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Isz Amerikos
PRIE VISKO

PRISIPAŽINO
ELMONT, L. L, N. Y. — 

Moteriszke, kuri vairavo auto
mobiliu prie visko, ka polici
jantai sake apie ja, prisipažino.

Dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus Ponia Blanche Har-' 
mon buvo patraukta in polici
jos teismo ofisus. Ji buvo kal
tinama už sekanczius prasižen
gimus:

1— Ji važiavo greicziau negu 
penkios deszimts myliu in va
landa.

2— Ji sukinėjosi ir kitus au
tomobilius ant užsisukimu pra
lenkė.

3— Ji pravažiavo pro tris 
rauduonas sviesas,

4— Ji norėjo sumuszti poli- 
cijanto automobiliu.

5— Ji kitus automobilius nuo 
vieszkelio nustume važiuoda
ma po kairiu szonu.

6— Ji neturėjo draiverio lais- 
niu del variavimo automobi- 
liaus.

> 7—Ji iszszoko isz polici j au
tu automobiliaus, kai polici
jantai norėjo ja nuveszti in po
licijos ofisus

8— Ji sustabdė visus auto
mobilius ant Turnpike vieszke
lio szaukdama pagellbos.

9— Ji apdaužė policijanta 
Maher ir kita policijanta kai 
jiedu norėjo ja sugražinti in 
policijos automobiliu.

Teisėjas George Maccaro in 
Mineola nusprendė kad ji turi 
penkios deszimts doleriu bau 
dos užsimokėti. Ji stengiesi pa
siteisinti kad ji yra po daktaro 
priežiūra ir už ti neatsakomin- 
ga už ka ji daro. Bet teisėjas 
jai pasakė kad ji turi užsimo
kėti penkios deszimts doleriu. 
O policijantai nuėjo namo ir 
paėmė liekarstas del megoji- 
mo, jiems taip inkiro ir insipy- 
ko tos bobos sauvaliavimas.

MOTINA INTARTA

Trys Žmogžudystes;
’ Vienas Namu

Padegimas
FAYETTEVILLE, W. VA. 

— Dvideszimts trijų metu mo
tina isz Meadow Bridge, buvo 
suaresztuota del trijų žmogžu
dy scziu ir vienu namu sudegi
mo.

, Ponia Gloria June Vandall 
yra intarta už sudeginimą savo 
septynių menesiu povaikiu 
dvynuku ir jo keturiu metu gi
minaites per gaisra kuri ji už
degė Balandžio menesyje, 1953 
metuose. Ji pasidavė ir prie 
visko prisipažino.
. Policijantai sako kad ji 
jiems pasiaiszkino kad ji norė
jo nusikratyti savo šuneliu, 
kad ji galėtu apsiženyti su sa
vo vyru su kuriuo ji dar nebu
vo apsiženijus bet su kuriuo ji

Praszo Talkos Priesz Komunistus

Pietų Korėjos Prezidentas 
Syngman Rhee, kalbėdamas 
in Seoul miestą, kur buvo 
apvaikszcziojama karo su
kaktis, pasakė audringa kal
ba, praszydamas pagelbos ir 
talkos iszgelbeti Pietų Rytu 
Azija nuo Komunistu.

Vėliau jis pasitarė su 
Amerikos karininku, Gene
rolu James A. Van Fleet To
limu Rytu Administratoriu
mi, ir prasze apie tris szim- 
tus milijonu doleriu ant me
tu del kariszkos pagelbos.

Czia, aplink Prezidentą 
Rhee stovi gimines kareiviu 
kurie žuvo per Korėjos ką
rą.

Syngman Rhee gal dau
giau proto turėjo ir turi ne
gu visi musu dipliomatai ir 
politikieriai Vaszingtone. 
Jis, kaip Gen. MacArthur 

gyveno kaip vyras ir moteris. 
Vėliau ji stengiesi užsiginti, 
sakydama kad ji tik ant kersz- 
to buvo taip prisipažinus nes 
ji buvo supykus ant savo neže- 
noto vyro.

ARMIJA VIS J1ESZK0 
“ISZDAVIKO”

WASHINGTON, D. C. — 
Armijos Sekretorius Robert T. 
Stevens sako kad Armija dar 
vis stengiasi surasti ta kari
ninką kuris Senatoriui Joseph 
McCarthy buvo iszdaves žinias 
kurios buvo paskirtos kaipo vi
siems uždraustos. FBI tas ži
nias buvo surinkus ir Armijai 
inteikus, apie Komunistus, ku
rie randasi augsztose vietose, 
Monmouth tvirtovėje in New 
Jersey.

Per Armijos-McCarthy tar- 
dinimus, Senatorius McCarthy 
buvo parodęs pustreczio pusla
pio raszta, kuriame buvo dau
giau kaip trisdeszimts vradu, 
tu kurie yra toje tvirtovėje in- Į 
tarti ir kurie laiko augsztas 
vietas.

Armijos Sekretorius, par- 
gryžes po dvieju sanvaicziu, 
per kurias jis važinėjo po in- 
vaires Armijos tvirtoves, buvo 
užklaustas apie Amerikos Ad
vokato, Attorney General 
Brownell prasitarima per te
levizija kad jis yra tikras kad 
tas kuris tas žinias davė Sena

pirmiau sake ir teige, kad 
reikia visisžkai Komunistus 
sumuszti ir jokiu derybų su 
jais neužvesti. Bet jo balsas 
buvo szaukiantis tyruose. 
Niekas jo nepaklausė ir už 
tai dabar mes turime ta 
skaudu Indo-Kinijos klausi
ma. Jeigu mes butume vi- 
siszkai sumušze Komunistus 
Korėjoje, jeigu musu laivy
nas butu sudaužės Kinijos 
uostus, tai dabar nebutu to 
Indo-Kinijos klausimo ir 
Korėja nebutu suskaldyta.

Gen. MacArthur taip sake 
ir už tai buvo paszalintas, 
nors dabar musu politikie
riai ir dipliomatai Vaszing
tone daro kaip tik taip kaip 
Gen. MacArthur buvo pir
miau pataręs ir kaip Pietų 
Korėjos Prezidentas Syng
man Rhee dar ir dabar sako.

toriui McCarthy prasikalto, 
bet kad tas “iszdavikas” ka
rininkas dar nebuvo susektas 
ir už tai nieko negalima dau
giau apie ta klausima dabar 
pasakyti.

Jis laikrasztininkams pasa
kė kad jis tikisi pasilikti savo 
vietoje tol, kol Prez. Eisenho- 
weris norės ji palaikyti. Jis sa
ke kad kiek jis žino, tai ir John 
Adams pasiliks kaipo Armijos 
patarėjas.

Per tuos Armijos-McCarthy 
tardinimus ant televizijos, ke
letą kartu buvo minėta kad ar 
vienas ar kitas, ar Armijos 
Sekretorius ar Armijos pata
rėjas turės pasitraukti ar bus 
iszmestas.

Apie visa tai, Sen. McCar
thy dar nieko nesako, bet jis 
pabrieže ir paantrino, kad nei 
Armija, nei Kongresas, nei 
pats Prezidentas niekados ne
gales ji priversti iszduoti to 
karininko varda, kuris buvo 
jam tas žinias apie Komunistus 
armijoje’iszduoti.

ATKAS KAPA

Egzaminaviios Milijo
nieriaus Lavona

CHICAGO, ILL. — Jauno 
milijonieriaus Thorne lavonas 
bus isz kapo iszkastas, kad 
daktarai galėtu jo lavona isz-

TIKRAI
SOVIETISZKA

PAGELBA

Guatemala Komunistai
Gavo Sugadintus 
Tuszczius Ginklus
NEW YORK, N. Y. — Ži- 

nios pranesza buk Sovietai ir 
kiti Komunistiniai krasztai bu
vo tyczia pasiuntė Guatemalos 
Komunistu vadui Jacobo Ar
benz Guzman niekam nevertus V
ginklus.

Guatemalos armijos virszi- 
nirikas sako kad kaip tik del 
stokos tinkamu ginklu jie ne
galėjo stoti priesz Pulkininko 
Arlos Castillo Armas sukilė
lius.

Ginklai, už kuriuos Guate
malos Komunistai užmokėjo 
apie deszimts milijonu doleriu 
savo “broliams” Komunis
tams buvo antru ranku karabi
nai ir kanuoles. Dauguma tu 
ginklu yra nuo Antro Pasauli
nio Karo, kuriuos Sovietai bu
vo paėmė nuo Naciu, Vokie- 
cziu, ir sziandien visai isz ma
dos iszejo ir visisžkai netinka
mi. Naujos kulkos netinka 
tiems karabinams. Kariszki....... • 
eroplanai negana greiti, neturi 
tinkamu karabinu, naujas ga
zolinas netinkamas tiems se
niems eroplanu inžinams.

Tokis biznis mus visai nenu
stebina, nes mes gerai žinome 
kad “vilkas vilką ėda;” ir, 
anot Amerikoniszka patarles 
“Nėra jokios garbes tarp žuli- 
ku. ’ ’

Buvęs Komunistiszkos Gua
temala valdžios Prezidentas
Arbenz dabar praszo kad jam 
butu leista ramiai ir saugiai 
gyventi tremtyje. Bet nauja to 
kraszo valdžia vargiai sutiks, 
nes ji rengiasi priparodinti 
kad Arbenz yra prasikaltęs ne 
tik politika, bet kad jis yra 
žmogžudis.

Jis dabar isz Guatemalos pa
bėgės, praszosi saugios vietos 
Meksikoje. Bet Meksikos val
džia yra viena isz pirmutiniu 
krasztu pripažinti Guatemalos 
nauja valdžia.

egzaminavuoti ir dažinoti ar 
jis buvo nutrucintas ar ne.

Thorne buvo vienas pavelde- 
ju Montgomery Ward kompa
nijos milijcnieriszkos szeimy- 
nos.

Cook Apygardos policijos 
Daktaras Walter E. McCarron 
insake jo lavona iszkasti. Jis 
sako kad keturi labai mokinti 
daktarai jam patarė ta lavona 
atkasti ir leisti jiems dar syki 
iszegzaminavuoti. Jie sako 
kad jie yra tikri kad tas jaunas 
milijonierius buvo nutrucintas. 
Jie teipgi sako kad tie dakta
rai kurie buvo paszaukti iszeg
zaminavuoti to milijonieriaus 
lavona suklydo ir pilnai visko 
neisztyre.

Tie daktarai sake kad tas
(Tasa Ant 4 Puslapio)

TRAUKIASI ISZ HA
NOI, INDOKINIJA

HANOI, INDO KINIJA. — 
Prancūzu valdžios virszinin- 
kai pataria visiems Prancū
zams ir kitiems svetimtau- 
cziams kuo greicziausiai iszsi- 
kraustyti isz Hanoi miesto, ku
ris yra beveik apsuptas Komu
nistu.

Visi Amerikiecziai, iszimant 
Konsulo Sztaba bus tuoj aus 
eroplanais iszveszti isz to mies
to in Tourane, Prancūzu di
džiausia ir gal paskutine Indo- 
Kinijoje tvirtove.

Prancūzu Generolas Paul 
Ely patarė visiems Prancū
zams isz ten iszsikraustyti, bet 
jis sako kad Prancūzu armijos 
isz szitos tvirtoves nepasi
trauks.

Jis teipgi sako kad Prancū
zai laikysis ir Haipkong mies
te, kur randasi geras uostas 
per kuri uosta Prancūzai gau
na kariszku ginklu ir maisto 
isz Amerikos.

Tautiniai Kiniecziai dabar 
rengiasi iszveszti kelis szimtus 
priesz-Komunistiniu studentu, 
kurie butu nužudyti ar kanki
nami, jeigu jie papultu in Ko
munistu rankas.

Czia randasi pusantro tuks- 
tanczio Prancūzu. O kiek kitu 
svetimtaucziu czia randasi, ne
galima suskaityti.

Komunistai isz eroplanu. pa
leido daug propagandos lape
liu, perspedami visus kad tas 
miestas bus užimtas už keliu 
dienu. Kiti net ir diena, yra nu
statė — Liepos septyniolikta.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

31 Keleivis Iszlenda Isz Eroplano

Su intaisyta virve nuo | 
eroplano iki žemes, trisde
szimts vienas keleivis iszlin- 
do isz sudužusio eroplano, 
kuris susimusze padangėse 
su Laivyno eroplanu, virsz 
Columbus, Ohio.

Du Leitenantai Komando- 
riai ant laivyno eroplano žu
vo kai jųdviejų eroplanas 
nukrito ir sudužo. Didelis 
eroplainas, skrisdamas isz

DULLES NENORI 
GRYŽTI IN GENE- 
VOS KONFERENCIJA

Vietnam Kareiviai
Nebus Amerikos

, Lavinami
WASHINGTON, D. C. — 

Dipliomatai ir laikrasztininkai 
Vaszingtone, sako kad Ameri
kos Sekretorius, John Foster 
Du'les kurczias, spaugas ir ak
las, kai Prancūzai gražumu 
praszo ir piktumu reikalauja 
kad jis grysztp in Genevos 
konferencija, ar kad jis nors 
pasiustu Po-Sekretoriu, Wal
ter Bedell Smith ar kuri kita z
augszta Amerikos atstovą. Bet 
Amerikos Sekretorius užsispy
rės nesutiko ir nesutinka.

Panedelio popiet, Liepos 
dvylikta diena Sekretorius 
Dulles kalbėjo Konrese treczia 
valanda. Tik staiga visi laik
rasztininkai iszgirdo kad Sek. 
Dulles už trijų valandų po tu 
pasikalbėjimu iszskrido in Pa
ryžių pasitarti su Prancūzijos 
nauju P r e m i e r u Bendez- 
France ir Anglijos Anthony 
Eden.

Sekretorius Dulles per tele
foną pasikalbėjo ir pasitarė su 
Prezidentu Eisenhoweriu pirm 
negu jis sutiko priimti Prancū
zijos pasiulinima ir pakvietimą 
važiuoti in ta nauja pasikalbe- 
jima ir susirinkimą.

Szitie trijų didžiųjų vieszpa- 
tyscziu atstovai dar syki steng
sis pasikalbėti ir susitarti kas- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Memphis in Cleveland susi
musze padangėse bet galėjo 
nusileisti, nors jo nosis buvo 
sumuszta ir jis kone apsiver
tė. Keleiviai galėjo su intai
syta virve isz jo iszsileisti.

Dar nebuvo iszaiszkinta 
kaip ta nelaime atsitiko, nes 
kariszki eroplanai visa tūks
tanti pėdu augszcziau ar že
miau lekia, negu prekybiniai 
eroplanai.

Laukia Paszaliniino

Jose Arnadeo Chinchilla, 
Guatemalos Ambasadorius 
in Honduras, sako kad jam 
visai nerupi ir kad jis visai 
nepaiso kad jis dabar yra 
intartas už suokalbi kaslink 
užsipuolimo ant Guatemala 
kraszto. Jis sėdi savo ofise 
dn Tegucigalpa ir sako kad 
jis visai nepaiso kas su juo 
dabar atsitiks. Jis ginasi 
kad jis nieko bendra neturė
jo ir neturi su Guatemalos 
sukilimu.

NUŽUDĖ ŽMONA

Ir Du Kitu
KANSAS CITY, MO. — 

Vyras ir dvi moterys buvo nu
siauti sudulusiame automobi
lyje, kuris atsimusze in cemen
to siena. Policijantai sako kad 
vienos nužudytos moteriszkęs 
vyras prisipažino kad jis buvo 
papildęs tas žmogžudy stes.

Žuvusieji buvo: dvideszimts 
asztuoniu metu amžiaus Do
nald Knepp, Jr., jo sesuo, dvi
deszimts devynių metu am
žiaus Ponia Dollie Levy ir jos 
drauge, dvideszimts metu am
žiaus Ponia Julia Ann Friend.

Policijantai sako kad trisde- 
szimts szesziu metu amžiaus 
Carl L. Levy prisipažino kad 
jis tuos tris žmones užmusze. 
Jis sako kad visi jie Laliavuo- 
jo ir aplanke daug saliunu ta 
vakara. Jis sako kad jis negali 
nei atsiminti tos moteriszkes 
varda kuri buvo su jo szvoge- 
riu.

Donald Knepp buvo nuszau- 
tas stacziai in kakta. Policijan
tai rado ji susmukusi prie au- 
tomobiliaus rato. Ponia Friend 
buvo pusiau iszpuolusi isz au- 
tomobiliaus. Ji teipgi buvo per 
kakta perszauta. Ponia Levy 
buvo užpakalinėje sedyneje. Ji 
luvo keturis sykius perszauta.

Pirmiau policijantai buvo 
atėmė isz Pono Levy medžiok
les karabinu. Jis tada aiszkino- 
si policijantams kad jo žmona 
norėjo ji su tuo karabinu nu- 
szauti.

Kai policijantai pribuvo ir 
jo namus apsupo, Ponas Levy 
visai nesiprieszino, bet ramiai 
pasidavė ir prie visko prisipa
žino.
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Kas Girdėt
Prancūzai yra sudarė kokias 

ten derybas su Komunistais 
Indo-Kinijoje ar visiszkai pri- 
siipažinsta kad jie yra. sumusz- 
ti. Jie yra aipleide beveik czver- 
ti visos Indo-Kinijos Komu
nistams.

Pasirodė kad ta Genevos 
konferencija yra tuszezias gra
žiu žodžiu maiszas, kaip buvo 
Yalta ir Potsdam konferenci
jos.

" • • '
Geležinkeliu kompanijos da

bar atpigina savo prekes, nes 
autobusai ir eroplanai 'baisiai 
daug 'biznio nuo ju yfa nutrau
kė.

Churchillio pravaryti, paže
minti ar nubaust i s

Bet szitai syki tas apsukrus, 
gudrus, iszkalbus ir intakingas 
tarptautinis dipliomatu bosas, 
senis Churchillis turi skaitytis

ir nesusipratimas Tautu San- 
jungoje kasdien didėja. Angli
jai užsispyrus pripažinti Ko- 
munistisžka Kinija ir ja insi- 
leistu, bet musu Kongresmouai 
ir Senatoriai šukele toki riks
mą ir terma, kad ne tik musu

— Austrijoje, Italijoje, Vo
kietijoje ir Prancūzijoje varg
stantys Lietuviai paraszo Balf- 
ui daug laiszku, dėkodami už 
suteikta pagelto. Ju laiszkuo- 
se atspindi nuoszirdi ir gili pa
dėka dosniesiems Amerikos

Jerinos, atsitraukė pamažėl i in 
savo stubele.

Vos inejo, pradėjo greitai rė
dytis. Ksene užsimėtė ant savo 
puikios szleibes ploszcziu tam
su, ta pati ir Jerinka padare. 
Su plakancziom szirdimis isz-

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,

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. GO puslapiu, 20c.

No.lGO—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumu in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis ; Viesz-

ne su draugu Roosevelt u, ar su 
prascziokeliu Trumann, bet su 
karininku Eisenhoweriu. Kaip 
Amerikos Sekretorius Dulles 
nesutiko su Anglijos Užsienio 
Sekreoriumi Eden, taip Ame
rikos Prez. Eisenhoweris nesu-

diipliomatai bet vargiai ir musu 
Prezidentas Eisenhoweris isz- 
drys pasistoti priesz Senata ir 
Kongresą ant szito klausimo.

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems

Lietuviams už suteikta para
ma rūbais, avalyne, maistu ir 
pinigais.

Pirkie U. S. Bonus

tiko su Anglijos Premieriu, 
Ohurchilliu.

Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

Tai baisus smūgis Anglijos 
Premieriui, Sir Winston Chur- 
chilliui.

Bankos dabar daug lengviau 
ant mažesnio nuoszimczio ir 
ant ilgesnio laiko skolina pini
gus. 

■ » • ■
Vaszingtone dabar visi atsi

duso ir sako kad jie nesitiki 
kad karas iszkils Azijoje. Bet 
jie vis neramiai miega kai kas 
užveda kalba apie Pietų Ko
rėjos Prezidentą iSyngman 
Ehee. Iszrodo kad nei vienas 
dipliomatas neiszdrysta pra- 
naszauti ka szitas Korėjos Pre
zidentas ant rytojaus darys ar / 
pasakys.

' • •
Laibai mažai žinių iszejo isz 

Baltųjų Kambariu Vaszingto
ne, kai Anglijos Church ill is ir 
Eden su Prezidentu Eisenho
weriu tariesi. Bet tiek žinoma, 

- kad Churchillis pargryžo na
mo, nulindęs ir susikrimtęs se
nelis. Jis szita syki ežia nieko 
nepesze, nieko negavo. Ir tam, 
tokiam garbingam seniui bai
siai skaudu.

Dabar santykiai tarp Angli
jos ir Amerikos intemipti; dar 
blogiau su Prancūzija, kuri 
baisiai pyksta ant Amerikos 
kad mes rengiamės apginkluo
ti Vakaru Vokietija.

——————— e •

Isz visu pusiu, ant visu 
krasztu, Amerikos tarptautine 
intaku blogėja. O Komunistu 
intaka visur auga, ir stiprėja.

----------- U------------
Anglija dabar gražumu įpra- 

szo ir piktumu reikalauja kad 
Amerikos Sekretorius Dulles 
grysztu in Genevos Konferen
cija, isž kurios jis pasitraukė.

- • •. _______

Anglija dabar jau mato kad 
jai gresia nemažas pavojus ir 
Tautu Sanjungoje, isz kurios 
Amerikos Kongresmouai ir Se
natoriai grasina partraukti 
musu atstovus. Susikirtimasi

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

Pypkes Durnai

Žalios Girios

Net tuo paežiu.laiku, kai Chur
chillis kalbėjosi su Prezidentu 
Eisenhoweriu ir stengiesi ji 
perszneketi kad mes derintu
mes su Sovietais ir jiems pa
taikautume, jau musu Kongre
se ir Senate (pasigirdo audrin
gi balsai priesz visa tai, ko tas 
senis Churchillis buvo skersai 
mares atvažiavęs praszyti.

i

• •

Per visus tuos (pasikalbėji
mus buvo aiszkiai matyti kad 
Anglijos Užsienio Sekretorius 
Anthony Eden ir Amerikos 
Sekretorius John Foster Dul
les, viens in kita žvairavo. Net 
ir jųdviejų pasisveikinimas 
buvo beveik inžeidimas viens 
kitam. / L

* • • °

Anglijos Churchillis, ir ne 
kas kitas, pravarė Generolą 
Douglas MacArthur, kai tas 
Generolas su juo nesutiko. Ar 
dabar jis stengsis pravaryti ir 
Amerikos Sekretorių, už tai 
kad jis nebuvo Anglijos Užsie
nio Sekretoriui palankus?

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS :: 
Labai užimanti apysaka

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

Žalios girios snaust paliovė 
Mėlynose miglose;
Mielo Lietuvio gerove 
Jau iszdygo laukuose. 
Ne tiek miszkas mete miega, 
Vėjui bėgant szakomis, 
Ne tiek javas leido diegą 
Szvento Jono dienomis: 
Kiek sujudo musu žmones, 
Girdant tautiszkas kalbas, 
Kad tur nyki mus terionys, 
Jei mums mirezio duobe kas; 
Kad prapuls vergijos paneziai, 
Kad teisyyhe pražibes, 
Kad jau galas musu kaneziai, 
Kad tautyste prasidės. 
Neseniai dar szitas rytas 
Prasidėjo tarp žmonių, 
Rausvas aiszkus, apdarytas 
Broliu meiles vainiku. 
Neseniai tamsybe leke, 
Su placziais vergu sparnais 
Ir tėvynei musu reke: 
“Reik pabaigti su vergais” 
Tai tekekie, saule musu, 
Neszkie laimes mums dienas, 
Mums negaila vargo, triusu, 
Mes iszdirbsim pats skydas. 
Kuo yra teisybe, meile, 
Dievo tobulums, garbe, 
Ka nepiauja joki peiliai, 
Kuo mus gyres praeite.
Tai prie darbo prakaituoto 
Netaupykim pajiegu, 
Kad mums vaisiu gera duotu, 
Negailėtu kad diegu.
Nors szimtais Sibyrium eisim, 
Kęsim rupesezius, vargus, 
Bet kas musu neapleisim, 
O tėvynė vien tik mus I

Atgal Su Motina

Kai kuriems Amerikie- 
cziams sunku suprasti ir dar 
sunkiau tikėti kad ne kas ki
tas, kaip tik Anglijos Premie- 
ras, senis Churchillis davėI

arba pradžia 
SKAITYMO 

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

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

sakti Amerikos augszcziau- 
siam^generolui, Douglas Mac- 
Arthur. Bet kaip tik taip ir 
buvo. Churchillis su velniszku

— ‘ ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen-

Penkių metu mažute Ka
thy Paxton buvo dingus in 
High Sierras kalnus Califor- 
nijoje per dvi dienas. Ji bu
vo dingus netoli Tahoe eže
ro. Daugiau kaip penki

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

ŽMOGUS SUDIJE, 
O DIEVAS VALDO

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

miu krikszczione, ir mano Jo
kūbą priversiu, o tai vis tau 
Kseniute dekavoju.

Pražibo veidas Storastaites 
isz džiaugsmo ir tarė:

— Dievui tegul bus garbe, 
stebuklingi Tavo suvedimai 
Vieszpati! Szitai isz nelaimes 
ir nuliudimo užžydi garbe Die
vo ir iszganimas tarnu Jo! Te
gul tau Viesz’pats Dievas duo
da malone. Savo laime, mano 
brangi sesuke! Asz už tave 
nuolatos melsiu, o tu apie ma
ne ne užmirszk!

Da, karta paisibucziavo dvi 
prietelkos, aszaros liejosi isz 
alkiu ir da karta pasibueziavo 
tos dvi puikios moteres. Ar ant 
visados, ar jau niekad nepasi
matysime. Kas gal ateite per
sakyti

Ant prasizymo Malkos, sena 
Oruniene, kuri nieko neatsake 
mylimai, o sziandien marezai, 
iszkele veseile savo vienatinių! 
sunui ir eme dalybas visos 
mergos ir dužiuretojos.

Isz laik ba da priesz devinta 
valanda, perdetine namo užras 
kino visas duris namo neval- 
ninkiu ir visos mergos radosi 
šluboje Orionu. Mergos szoko 
ir linksminosi, tiktai Ksene bu
vo nuliūdus ir susimaiszius, 
niekas to nepaisė, bažinojo vi- 

, si jog Ksene isz pririszimo prie 
Malkos Inde jo.

Kada atėjo deszimta valan
da ir pradėjo rengtis valgyt 
vakariene, Storastaite teip pa
balo, jog kelios mergos pa- 
szauke:

Ach! Ksene! Kaip tu iszro- 
dai! Tu sergi?

— Galva man labai skauda 
nore tau prigult.

— Na, na pereis, ne eikie in 
lova, 'ba žinai kaip, mes tave vi
sos mylime. O ant galo, eikie, 
prigulk ant valandėlės tiktai 
vėl kaip pereis, ateikie szokt.

— Ir asz mistinu jog pe
reis. Nes tegul kas su manim 
eina asz bijot au viena but, ba 
pirma turėjau draugia Malka.

Tame pasirodė Jerinka ir ta
re:

— Asz panaite nuvesiu ir 
prižiurę si u kad ir per visa 
nakti.

ėjo isz p aka j aus, kuri Jerinka 
užrakino. Atidarė pamaiželi 
szalinia,s dureles, vedantus in 
soda, rakta nuo tu durelių tu
rėjo tiktai pats Orimas iszva- 
žuodamas isz namu, nuolatos 
palikinėjo paežiai, nuo kurios 
nematant paėmė Malka. Da 
Ksene buvo ko užsimislinus, 
ne's Jerinka drebėdama isz 
baimes tesi in soda, ir kaip dvi 
baidiklos tankuminu skubino 
in nežinoma, jom vieta.

Už tvoros sodo buvo matyt 
koki tai szeszeliai ir tykas 
sznabždejimas. Kada prisiarti
no prie augsztos tvoros rado 
koipeczaites inmestas, kuriuom 
tuojaus persigavo per tvora. 
Buvo girdėtas tuojaus tykas 
verksmas ir balsas kalbancziu. 
Ne trukus penki tamsus.sze-- 
szeliai raiteliu pradėjo tolintis 
nuo sodo ir dingo tamsumoje 
nakties. Isz pradžios, kol ga
vosi iii užmiesti, joji pamaiželi, 
nes kada gavosi ant vieszkelio 
leke teip, jog vos arkliai galė
jo bėgt.

Keli miesezionei Nemiravo 
‘matę ta pulkeli raiteliu. Bau
gus Zydelei susiglaudė in kuo
pele sznabždejio su baime:

— Aj, a j, tam Jurgis siun- 
czia savo Kazokus ant tupimo! 
O kad jiem velnias sprandus 
nusuktu!

(TOLIAUS BUS)

Brooklyn, N. Y. — Birželis 
jau baigė. Atostogos ežia pat. 
Visi pradeda gyventi ju dvasia 
ir vasarojimo nuotaikomis. Be
veik visu instaigu darbo tem
pas lėtėja. Tik Balto Centro 
patalpose susisjpietes Balfo De- 
szimties Metu Veiklos Paminė
jimui Ruoszti Komitetas dar 
dirba visu intempimu. Baigia
mi tvarkyti nauji kartotekų 
sanrasza.i, ruosziami minėji
mui garsinti (plakatai, spausdi
nami Akademijos - Koncerto 
bilietai ir t.t. Minėjimas, kaip 
jau ankseziau buvo skelbta in- 
vyks sz'imet Spalio Oct. 17-ta 
diena, Webster Hall, saleje, 
New Yorke. Koncertinei pro
gramai iszpildyti yra pakvies
ti ir sutiko dalyvauti, daugely
je vietų koncertavę ir sužavė
ję Lietuviszkaja visuomene 
menininkai: ka tik isz Kolum
bijos (Pietų Amerikos) atvy
kęs žymusis musu smuikinin
kas Prof. Izidorius Vasyliu- 
nas; solistes: Prudencija Bicz- 
kiene ir Stase D augeli ene. Jos 
žavės New Yorko Lietuviszka
ja visuomene ne tik solo bet ir 
nępami rsztamais duetais. Me
nininkams akompanuos muzi
kas Al. Mrozinskas. Szokiams 
gros Adonio Jezavito orkies- 
tras. — J. V.

gudrumu, per savo tarptautine 
politika, pravarė Amerikos Ge
nerolą. MacArthur, kuris dry- 
so jam pasiprieszinti.

Keli kiti musu augszti dip- 
liomatai ir karininkai buvo to

tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
dideliu geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

szimtai vyru stojo in talka 
jos jieszkoti po tuos kalnus. 
Galutinai jos szunelis ja su
rado krūmuose netoli nuo 
vietos kur jos tėvai buvo pa- 
sirandavoje kambarius del 
atostogų.

PLATINKIT “SAULE”

Visos daži urbto jas pagyre 
Jerinka ir džiaugėsi, jog joms 
nereiks eit ba norėjo -labiaus 
szokt kaip ligone dabot.

Storastaite apsidairė aplin
kui ir visom savo draugėms ne
laisvės nusiuntė akimis atsi
sveikinimą isz gilumos szirdies 
ir teip pasiramstydama ant

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 T. T.

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

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; Ražan- 
czius 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 nema
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Pęleniute; 
Du Brolius. G0 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 
Žudinsta, 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 Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokon’inka 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, 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, Tamas, 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.

pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
bus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

No.172—Apie Duktė 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

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

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

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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, 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. į5c.

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

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^ - Jį. S. A
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^SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

.žmogus Sudije 
o Dievas Valdo

(Tasa)

Czia Žydas .parodęs krėslą 
ir pasikloniojas giliai iszejo 
skabei, su džiaugsmu ant veido 
nes susirupines kareivis n emis
inio silsėtis. Vaiksztinejo po 
stuba. užsimislines, o ant veido, 
galejei uprast, jog daug ken- 
czia.

Tame, kada, stojo ant valan
dėlės prie lango, iszgirdo

• sziiabždejima szleibes, o atsi- 
gvyžes in užpakali, paregėjo 
patoga mergina už saves kuri 
tarė:

—- Kas esi kareivi ? Kalbėk 
greitai, kas esi?

Kareivis nusidyvijas, 'žiurė
jo in piatoga mergina, kuri ne
galėdama sulaukt atsakymo 
nutvėrė jam už rankos ir pur
tydama su staiga kai bėjo:

* ' --- Del Dievo, .kalbėk! Kas 
esi? Kaip vadinasi? Ba czion 
gal eina apie tavo nelaime, o ir 
laime, gal ir gyvastį, katro ki
to. Sakyk kas esi?

E s m i u pulkauninkas 
Mirskis, nes isztikro negalų 
suprast.

— O vardas tavo Steponas?
4 Kalbėk, ar teip? Pertrauke 

prišipyrei mergina.
— Na teip. Nes.
— O kaip vardas tavo my

lima 1 Kalbėk I
— Del ko klausė, asz ne isz- 

manau....
— Tiktai da atsakyk ant 

to klausimo, tiktai skubink! 
tKas yra tavo ipažaidetina, jeigo 
turi?

— Storastaite Silnickiute, 
Ksene jos vardas.

— Dėkui Dievui! Paszauke 
Malka, ba tai jije buvo o tuo
jaus prisikiszus prie ausies ka
reivio kalbėjo pamaži nes grei
tai.

— Ksene yra czion! Žydas 
meilioje, niekur jos neiszveže. 
Nuduok jog nieko nežinai, mer
ginas pažiūrėk. Asz jums pri- 

ŠAPNORIUS
Su 283 Paveikslais Į>

160 Puslapiu ! [
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ]! 
Iszaiszkma sapna ir kas Į> 
ateiteje stosis. Su priedu j! 
planatu ir visokiu burtu.
Knyga in minksztos po- j! 
pieros virszeliuose. :: :: ]!

Pinigai reikia siusti su Į!
užsakymu: < b

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

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

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

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

gelbėsiu, ba Ksene myliu, nes 
dabar nelaikąs ant pasikalbėji
mo. Vakare apie deszimta va
landa buk i e užsodije terp prū
du, prie t varos sodo. Ten dabi
nosi apie viską! O tylėk, ponas 
pulkauninke, ir nesiduok pa
žint ant saves. Orimas turi ge 
ras akis, tuojaus supranta. Ne 
užmirszk!

Pasakius tai skubai iszbego 
Malka per duris.

Mirskis buvo kaip perkūnu 
inmusztas taji linksma žine. 
Ksene yra teip arti, ar-gi tai 
tikrai? Na, kad tiktai yra, tai 
iszgaus savo mylima, be jokįos 
abejones. Ir pasibaigs nelaisve, 
kentėjimai ir aszaros nuo visu 
apleistos sieratos.

Ne ilgai po tuom iuejo Žydas 
k Imliodamas žemai, iszvede 
laukan in soda in atlanka, kuri 
•terp medžiu stovėjo, o isz jos 
galejei matyt ligi pievute.

Vos Mirskis inejo in atlanka 
stojo prie langelo, tuojaus pul
kas mergaicziu visokio am
žiaus .pasipylė ant pieveles.

Alai Žydas liepė visas mer
ginas isz vest in soda, tiktai lie
pė Al alkai ir Ksenei nesirodyt 
laukan.

Mirskis norint ’buvo tvirtu, 
jog Ksenes ne pamatys terp 
mergų, vienok akyvai žiurėjo. 
0 tai del to, kad Zylda ne pa
trauktu ant nužiurejimo.

Valanda stovėjo prie lange
lo, ant galo tare in Orima, ku
ris kaip lelis žiurėjo isz szalies 
ant pulkauninko, tarė:

— Czia tos nėra;, katra no-, 
rejau matyt. Szitos merginos 
ir yra patogos, nes negali ly
gintis su Ksene. Asz ja tikiuo- 
siu rast, norint ant galo svieto.

Orimas nematant nusiszy'p- 
sojo, nes taip, kaip peklos gy
ventojus, o ALirskis tuojaus 
paklauso, kiek nori už parodi- 
ma mergų. Žydas gana daug 
paprasze, bet pulkauninkas be 
derybų užmokėjo.

• Norėdamas Žydą užtikrint, 
idant neturėtu jokio nužiureji
mo, prasze, ięlant duotu adresu 
to kupeziaus ka pirko Ksene, 
Orimas pasakė bile koki vardu, 
ir pravarde, kokia aint liežuvio 
parėjo, ir teip be sznekiicziuo- 
jant iszleido sveczia net ant 
nl y ežios.

Tuom laik Ksene labai neri
mavo iszprisakimo Orimo, 
idant neiszeitinetu isz namo. 
Vaiksztinejo po stuba užsi- 
mi si i nūs, k a toki na va t na pri
jausdama.

Tame inpuola Alalka in stu
ba kaip viesulą ir mėtėsi Sto
rastaite ant kaklo kalbėdama:

— Ksene, Ksenyte! Ach! 
Džiaugkis! Tavo mylimas ka
reivis yra ežia!. Macziaii ji. 
Prižadėjau prigelbet judviem! 
Orimas pamelavo, nes tavisz- 
kis žino apie viską, asz jam pa
sakiau, jog tu czion esi! Padė
siu jums, ryto pabėgsite! 
Džiaugkis Ksene! Pabaigta ta

vo nelaisve, jau neludesi! O 
kokis ipatogas tas tavo karei
vis!

Ir velei Alalka. pradėjo 
spaust Storastaite, kuri klausė 
josios akys iszv ertus, ne per
traukdama.

O kada Malka nutilo Ksene 
prispaudė rankomis krutytia 
ir netrukus apalpo, butu puo
lus kad Alalka nebūtu sulaikąs.

Alalka persigandus, nežinojo 
ka pradėt, nes paregėjo per 
Įauga einanti Jerinka ir pa
szauke :

— Begkie szian, skubink!
, Jerinka pribėgo ir nusigan
dus norėjo klaust, nes Alalka 
su pirsztu davė ženklą, prisa
kydama tikyjpe, tada Jerinka 
tarė:

—! In daržu reike vest, in 
daržą!

— Ne, ne, ten Orimas! Kad 
pamatytu, tuojaus Masiprastu 
kas už priežastis. Nuneszkime 
in lova.

Alalka jau senei iszpriasze 
Orimo idant abiem pavelytu 
miegot vienoje šluboje.

Padejo-gi apalpuse Storas
taite ant sopkos, Malka norėjo 
begikt vandenio, nes Ksene ati
darė akis,pasikėlė, ir nekalbė
dama žodžio puolė ant keliu 
meldėsi, o Alalka tuom kart ka 
toki Jerinai in ause sznabždejo.

Nudžiugus motere, turėjo 
norą rėkt, juoktis ir dainuot to 
kis ja džiaugsmas apėmė nes 
dirstelėjus ant Storastaites, 
susilaikė. Ne trukus visos trys 
liejo aszaras džiaugsmo, o pir
mutini prakalbėjo derina:

— Panaite, gulbele mano, 
szirdele brangi ir apsikabinus 
pradėjo glamonei savo aųgyti- 
ne. Ne velk panaite, jog czion 
ponas pulkauninkas, tai esava 
kaip 1 uosos,

— Asz nežinau kas su ma
nim dedasi. Jeriha. turiu Die
vui sudėt gile padekaivone.

Ir velei ilga valanda verke, 
o iszsi verkusios d e kavoj o Die
vui už prisiunsta pagelba. ir 
isznaujo pradėjo Ksene klau
sinėt Alalkos apie viską, ' ka 
girdėjo ir ka pati kalbėjo. Je
rinka noreo bėgt in soda, kad
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pasimatyt su pulkauninku, o 
ir Storastaite norėjo ta paezia 
nakti bėgt, nes Alalka turėda
ma prigimtai kytrybe, atsispy
rė tam kalbėdama:

— Ne, ne, asz tiktai pati ei
siu pas ponia Alirsiki ir apie 
viską sutarsiu. Judvi sziandien 
nežingsnio isz stubos nesitrau
kite in soda, tokiu dalyku isz- 
siisaugosit nuižiurejimo. Asz 
iszpraszysiu O runien.es, idant 
man .pavelytu paskutine nakti 
su tavim vienoje stuboje per- 

.nakvot, Ant devintos valandos 
bus uždarytas namas; sode nie
ko nebust o manės niekais ne- 
v aktuos, ba jau ne esmių ne
valininke, tiktai Orimu marti. 
Bukie Ksenaite spakaina. ir ant 
manes atsiduok, asz viską pa
darysiu, kaip reike. Ryto Oru- 
na,s kęlauje su mudviem, tai ne 
spasabas, kad nepasisektu pa
bėgt.

Teip derina, kaip ir Ksene, 
prisipažino Malkai teisybe, pa
vedė jei viską ir buvo tvirtos, 
jog ta apsuksi mergina nesu- 
vadžios.

—- O tu sesele, tarė Ksene, 
asz tavęs ligi smert ne uižmir- 
sziu, ba esi gera! Ir norint, da
rai rupeste savo uoszyiui isz 
mano pabėgimo, vienok «nesi- 
svarstai paduot man ranka.

— Alatai, Ksene asz einu 
pagal paliepima mano szirde- 
]es ir žinau, jog tame dideli 
nuopelną padarysiu priesz Die
vą. Ba kaip pamislinu, jog 
Orimas didele daro skriauda 
visatybei užsiimdamas prekis- 
ta mergaicziu, o velei ir už di
deles pinigus ne nori tavęs par
duot pulkauninkui, tiktai nori 
gabent in Turkija in mergna- 
mi, tai to negalų paleist ir no
riu kad ir visas iszgelbet, ne- 
žiūrėdama ant uoszyistos. O 
velei ir asz ant Orimo, ne esmių 
maloninga, ba buvo mano ne- 
vidonu ir kad ne jo sūnūs Jo
kūbas butaiu sziandien mergna- 
mije.

Tai pasakius, iszbego Alalka 
;greitai, nenorėdama klausyt 
tolesniu padekavoniu.

Ant rytojaus, pavakare, ant 
kiemelio meszlino atsiliko vin- 
czevone stiliaus Oruninio, Jo
kūbo su patoga nevalninke, o 
netrukus jauna pora ir senas 
tėvas skubino rengtis in kelio
ne. Rengėsi didžiausio slapty
bei, idant kunigaiksztis Jurgis 
nedalžinotu, kuriam jaunave
džiu neperstate ir neiszbandi 
nuotakos priesz vineziavonia 
kaip tai buvo jo būdu.

Saule nusileido, tiktai vaka
ru szalyje buvo dangus raus
vas, kada Alalka pakelevingo- 
se, tamsiuose rūbuose pasirė
džius atėjo atsisveikint su Kse
ne. Laikėsi ilgai glebije, ant 
galo Alalka inspaude Storas- 
taitei rakta in banka ir pasz- 
nabždejo. |

— Dažiuretoja vyriausia 
uždare duris nuo mano neval- 
ninkiu, nes sztai su tuom raktu 
atidarysi mažas szonines dure

les. Ne užmirszk, apie deszim
ta! Pulkauninkas, Alaksimas ir 
jo Kazokutis lauks už sodo su 
arklais. Tiktai del Dievo mel
džiu bukite saugios. iSziandien 
geriause ant ipabegimo.

— Tegul tau Dievas užmo
ka, Alalka-viską, ka. del manes 
pabarei tare Ksene, gilei susi
judinus, o ypatingai, tegul ta
ve aipszvieczia teisybe. .

— Jau mane ąpszviete, at
sake Alalka per užtarimą Moti
nos Dievo jau asz duszeje es-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Daugelis žmonių yra tosios 
nuomones,

Kad yra sutverti vien tik
del valgymo vaisiaus,

Isz tos žemes ant kurios ■
yra sutverti,

O kiti turi sunkiai dirbti 
ant ju patarimu.

Toki žmones sarmatinasi
,teisingo darbo, 

Alanydami kad darbas juos 
nužemina.

Yra tai kvailiai, beproeziai 
ir savan yliui.

Kas sarmatinasi darbo, 
Tasai negali būti naudingi

visu omen ai, 
Ir neturi sveiko iszauklejimo.

Jokis darbas žmogų 
Nenužemina ir nepaniekina, 

O ant to yra tukstaneziai 
davadu czionais Amerikoj, 

Kad net czyistytojai czeveryku 
Arba nesziotojai laikraszcziu, 
. Dasidirbo milžiniszku turtu,

Ir ju praeiti niekas 
nejpa.niekina,

Tiktai guodėja kaipo geras 
žmogus.

Daugelis isz musu rugoja, 
Kad neturi progos patarnauti 

' kam nors,
Su savo spėkomis arba 

gera rodą,
Jeigu būtume ten arba 

ten.
Bet kam jieszkoti toliaus 

tosios progos,
Jeigu turime taja proga 

■prie saves,
Ir galime prigelbeti savo 

Kaimynui savo patarnavimu.
* * *

Sviete buvo ir sziandien da 
Daugiau buna piktu žmonių.

Žinome tai gana gerai, 
Ir tame gerai datiriaine

nuo savo artimu.
Nuo 'žmonių turime nukensti 

labai daug,
O labai tankiai ir nekaltai, 

Kad nekarta užduodamo 
sau klausymą:

Isz kokios priežasties 
turime kensti,

Ir už. ka jie mus persekioja?
Ne karta puse musu 

gyvenimo
Pereina nuolatinėje kovoje 

su inipratimais,
Ir budais žmonių,

Kad nekarta ir kantrybes 
pritrūksta,

O bet turime savo didžiausius 
prieszus mylėti,

Kaip mums Dievas prisakė.

Istorija Apie 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir lindimai 
apie Jezu Kristų.

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

Pirkie U. S. Bonus Sziandien:
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Eroplanas Prie sz Submarinus

Sztai naujas Laivyno ero
planas “helicopter” kuris 
buvo vieszai parodytas neto
li nuo Fort Worth, Texas. 
Szitas eroplanas, kad ir pa
dangėse gali tupėti toje pa- 
czioje vietoje ir temyti po-

ZiniosVietines
— Petras Czerkauskas nuo 

335 W. Mahanoy uly., kuris 
gydėsi in Locust Mt. ligonbute, 
ana diena sugryžo namo jaus
damas daug sveikiau po opera
cijos.

— Subatoj pripuola Szv. 
Aleksiejp, o Tautiszka Vardi
ne: Nelda. Ir ta diena 1747 m., 
John Paul Jones gimė, jis yra 
vadinamas musu Laivno tėvais, 
nes jis insteige Amerikos lai
vyną, kuris sziandien yra ga
lingiausias ant viso svieto; 
1380 m., Keistutis sugavo Vil
niuje Jagela, kaipo Lietuvos 
vilingi, iszdavika; 1935 m., 
daugiau kaip asztuonios de- 
szimts tukstancziu Žydu iszsi- 
nesze isz Vokietijos. Jie jau ta
da nujautė kad jiems bus ries
tai. Jie isz Vokietijos isžsinesz- 
dino kaip žiurkes isz skestan- 
czio laivo. Musu vadams jau 
ežia turėjo būti aiszkus ženk
las kas darosi toje Naciu užka
riautoje Vokietijoje; 1945 m., 
Prezidentas Harry Trumanas, 
Anglijos Ministeris Winston 
Churchill ir Premieras Juozas 
Stalinas susitiko Potsdam 
Konferencijoje pasitarti apie 
kara. Ir Stalinas ežia abiem 
galvas apsuko, juodu sumulki- 
no ir viską pats sau laimėjo;
1950 m., Amerikos Slapta Poli
cija suaresztavo Julius Rosen- 
berga, New York mieste, kaipo 
Sovietu Rusjios szpiega ir 
Amerikos iszdavika. Jo žmona 
buvo vėliau suimta ir suaresz- 
tuota; 1947 m., daugiau kaip 
asztuoni szimtai . valstybiniu 
darbininku buvo pravaryta, 
nes ant ju nebuvo galima ;pasi- Į 
tikėti. Jie buvo intarti kaipo
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vandeninius laivus, submari
nus ir juos susprogdinti po 
vandeniu isz padangių. Jis 
yra taip intaisytas kad jis 
isz padangių gali susekti 
submarina kad ir giliausiai 
po vandeniu.

Amerikos iszdavikai. Mums 
buvo linksma, tai iszgirti, kad 
musu valdžia nesnaudžia. Bet 
kur buvo musu slapta policija, 
ka dare musu valdžia, kai szi- 
t.ie dabar intarti žmones buvo 
pasamdyti in tokias svarbiais 
vietas valdžioje; 1410 m., Lie
tuviai pergalėjo Kryžeivius 
ties Varnais; 1870 m., Kairas 
tarp Prancūzijos ir Vokietijos 
prasidėjo.

— Szventos Marijos Slavo- 
ku parapija laikys shvo Baza- 
ra Liepos 25, 26 ir 27 d.d., va
karais in parapijos darža, Iprie 
bažnyczios.

— Kita sanvaite, Nedelioj 
pripuola szeszta Nedelio po 
Sekminių, Szvento Kamilo, o 
Tautiszka Vardine: Astute, 
Taipgi ta diena. 1J140 m., Prez. 
Franklin D. Rooseveltas pa
skirtas treczia syki del Prezi
dento vietos, Su vien. Valst., 
Amerikoje; 1431 m., Lietuviai 
pergalėjo Lenkus ties Lucku; 
1812 m., Amerika paskelbė ką
rą priesz Anglija.

— Albinas V. Traskauskas 
ir žmona nuo 521 W. Centre) 
uly., pardavė savo narna del 
Michael Hunianick ir žmona už 
$4,000. Traskauskai apsigy
vens mieste Bristol, Pa.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Vincento Paulieto, o Tautiszka

Losziku Devinta Karta

Dvideszimts dvieju mene
siu mažute Bridget Lupino 
Duff jau dabar rengiasi in 
loszimo daria kaip jos tėvai 
ir protėviai darydavo. Ji 
ežia pasirodo laikrasztinin- 
kams su savo motina Ida Lu

Vardine: Szventaragis; Ta die
na 1848 m., moterys laike sei
mą in Seneca Falls, N. Y., rei
kalaudamos lygiu ir pilnu tei
siu valdžioje. Szitame seime 
pasirodė Ponia Amelia Jenks 
Bloomer, su ilgomis kelnaitė
mis. To jau isz mados iszeju- 
sios moteriszkos kelnaites, kad 

| ir trumpesnes sziandien yra vis 
i vadinamos “bloomers” nuo 
tos ponios vardo; 1933 m., Įta- 
lijonas, Italo Bal'bo su dvide- 

i szimts keturiais kariszkais 
Į cręplanais atskrido stacziai isz 
Italijos in New York miestą, ir 
paskui nuskrido in Chicago, 
111. Jis taip pagarsėjo, kad Ita
lijos diktatorius Benito Mus- 
solinis jo taip iszsigando ir jo 
taip bijojo, kad ji paskyrė ka- 
•riszku vadu tolimiausose Itali-
jos Salose, kad jis nebūtu arti 
Italijos sostines; 1940 m., Hen
ry Wallace buvo Demokratu 
Partijos paskirtas kaipo musu 
kraszto Vice-Prezidentas. Kaip 
'žinote, vėliau jis buvo intartas 
pasmerktas ir 'pravarytas, už, 
tai kad jis užtarė ir reme So
vietų Rusija ir Amerikos Ko
munistus; 1943 m., Amerikie- 
cziai bombardavo Rymos mies
tą. Bet isz anksto perspėjo vi
siems Italams kad jie ju mies
tus nebombarduos ir kad visi 
pasikavuotu. Septyni szimtai 
septyniolika žmonių buvo jaž- 
muszta ir tūkstantis penki 
szimtai devynios deszimits de
vyni buvo sužeisti per ta bom
bardavimą. Italijonai iki sziai 
dienai nedavonoja Amerikie- 
cziams už ta bombardavimu. 
Jie sako kad tai buvo visai ne
reikalinga.

— Utarninke pripuola Szv. 
Jeronimo, o Tautiszka Vardi
ne: Tautgine. Ir ta diena M917 
m., pirmutinis numeris buvo 
iszt ra ūktas del vaisko per Pir
mąjį pasaulini kara. Karo Sek
retorius Newton D. Baker isz 
trauke ‘ ‘ 258 ’ ’ numeri; 1932 m., 
Franz von Papen ipaeme Vo- 
kiecziu valdžia ir ežia buvo 
Amerikos ir Anglijos proga, ji 
remti priesz Nacius bet nei 
Anglai, nei Amerikiecziai ne
suprato to žygio svarba ir sau 
užpecziaus tupėjo ir taip leido 
Hitleriui surengti ta Antro Pa
saulinio Karo Qiragara; 1944 
m., Hitleris sprogstanezios 
bombos sužeistas. Ir ežia, buvo 
•paežiu Vokiecziu drąsus žygis 
parodyti visam pasauliui Hit
lerio pavoju, 'bet niekas nepai- 

pino, po kaire, ir Ponia Con
nie Lupino, jos moeziute. 
Szitos szeimynos nariai per 
tris szimtus devynos de- 
szimts viena meta yra pa
garsėję kaipo garsus ir ga
bus loszikai ir loszikes.

se; 1950 m., Gen. Douglas Mac- 
Arthuris pranesze kad Komu
nistai Korėjoje pralkiszo įproga 
ir dabar jokiu budu negali ka 
ra laimėti. (Kaip jis baisiai 
ežia suklydo, mes sziandien, po 
keliu metu karo matome); 1304 
m., gimė Italijonas poetas, ra- 
szytojas Francesco Petrarch.

— Sena miesto gyventoja 
ponia Stase Zavetskiene, nuo 
605 E. Centre uly., kuri nese
niai gydėsi in Schuyikillo pa
vieto ligon'buteje, ir ana diena 
sugryžo namo, pasimirė Pane
delyje 12:30 valanda popietu. 
Velione nesveikavo ilga laika. 
Gimė Lietuvoje, atvyko in Ma- 
hanojuje 1902 metuose. Jos vy
ras Povilas mirė 1947 mete, o 
duktė Prane Jacolbson (Jaku- 
boniene) pasimirė Birželio 20, 
1954 m. Prigulėjo prie Lietu- 
viszkos parapijos ir prie mote
rie bažnytiniu draugijų. Paliko 
dvi dukterys: Katrie, pati Ray
mond Kline, mieste ir i Adele, 
pati Jono Malasieviczio isz 
Park Place, taipgi seserena, 
Prana Varanavicziu isz Phila
delphia, ir keletą, anuku. Lai
dotuves in vyks Subatos ryta 
su apiegomis in Szvento Juo
zapo bažnyczioje devinta va
landa; ir palaidos in parapi
jos kapinėse. Amžina atilsi. 
Graborius Liudvikas Tras- 
kauskas laidos.

— Naujas fabrikas, Russell 
Williams Co., kur iszdirbines 
moterų dreses, prasidėjo Sere- 
dos ryta, po Nr. 418-428 W. 
Mahanoy uly., kur kitados bu
vo publikine mokykla. Apie 
szimta darbininku aplaike dar
bą tame fabrike.

— Utarninke Liepos (July) 
20-ta diena 1954m., 7-ta valan
da ryte (DST), iszvažiuos in
Wilkes-Barre, Pa., trys vyru
kai, kurie likos paszaukti del 
kariszkos tarnystes. Žemiau 
paduodame vardus kurie ap
leis isz:

Frackville: Joseph Al. But- 
cavage ir William Jos. Wynne.

Ashland: Donald F. Tesno.
— Pons. Antanai Kaslai- 

cziai isz Newark, N. J., sve- 
cziavosi pas savo sunu, Petra 
Staneika, marezia ir szeimyna, 
ant W. Market uly., taipgi M. 
Gorinu szeimyna,, ant W. Cen- ‘ e
tre uly., ir prie tos progos at
lankė ‘Saules’ Redakcija, nes 
iponstva Kaslaicziai yra seni 
‘Saules’ skaitytojai. Acziu 
už atsilankyma. Pons. Kaslai
cziai taipgi dalyvavo laidotu
vėse savo sūnelio, Albino Sta
nciko, kuris prigėrė in Marlin 
ežerą, praeita sanvaite.

— Musu skaitytoja, ponia 
Ona Svitriene, isz Nanticoke, 
kuri svecziojasi pas“ savo gi
mines Frackvilleje, atsilankė 
in ‘Saules’ Redakcija:, atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti ‘Saule.’ Acziu už atsi
lankyma.

Girardville, Pa. — Vincas 
Biiraczauskas, nuo New Road, 
Lost Creek katinėlio, pasimirė 
Petnyczioj, Liepos 9-ta diena, 
savo namuose. Velionis sirgo 
per koki ta liaika nuo azmos, 
ir paskutini karta dirbo Lo
cust Summit kasyklose. Gimė 
Lietuvoje. Paliko savo paezia, 
Ona (Saipnakiute) ir duktere 
Ona, ^pati Reimondo Yanavi- 
czio isz Milmont, taipgi paliko 
broli Norbuta, Utica, N. Y. Lai
dojo Utarninke, Liepos 13-1 a 
diena, su apiegomis in Szv. 
Vincento bažnyczioje 9-ta va
landa ryte ir palaidotas in 
Chester, Pa. Graborius'V. Men-

kieviezius laidojo.

Shenandoah, Pa. — Antanas 
Želinskas, nuo 312 W. Arling
ton ulyczios, randasi Szv. Juo
zapo ligonbuteje Hazleton del 
gydymo, isz priežasties kai jo 
automobilius kur jo sūnūs Ner
imautais vairavo ant South uly
czios Freelahde, susitrenkė su 
kitu automobiliu prigulintis 
prie John Medash isz Eckley. 
Antanas Žeinskas likos sužeis
tas in nugara. \

— Žinios pranesza, buk pa
nele Daktarka Helena M. Bar
ry (Bara.uskiute) nuo 25 E. 
Coal uly., mieste, likos suriszta 
mazgu moterystes su Anthony 
DeFranco, sūnūs ;pons. Jos. De
Franco isz Lancaster, Pa., per 
kuniguži Rev. Warren Heinly, 
in Grace Luteronu bažnyczioje, 
Lancaster, Pa., Birželio (June) 
5-ta diena. Svotai buvo: Mrs. 
Herbert S. Levy ir Herbert S. 
Levy. Jaunavedžiai apsigyve
no mieste Lancaster, Pa.

— Rozalija Tomkieviczie- 
ne, sena miesto gyventoja, stai
ga pasimirė pareita Nedelia, 
pas savo duktere, J. Coyle, 
Garden City. Velione gimė Lie
tuvoje, atvyko in Shenadoryje 
daugelis metu atgal. Jos vyras 
Jurgis mirė 1912 metuose. Pa
liko penkis sūnūs: Jurgi, Vinca 
ir Edvardą, visi isz miesto, Jo
ną, New Britain, Conn., ir Je
ronimą, Brooklyn, N. Y., tryis 
dukterys: Al. Zaleskiene, Phi
ladelphia; Ad. Sikorskiene, 211 
E. Centre uly., mieste, isz kur 
laidotuves invyko, ir P. Lazau- 
nikiene, isz Catawissa. Laido
tuves invyko Ketverge rytai, 
su Szv. Misziomis in Szv. Jur
gio bažnyczioje devinta valan

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 
... many, many more.

It’s a full partnership with our men! 
Today, in the women’s services, you’ll re
ceive equal pay, equal rank, equal oppor
tunities with our men. PLUS 30 days’ vaca
tion a year, clothing designed by top cou
turiers, medical care, allowances, travel.
Volunteer for a Vital Job t
If you are a woman 18 or over, you’ll find 
more in life in uniform. Choose from th© 
nine services the one best suited for you.

JOIN THE
TAKE YOUR PLACE IN AMERICA'S BIGGEST JOB ft) 

defense!
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da ir palaidota in parapijos ka
pinėse. Graborius Snyder lai- j 
do jo.

TRAUKIASI ISZ HA- j 
NOI, INDO KINIJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Rodos, ežia Prancūzams jau 
butu gana bedu. Bet tuo pa
ežiu sykiu Amerikos valdžia 
pranesze kad Amerikos Karo 
Sztabas jau daugiau nemokins 
ir nelavins Prancūzu karinin
ku del Vietnam Prancūzijos 
armijų.

ATKAS KAPA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jaunas milijonierius vartuojo 
narkotikus. Bet kiti daktarai 
kurie buvo paszaukti sako kad 
tie narkotikai negalėjo ji už- 
muszti. Jie sako kad jis buvo 
nutrucintas ne su narkotikais, 
bet su trucyzna.

Milijonierius Thorne butu 
susilaukęs $2,600,000 kai jis 
butu sulaukės savo dvide
szimts pirmo gimtadienio.

Kas dar lakiau sumaiszo visa 
ta klausima yra tai kad jis per
mainė savo paskutini testa
menta tik keliomis dienomis 
priesz savo mirti. Pirmiau, sa
vo paskutiniam testamente bu
vo viską palikes savo motinai. 
Bet keliomis dienomis priesz 
savo mirti jis panaikino ta 
testamenta, ir viską paliko sa
vo sužieduotinei.

Jis teipgi paliko trumpa ir 
labai reikszminga ir intaringa 
raszteli kuriame jis parasze

“Jeigu asz staiga mirsiu tai 
prižiūrėkite kad policija gerai 
isztirtu mano mirties priežas
tį.”

DULLES NENORI 
GRYŽTI IN GENE- 
VOS KONFERENCIJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

link Indo-Kinijos ir Europos 
klausimu.

Sek. Dulles su Po-Sekretoriu 
Walter Bedell Smith buvo vis
ką mete ir apleidę ta Genevos 
konferencija, kai Anglija su 
Prancūzija užsispyrė pripažin
ti Komunistiszka Kinija.

Sek. Dulles buvo pasakęs 
kad jis apie tai nenori nei kal
bėti, ii' nekalbės.

Brooklyn, N. Y. — Vokieti
joje yra bent 300 silpnos svei
katos Lietuviu vaikucziu, ku
riuos 'būtinai reikia iszvežti po
ilsiui iu vasaros stovyklas. 
Sziam tikslui reikia sutelkti 
aipie $4,500 ries vieno vaiko 
stovyklavimas atsieis $15. Vie
nok iki sziol BALFo Centras 
vaiku vasaros stovykloms Vo
kietijoje gavo tiktai $506, ku
riuos B ALFas jau persiuntė in 
Vokietija. Reikalas yra labai 
skubus ir svambus, nes vasara 
jau atėjo, o tie 300 vaikucziai 
yra tikrai reikalingi poilsio, 
gryno oro, geresnio maisto ir 
rūpestingos priežiūros. Taigi 
kreipiamės in visus Lietuvius, 
praszydami auku vasaros sto
vy klonis V okieti joje. Aukas 
siuskite: United Lithuanian 
Relief Fund of America, Inc., 
105 Grand St., Brooklyn 11, 
New York.


