka
reiviams alga iki $50 in mene
si; 469 m., gyveno mokslin- 
ezius Sokrates, kuris vis mo
kinosi kaip mirti. Jo intekme 
ant Graiku pasaulėžiūros yra 
nemaža,. Jis pasimirė kaip jis 
trucyznos iszgere, uiž tai, kad 
jis negalėjo sutikti su Graiki
jos esamaja valdžia; Golfo lo- 
sziku diena. Gal szia.ndien ir 
visi kiti Repuiblikonai dabar 
pamirsz rinkimui ir ims su 
Prezidentu Eisenhoweriu golfą 
loszti.

— Ana diena lankosi musu 
apylinkėje, Profesorius Anta
nas Kuczas, isz Skrentono Uni
versiteto, ir prie tos progos at
lankė “Saules” Redakcija. — 
Szirdingai niežiu už atsilanky
mu,.

— Kita, sanvaite: Nedelioj 
pripuola Sekmines, taipgi Szv. 
Norberto. Szia sanvaite pri
puola metu czvertis, pasnin
kas: Seredoj, Bet ny ežio j ir įSu- 
batoj. Ir ta diena: 1910 m., Su
sivienijimo Lietuviu Ameriko
je Julbiliejinis seimas; 1949 m., 
Amerikos Senato Užsienio Rei
kalu Komisi ja priėmė Atlanti- 
ko Sutarti; 1949 m., dvide
szimts du žmones žuvo netoli 
nuo Athens, Graikijoje, kai 
kropiamas suidulžo ir nukrito; 
1755 m., gimė Nathan Hale, 
mokytojas. Kai karo gandai 
pasklido po visa kraszta, kad 
Lexington mieste susimusze 

^armijos, Nathan Hale parasze 
savo tėvui: “Asz jaucziu 
szventa. pareiga viską paauko
ti savo krasztui!” Nathan 
Hale tuojaus tapo Kapitonu 
armijoje ir kai Generolas Jur
gis Vaszingtonas pareiszke 
kad jam reikia žinių isz New 
York, kur prieszas buvo insi- 
kases, jaunas Kapitonas Na- 

*than Hale pasisiulino ta pavo
jingai kelione atlikti. Jis gavo 
tas Vaszingtonui reikalingas 
žinias, ’bet 'buvo sugautas kai 
jis gryžo. Jis Anglijos karisz- 
ko teismo 'buvo nuteistas pa
karti. Beeidamas in kartuves 
jis pasakė: “Asz tik gailiuosiu 
kad asz turiu tik viena gyvastį 
paaukoti savo krasztui!” Na
than Hale buvo tik dvideszimts 
vieno meto amžiaus kai jis bu
vo pakartas; 1944 m., ta diena 
buvo vadinama “D-Day” už 
tai kad Alijantai persilaužo 
per Vokiecziu tvirtoves ties 
Prancūzijos krantu. Didžiausia 
armija buvo atgabenta eropla- 
nais, keturios Amerikos divi
zijos ir Anglijos lakūnai, buvo

Labai pigiai parduodamas 
mūrinis namas ant 231 East 
Centre St. Loto didumas 22 x 
125 ped., taipgi ant to loto ran
dasi kitas namas, medinis ant 
East Railroad St. Locnininkas 
gyvena kitam mieste. Del pla
tesniu informacijų, atsiszauki- 
te pas:

Nelson T. Davis Agency, 
120 E. Centre St r., 
Malianoy City, Pa.

isz eropjanu paleisti, iszmesti 
anapus Hitlerio taip vaidina,-
mos Atlantiko sienos. Tuo ipa- 
czi.il sykiu tukstaneziai AmerL
kos ir Anglijos laivu prisiarti
no prie Prancūzijos pakrantes. 
Padangėse Anglijos ir Ameri
kos eroplanai, rodos bangomis 
skrido ir pyle tukstanczius to
nu sprogstancziu bombų ant 
Vokiecziu. O ant žemes milži- 
niszki anuotos staugė ir pyle 
ugni ant Vokiecziu tvirtovu, 
kai mažesni eroplanai puolėsi 
ant Vokiecziu tvirtovių, gele
žinkeliu ir vieszkeliu. Alijan- 
tu kariszki vadai .per ilgus me
nesius rengė szita užpuolimą 
ant Naciu Vokiecziu ir jie ežia 
palau’Že Hitlerio jiegas. Nuo 
szio laiko Vokiecziai jau galė
jo tik trauktis ir gintis. Taipgi 
sakanti pirmieji Amerikiecziai 
kareiviai insilauže in Norman
dy uosta. Pirm ju Amerikie
cziai lakūnai ir iparatrooperiai 
isz padangių nusileido ant to 
uosto.

Petras Czerkauskas, isz 
miesto turėjo operacija in Lo
cust Mt. ligonbuteje.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Roberto, o Tautiszka Vardine: 
Szilgaila. Taipgi ta diena: 

1492 m., numirė Lietuvos Kįmi
gai kszt is Kazimieras; 1933 m., 
Italija, Anglija., Prancūzija ir 
Vokietija pasirasze Neturiu 
Tautu Sutarti Rymoje del de- 
szimts metu taikos; 1949 m., 
Kinijos patrijotu valdžia pasi
traukia. ir apsistoja Chungking 
mieste; 1949 m., penkios de-
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szimts k‘e turi žmones žuvo kai 
eroplanas sudužo in San Juan, 
Puerto Rico.

— Pradedant kita Sereda., 
Birželio (Jone) 9-ta diena, biz
nieriai nutarė laikyti savo pus- 
dienine vakaeija ir uždaryti 
sztorus po piet kožna Sereda..

— Utarninke pripuola Szv. 
M ei ardo, o Tautiszka. Vardine: 
Meninas. Ir ta diena: 1514 m., 
Lietuviai pergalėjo Gudus ties 
Oraiza. 1845 m., gimė septintas 
Amerikos Prezidentas Andrew 
Jackson; 1949 m., Mainieriu

RAULĮ” MAHANOY CITY, PA.

gai sužeistas mainuose arti
Park Place, pareita sanvaite,

bosas John L. Lewisas insako 
niainieriams nedirbti per viena 
sanvaite; 1810 m., gimė muzi
kantas ir muzikos raszytojas 
kompozitorius Robert Schu
mann. Jis norėjo būti pijanis- 
tas, 'bet savo rankas susižeidė
kai buvo visai jaunas. Jis daug 
muzikos veikalu parasze ir ke
lias operas.

— Musu skaitoyja ponia E. 
Vosiliene, sūnūs Edvardas ir 
szeim.yna, isz Nanticoke, lankė
si mieste pas savo dukrele ir 
žentą, Marga reta, ir Vincą 
Svirnelius, nuo 516 W. South 
uly., ir prie tos progos atlankė 
ir “Saules” Redakcija su rei
kalais. Acziu visiems už atsi
lankymą.

Girardville, Pa. — Gerai ži
noma del miesto gyventojams, 
Paulina Pranskunaite, kuri 
per daugelis metu buvo gaispa- 
dine in Szv. Vincento kleboni
joje mieste, kuri nesveika'vo 
per koki tai laika, ir gydėsi in 
Frankford ligonbuteje, pasi
mirė pareita Nedėlios naktyje, 
Gegužio 23-czia diena, o likos 
palaidota pareita Subatos die
na. Gegužio 29-ta, isz Grabo- 
riaus Mykolo J. Bigenio kop- 
lyczios, su Szv. Misziomis in 
■Szv. Kažimierio įbažnyczįa ir 
palaidota in Szv. Kryžiaus ka- 
pinese Philadeliphijoje. Velio
ne paliko giminiu Philadelphi- 
joje. Amžina atilsi.

McAdoo, Pa. — John Sholtis 
37 metu amžiaus isz Haddock
kaimelio, kuris likos ipavojftl-

Nori Isztirti Kelis Insakymus

Kongresmonas Kari E. 
Mundt, esamasis Senato 
Tardinimo Komisijos pirmi
ninkas kuris buvo sutikės 
pertraukti tuos Senato Ko
misijos tardinimus del vie
nos sanvaites, dabar nori 
daugiau dažinoti apie kelis 
slaptus ir jam nesupranta
mus insakymus, kurie buvo 
isz Vaszingtono virszunes 
iszleisti, kaslink szitu Sena
to Komisijos tardinimu.

Jis ežia laiko dar kita 
laiszka isz Amerikos Bendro 
Sekretoriaus, Herbert Brow
nell, uždrausdamas Senato
riui McCarthy vieszai pa
skelbti lai szka, kuri Senato-

rius buvo gavės isz slaptu
FBI žinių.

Tame laiszke yra net triš- 
deszimts dvieju žmonių var
dai, kurie yra intarti kaipo 
Komunistu draugai jeigu 
tikri Komunistai. Iszrodo 
kad to laiszko augszti žmo
nes valdžioje baisiai bijosi.

Kongresmonas Mundt ir 
Senatorius McCarthy nori 
žinoti kodėl.

Antras svarbus klausimas 
tai tas Prezidento Eisenho- 
werio laiszkas.

Szalia Mundt randasi Se
natorius John McLellan, 
Demokratas isz Arkansas.

□ a □

džia, nes niekas nežino kaip il
ga ta valdžia pasiliks.

numirė Panedelio vakara in 
Locust Mt. ligonbuteje.

Shenandoah, Pa. — Prane 
Ropis, Gudaliene, nuo 414 E. 
Lloyd uly., kuri sirgo ilga lai
kai, numirė Utarninke Potts- 
villes ligonbuteje. Gimė Lie
tuvoje, atvyko iii Amerika 
1907 metuose. Paliko savo vy
ra. Martyna.;sunu Edvardai Tu
ras, isz Chicago, Ill., penkis 
anūkus, ir seserį Ona Matalie- 
vieziene mieste. Laidojo Pet- 
nyczios ryta, su apiegomis in 
Szv. Jurgio baž'hyczioje 9 vai., 
ir palaidota, in parapijos kapi
nėse.

MOKYTOJA
PRAVARYTA

Intacta Už Komunizmą

IMA IN VAISKA

80,000 Jaunu Prancūzu
PARYŽIUS, PRANCŪZIJA 

— Prancūzijos valdžia paskel
bė, kad armija dabar ima asz- 
tuonios deszimts tukstaneziu 
jaunu vyruku in vaiska, kad 
butu galima kelias divizijas at
leisti, paliuosoti Indo-Kinijoje.

Tuo paežiu sykiu Prancūzi
jos Karo Sztabas iszleido insa- 
kyma, kad didieji kariszki lai
vai “Gloire” ir “Montcalm” 
greitai plauktu isz Atlantiko 
juriu in Indo-Kinija.

Bet Prancūzijos vidurine 
valdžia yra tokia silpna, kad 
visa kraszta valdo armija.

Prancūzijos valdžia yra to
kia silpna ir nepastovi, kad ar
mija labai retai pasiklausia pa- 
velinimo isz jos. Ir kiti krasz- 
tai, kaip ir musu krasztas labai 
atsargiai eina su Prancūzu val

PHILADELPHIA, PA. — 
Mokyklų Sztabas Philadelphi- 
joje pravarė szeszioliktoja mo
kytoja. Visi jie ir jos buvo in
tarti kad jie yra netinkami 
musu vaikus mokinti.

Mokytoja, kuri dabar yra 
pravaryta yra keturios de
szimts dvieju metu Ponia An
gelina Intille, trijų vaikucziu 
motina, kuri mokytojavo in 
pradine mokykla in Conly 
School, Byberry, Pa.

Isz viso Philadelphijos apy
linkėje trisdeszimts vienas 
mokytojas buvo pravarytas už 
Komunizmą.

Jos vyras buvo suspenduo
tas, pravarytas isz mokytoja
vimo darbo ana rudeni teipgi 
už Komunizmą. Jo vardas yra 
William G. Soler. Jis buvo 
pravarytas isz “Central High 
School”.

Ji iki sziol yra Neprigulmin- 
gu Mokytoju Unijom Pirminin
ke.

Kai mes szitokias žinutes 
skaitome ir raszome, mes ge
riau ir pilniau invertiname to
ki žmogų kaip Senatorių Mc
Carthy. Kad jis tik daugiau 
laiko turėtu ir imtu nagan tuos 
puskeptus mokintojus ir mo
kintojas kurie musu vaikus 
Komunizmo mokina.

Pirkie U, S. Bonus

k

Salvation Armijos sava
noriai darbininkai ateina in 
pagelba vienam gyventojui 
in Peabody, Mass. Szitas 
miestas buvo beveik apsem
tas, kai potvaniai per kelias 
dienas, be jokio sustojimo, 
taip pyle, kad upes patvino 
ir vieno didelio ežero van-

duo pašilėje ant to miestelio, 
kur apie dvideszimts trys 
tukstaneziai žmonių gy vena.

Szimtai žmonių buvo pri
versti apleisti savo namus. 
Policijantai, ugniagesiai ir 
kiti žmones stojo in talka 
pagelbeti kitiems.

□ □ o

VILKAS, VILKA EDA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

advokata Joseph N. Welch.
Ir dabar didžiūnu, mokslin- 

cziu ir didvyriu žodžiu kova 
prasidėjo.

Advokatas Welch yra po vi
sa kraszta pagarsėjęs kaipo 
gabiausias, apsukriausias ir 
sukeziausias advokatas, priesz 
kuri nei vienas advokatas rie-

It’s a Woman’s World of Opportunities
Women of Importance: 1952
Never before have women held such respon
sible jobs—in fields formerly restricted to 
men. You'll BE as important as you'd like 
to FEEL when you join the women in the 
services. There are more than 450 different 
kinds of exciting, man-size jobs: commu
nications experts, interpreters, administra
tors, electronic specialists, plane dispatchers 
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iszdrysta pasistoti teisme.
Jaunas Senatoriaus McCar

thy patarėjas, Roy Cohn, tik 
dvideszimts septynis metus 
gali suskaityti. Bet ir jis ne be 
garbes. Jis savo mokslusužbai- 
ge kai jis buvo dar per jaunas 
stoti in advokatu eiles. Jis per 
penkis ar szeszis metus*' dirbo 
su Teisybes Sztabu, Vaszing- 
tone pirm negu jis stojo, be jo
kio atlyginimo Senatoriui Mc
Carthy in pagelba. 4

Tikrai nepaprastas invykis: 
Žydelis stoja už Katalika.

Szitas Žydelis Cohn, kurio 
tėvas yra New York valstijos 
teisėjas, po prisi.eka staeziai 
pavadino Armijos Sekretorių 
Stevens ir jo pagelbininka 
Adams, melagiais. Ir jis pasa
kė kad jis prisirengęs priimti 
teismo bausme, jeigu teismas 
priparodins kad jis klaidoje.

Jis drąsiai stojo priesz viso 
kraszto garsiausi ir apsukriau
si advokata Welch ir jam 
szpyga parode.

Garsus isz Bostono advoka
tas, kuris iki Sžjol nei vienos 
bylos nėra praloszes, taip įn
irto ir inpyko kad jis pasiliko * 
beveik be žado, kai szitas be- . 
veik pienburnis dvideszimts 
septynių metu amžiaus Žyde
lis pradėjo ji ir visa armija im
ti nagan.

Garsus Bostono advokatas 
Welch, mislino kad jam bus tik 
baikos szita, anot jo ‘snargliu’ 
patupdinti, dabar mato kad 
ežia jam žut-butine kova, ir 
kad su tuo ‘snargliu’ reikia 
skaitytis.

Visi szitie ergeliai ir visi sži- 
tie nesusipratimai iszkilo isz 
to kad szitas jaunas advokatas 
Žydelis Cohn, stengiesi szilta 
vieta parūpinti savo draugui 
kareiviui David Schine.

Jis vieszai prisipažino kad 
jis taip stengiesi padaryti. Bet 
kuris Senatorius ar Kongres
monas ar bet kuris valdžios ar 
armijos sztabo narys panasziai 
nedaro beveik kasdien?

Isz visu tu tardinimu pei’ te
levizija pasirodo kad nei Ar
mijos Sekretorius, nei jo pata
rėjas Welch, nei Sekretoriaus 
pagelbininkas Adams negali 
prisilyginti prie Sen. MeCar- i 
thy ar jo pagelbininko ir pata
rėjo jauno Žydelio, Roy Cohn,


