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Kurczias Szuva Gales Girdėti

Chick, cocker spaniel szu
va yra apkurtęs ir negali vi
sai girdėti. Czia jo savinin
kas, Stanley Kind, isz Balti
more, Maryland, parūpina 
tam savo szuniui intaisa, ku
ri žmones vartuoja kad galė
tu geriau girdėti. Darbinin

Isz Amerikos
9JUODUKAI

IN MOKYKLAS

Policijantai Stovėjo 
Ant Sargybos

CLINTON, TENN. — Dovy- 
ni juodukai raportavo in vie- 
szaja mokykla, prie kurios bu
vo pastatyta policijos sargyba. 
Bet nei jokio sukilimo czia ne
buvo ir viskas buvo tvarkoj. In 
Mansfield, Texas mokyklos 
neinsileido juoduku ir nepaisė 
Amerikos augszcziausio teis
mo nusistatymo. Bet kitur, 
kaip in Tennessee, Oklahoma, 
Maryland ir Ohio valstijas 
juodukai ėjo in mokyklas su 
baltaisiais ir niekas bent vie- 
szai nepasiprieszino.
Bet in Clinton miestą devyni 

isz dvylikos juoduku ėjo in 
mokykla su policijos seęgyba. 
Policijantai davė visiems bal-I 
tiems žinoti kad jie baiku ne-; 
kreczia ir kad tie juodukai tu-I 
ri pilna tiese eiti in mokykla’ 
kaip ir kiti.

Daug mokyklų Pietinėse 
valstijose griesztai yra nusi- 
stacziusios priesz ta augsz- 
cziausio teismo nusprendimą ir 
sako kad jos greicziau panai
kins visas vieszasias mokyk
las pirm negu priims juodukus 
in tas mokyklas.

Bet ten, kur juodukai stojo 
in mokyklas nebuvo jokio su
kilimo ar priesztaravimo, nes 
policijantai pribuvo tvarka pa
laikyti.

Daug musu katalikiszku mo
kyklų dabar turi ta pati klau
sima Pietinėse valstijose, kur 
žmones yra taip atžargiai nu
sistatė priesz juodukus.

ke, pardavėja, Angela Rus- 
soniello czia pritaiso prie to 
szunies dirželio ta intaisa 
kad jis galėtu girdėti. Daug 
kurcziu žmonių labai norėtu 
toki intaisa turėti bet neisz- 
gali. O czia szitam szuniui 
yra tai intaisoma.

VERGU LAIVAS
SUSTABDINTAS

TAMPICO, MEXICO. — 
Valdžios inspektoriai sustabdė 

.Meksikos “Mercurio” laiva, 
kuris veže trisdeszimts septy
nis Meksikonus in Amerika 

j paslaptomis, be jokiu vizų ar 
j paszportu.

Inspektoriai dar nesako kad 
kas czia buvo kaltas kad pen
ki isz tu Meksikonu prigėrė. 
Bet jie sako kad jie dabar visa 
ta klausima isztirs ir nubaus 
tuos kurie bus rasti kalti.

Laivo kapitonas sako kad 
tie keturi Meksikonai patys 
szoko in juras, kai jie dažinojo 
kad jie turi gryszti in Meksi
ka. Penktas Meksikonas tik 
dingo nuo to laivo ir Kapitonas 
sako kad jis nežino ar jis isz- 
szoko isz laivo ar gal visai ne
buvo insisedes in ta laivai kai 
jis iszplauke.

AUTOMOBILIUS
BE DRAIVERIO

CONNEAUVILLE, PA. — 
Nelaimėje, kurioje dalyvavo 
automobilius be draiverio 

| kasztavo vieno meto mergaitu- 
kes gyvastį ir sužeidė jos jau-į 
na broliuką.

Mažoji Jeanne Lowe pasimi
rė apie valanda po to laiko kai; 
ji buvo suvažinėta, kai jos te
veliu auotmobilius paslydo nuo 
savo stabdžiu, brieku, ir atbu
lai nuvažiavo ir ja suvažinėjo. 
Jos broliukas, pus-treczio meto 
amžiaus Gordon buvo teipgiI 
suvažinėtas, bet daktarai sako 
kad jie mislina kad jis iszliks 
gyvas. Mažaji Jeanne Lowe 
buvo galva praskelta ir už tai 
ji pasimirė.

TĖVAS IR 3 VAIKU- 
CZIAI ŽUVO GAISRE

FAIRBAULT, MINN. —
Dvideszimts septynių metu 
amžiaus tėvas ir jo trys vaiku- 
cziai žuvo gaisre kai ju namai 
sudege. Ugniagesiai sako kad 
visi tuose namuose užduso nuo 
durnu.

Gaisras sunaikino visus tuos 
kambarius, kur jie gyveno ant 
antro augszczio. Isz kur ar 
kaip tas gaisras prasidėjo nei 
policijantai nei ugniagesiai dar 
negali pasakyti, kol jie isztirs.

BADAUJANTIEJI 
MARSZAVO

Penki Nužudinti, 
Dvideszimts Sužeista
DACCA, EAST PAKISTAN

— Policijantai szove du sykiu 
in gauja badaujancziu sukilėliu 
in Dacca miesto ulyczias. Poli
cija pranesza kad penki buvo 
nuszauti ant smerties ir apie 
dvideszimts kitu buvo sužeista. 
Jie per savo badaujima nori 
valdžiai priparodinti kad jie 
nesutinka su valdžios nusista
tymais.

Vandenilio, Hydrogen 
Intaka Isztirta

Czia vienas karininkas 
mokslinczius skaito ir per
žiūri raportus isz maszinos, 
kuri buvo isz parasziuto isz- 
mesta, per Redwing bombar
davimą isz B-36 eroplano. 
Karininkai nori dabar daži- 
noti kiek bledies, ir iszka- 
dos tokia sprogstanti bom
ba galėtu padaryti, ir kaip 
toli ji siektu. “Civil Defen
se” atstovai nori tai žinoti, 
kad jie galėtu žinoti kaip 
toli reiketu žmones nuo to
kios sprogstanczios bombos 
atitolinti. Kol kas, nei armi
ja nei laivynas nenori isz- 
duoti tokiu svarbu žinių, 
kad musu prieszai nedažino- 
tu.

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKIT

SARGAS NUŽUDĖ
INTARTA V AGI

PHILADELPHIA, PA. — 
Darbininkas ant Ferries Mar
ket, Delaware Avenue ir Mar-’ 
ket ulycziu buvo nuszautas iri 
užmusztas apie treczia valanda 
isz ryto, kai jis lipo per tvora.

Jis buvo nuszautas asztuo- 
nios deszimts metu amžiaus 
sargo Paul Randolph, nuo 33 i 
South Seventh ulyczios.

Randolph, kuris iszrodo 
daug jaunesnis negu jo metai 
parodo, sergsti ta jomarka per 
septynias dienas per sanvaite. 
Per Labor Diena jis tenai ėjo 
savo paprasta sargyba, kuri 
prasidėjo szeszta valanda va-i 
kare, už tai kad tenai jau buvo 
keletą vagyscziu.

Jis ėjo savo pareigas apie 
antra valanda isz ryto ir patik
rino visu kambaru duris ir 
langus. Jis, eidamas savo sar
gybos pareigas pamate kad 
vienos tvoros dratai buvo nu
kirsti, nupjauti. Jis paskui ra
do kad tu kambariu raktai bu
vo dinge. Jam buvo aiszku 
kad czia jau kas nepaprasta, 
kad czia vagies darbas. Jis su- 
gryžo in savo ofisą, pasiėmė 
medžiokles “shotgun” karabi
ną ir atsitūpė prie tu kambariu Į 
laukti. Deszimts minucziu po 
treczios valandos isz ryto jis 
iszgirdo ka nors lipant per tai 
nupjauta tvora. Jis už szeszios 
deszimts pėdu pamate kad kas 
tenai eina, ir slankioja. Jis ta-1 
da pamate žmogysta lipant per 
ta nupjauta tvora. Kai as va-; 
gis buvo užlipęs ant tos tvoros į 
tas sargas paleido viena szuvi 
isz savo medžiokles karabino 
ir ji nuszove.

Sargas Randolph tuojaus pa
telefonavo policijai ir pasiaisz- 
kino ka jis buvo padaręs.

Vagis Gilmore buvo jo bro
lio dvynuko pripažindintas. 
Thomas Gilmore pasakė kad 
tai buvo jo dvynukas nuo 225 
S. Forty Second ulyczios. Jis 
sake kad jo brolis tenai buvo 
keletą menesiu dirbės, bet kad I 
jis keletą dienu priesz tai buvo į 
isz ten praszalintas.

MAŽAS KŪDIKIS 
BAISIAI SUMUSZTAS

PHILADELPHIA, PA. — 
Dvideszimts dvieju menesiu 
vaikutis, Charles, “Chucky”j 
Hilbert, Jr., buvo taip sumusz- 
tas, sudaužintas, kad daktarai 
ligoninėje Žako kad jis gal pa
simirs. Jis dabar yra be sąmo
nes. Jo galvute ir visas kūnelis 
buvo baisiai sumuszti.

Dvideszimts metu amžiaus 
Kenneth L. Smith, elektros 
darbininkas yra suaresztuotas 
už to mažuczio sumuszima.'Jis 
policijantams sake ir sako kad j 
jis ta mažuti myli ir kad jis ji | 

' tik norėjo nubausti kai jis jo i 
1 neklause.

To mažuczio vaikuczio mo-Į 
tina, kuri sako kad ji nežino 
kur jos vyras dabar randasi, I 
bet kad jis yra vaiske. (Ji gy
vena su szituo Kenneth L.

Kunigužis Vagis SZESZI AMERIKOS SUEZ
Apvogė Banka SZPIEGAI SUIMTI KONFERENCIJA

Dvideszimts septynių me
tu amžiaus Robert Drodge, 
isz Mount Morris, Pa., nepri
pažintas kunigužis buvo su
aresztuotas už bankos apvo
gimą kur jis buvo gavės dvi
deszimts du tukstancziu do
leriu, sako kad jis nežino kas 
ji apsėdo ar prigunde taip 
padaryti. Jis apvogė banka 
in Morgantown, West Virgi
nia, kur jis dirbo. Jis buvo 
atsisakęs nuo savo parapi
jos trys metai atgal. Jis sako 
kad jis negali nei pats sau 
iszsiaiszkinti kodėl jis tuos 
pinigus pasivogė. Jis sako: 
“Asz juos pats nepralei- 
džiau, asz tik padėjau tiems, 
kurie reikalavo pagelbos, ir 
man reikėjo geras automobi
lius ir mano vaikams reika
lingus daigtus. Ir taip pra
leido pinigus.

Smith, nors yra to kareivio 
žmona. Policijantai ir ja su- 
aresztavo kaipo svietka).

To vaikuczio motina, Ponia
Eleanor Hilbert, kuri gyvena; 
su tuo svetimu vyru nuo Lie-I 
pos menesio, sako kad ji nežino i 
kur jos vyras randasi, bet kad; 
jis buvo stojęs in lakunu szta-l 
ba.

Kenneth L. Smith prisipaži
no kad jis buvo nubaudęs ta; 
mažuti, bet jis visa sako kadi 
jis ta vaikuti myli ir kad jis | 
norėjo ji tik pamokinti.

To vaikuczio motina polici
jantams pasakė kad tas jos ■ 
“boy-frentas,” svetimas vyras 
buvo keletą kartu sumuszes jos į 
sūneli. Ji sako kad ji neiszdry-1 
so jam ka sakyti, nes ji neture-( 
jo kur eiti ir jautiesi kad ji turi Į 
su juo gyventi.

Kai vaikutis buvo nuvesztasl 
in Cooper ligonine in Camden, I 
New Jersey, tas Kenneth L. I 
Smith pasirasze kad jis yra tol 
vaikuczio tėvas.

\
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Maža mergaite parvertė 
kalimoriu ir paliejo raszala 
ant stalo. Ji bijojo kad jos už 
tai nenubaustu, tada už
klausta, kas teip padare, at- ; 
sake kad brolis. Valandėlė 
pamislijus ji dadure:

— Bet jus jo neklausinė
kite apie tai, nes jis dar gali 
susimislyt iszsimeluoti.

Sako Kiniecziu
Komunistu Valdžia
TOKYO, JAPONIJA. — 

Komunistiszkas radijas isz 
Peiping pranesza kad szeszi 
Amerikos szpiegai, Kiniecziai 
yra suimti ir suaresztuoti. Ra
dijas sako kad visi jie buvo nu
galabinti ar suimti Kinijoje, 
kai jie stengiesi slaptingas val
džios žinias perduoti Amerikos 
agentams.

Radijas sako kad trys vyrai 
buvo paslaptomis priveszti 
prie Kinijos kranto, Gegužio 
menesyje ir kiti trys Birželio 
szeszta diena. Komunistai sako 
kad visi jie buvo suimti ir su
aresztuoti ir paskui buvo mir
ties bausme pasmerkti ir nuga
labinti.

Amerikos Ambasados szta- 
bas užsigina kad jis yra turė
jęs tokiu sznipu ir kad czia 
Komunistai ar giriasi ar gal 
teisinsai už nekaltųjų nužudi- 
nima.

Paszauktas Daktaras
Kad Daktaras Vaistelis 

numirė, Jonukas girdėjo tė
vus kalbant, kad Dievas pa- 
siszauke daktara pas save.

— Ar Dievas serga? Pa
klausė Jonukas.

— Ne atsake motina: del- 
ko tu teip klausi?

— Tai delko Dievas szau- 
kesi daktara, jei jis neserga?

i Atsake Jonukas.

Adlai Stevensonas Skubinasi In Vaju

Demokratu Partijos kan
didatas in Prezidentus, Ad
lai Stevensonas, negali pa
laukti kol bus pavėlinta eiti 
in eroplana, ir jis czia po vir
ve palenda kad greicziau pa
siekus savo eroplana. In

Visiszkai Pairo;
Vakarai Kaltinami

CAIRO, EGIPTAS. — Cairo 
konferencija kaslink Suez Ka
nalo klausimo visiszkai pairo. 
Egipto Prezidentas, diktato
rius Nasser kaltina vakariniu 
tautu atstovus, kurie buvo rei
kalavę kad as kanalas butu pa
vestas po tarptautines komisi
jos tvarka.

Prezidentas Nasser sako kad 
szitokis pareikalavimas yra in- 
sikiszimas in Egipto kraszto 
vidaus reikalus.

Jis sako: Bet kokis, tokis, ar «
panaszus pareikalavimas pri
versti Egipto kraszta taikintis 
su kitomis tautomis kaslink 
Suez Kanalo klausimo gali bū
ti ženklas ir pradžia kito karo! 
Jis laikrasztininkams padavė 
pustreczio szimto žodžiu raszta 
kuriame jis piktai atsikirto 
priesz visas kitas tautas ir ju 
astovus.

Tie pasitarimai, ar ta konfe
rencija labai staigiai užsibaigė.

Komisija buvo jam pasiuli- 
nus savo patarimus ir net asz- 
tuoniolikos vieszpatyscziu 
tiems patarimams pritarė, bet 
jis visus atmete.

Australijos Ministeris Men
zies viską mete, nusispjovė ir 
iszejo. Jis dabar gryszta in 
Londoną. “Mes prie galo pri
ėjome; nėra jokio reikalo to
liau tartis ar ginczytis,” jis 
laikrasztininkams pasakė.

Szvedu ir Amerikos atstovai 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Vice-Prezidentus Demokra
tu kandidatas Estes Kefau- 
ver stovi po deszine, su skry
bėlė. Kiti ju partijos nariai 
yra Stevensono sūnūs John 
Fell, po deszine ir jo kitas 
sūnūs Adlai, Jr., viduryje.

i
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SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
In Lincoln, Nebraska, Adam 

McMullen buvęs Ne'braskos 
respublikonas Gubernatorius, 
patarė respublikonams balsuo
ti už Demokratus lapkriezio 
menesio rinkimuose. Del ko bu
vęs Gubernatorius pataria bal
suoti už Demokratus "l Jis sako 
Repu'blikonai ūkio politika ve
danti Ne'breskos ūkininkus in 
bankrotą. ’ ’

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS :: 
Labai užimanti apysaka

Pypkes Durnai Musu Skaitytojas tik dar labiau iszverte akis in 
poną.

Per paczta, 25 Centai

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

Prascziokelis

Paryžiuje, Prancūzijoje: Bu
vęs Prancūzijos Ministeris Pir
mininkas, Edgar Faure iszvy- 
ko in Maskva. Jo keliones tiks
las: gauti daugiau žinių ir pa
sidžiaugti keliones inspudžiais.

— 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.

Platinkit “Saule”

In Southampton, Anglijoje, 
Rugpjuczio dvideszimts asz- 
tunta diena, trisdeszimts devy
nių metu amžiaus Charles Yet- 
man ginezijosi su savo žmona; 
kuri jo sunesziota palata, siutą 
buvo pardavus už keturiolika 
centu. To siuto kiszeniuose bu
vo paslėpta septynios deszimts 
du doleriai.

Egipto krasztas su savo dikta
torių, Nasser ar kaip Rusija 
beveik kasdien daro.

Kam mums bilijonus doleriu 
skirti del apsiginklavimo, jei
gu mes savo ginklus negalime 
pavartuoti?

Locija Overlingaite ir Juli
ja Riszkaite, abidvi Szv. Jur
gio parapijso nares, isz Phila
delphia, Pa., atostogų proga 
iszvyko in Rocky kalnus. Viso
je keliauninku grupėje jos tik 
dvi lietuvaites. Labai grožisi 
kalnais, Louise ežeru, Alber
tos ir Victorijos valstybių 
vaizdais Kanadoje; aplanke ir 
Seattle, Washington.

Dabar Egipto diktatorius už
grobė Suez kanala, vien tik už 
tai kad mes jam nedaveme ke- 
eta milijonu doleriu pasi’buda- 
vuoti dideli prūdą. Jis ta ka
nala pasigrobė ir dabar nežino 
ra su juo daryti, nes nei jis 
nei jo kraszto inžinieriai, be 
Amerikos mokslincziu ir pini
gu negali ta kanala vesti ar 
tvarkyti per viena diena.

Užgimė viens prascziokelis; 
Nieks to nei nežinojo.
Erne augti vargdienėlis, 
Apie ji nieks nedurnojo.
Kaip paaugo, vargas spaudžia 
Reikia duonos sau jieszkotis, 
Nieks prie saves jo neglaudžia 
Apie ji nenor galvotis.
Buvo geras ir patogiai 
Vargszas su visais sznekejo, 
Bet ji vargo spaude smūgiai, 
Nieks žinot jo nenorėjo.
Kožna diena praseziokeli 
Vargas, bėdos vienos grauže, 
Ir in graba vabgdienelio 
Kuna silpna tuoj parlaužė. 
Kaip lydėjo vargdienėli, 
Nieks ant to nei neatbojo; 
Graudžiai verke motinėlė, 
Svetimi tiktai žiopsojo. 
Ir užmirszo vargdienėli 
Jau ir tie, kurie žinojo. 
Verke jo tik motinėlė, 

, Bet ir ta tuoj paszarvojo.

Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. 
Ir seka korespondentus. 
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais. 
Bet jis “Saule” pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika. 
Jis skaito vietines žinias 
Apie krikszczynas, vestuves 

ir 1.1. 
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako. 
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.

RUSKIE SPORTININ
KE SUARESZTUOTA

Norėjo Pasivogti
Kelias Skrybėlės

Keke

ne-
isz

da-

— Nagi nenaudeli!
Joelis ir pakele ranka.

Tarnas iszbego.
Laikas bego. Joelis buvo 

kantrus. Ant galo iszejo 
prieszines ant kiemo.

Ten pamate ana tania 
raut rodą su kitais.

— Kur vedikas, szuake Jo
elis griausmingu balsu.

Tarnas stenėjo, pasilenkda
mas iki žemei.

— Pone, jo nėra.
— Kaip tai, pabėgo?
— Pone nėra nei gyvulio. 

Turbut pekszczias gryžai.
Kraujas puolė in galva Joe- 

liui. Baisioms akimis gazdino 
tarnus, kada vartuose pasiro
dė asilas, o užpakalyj vedikas.

Tasai, pamatęs poną, pribė
go puolė prie kojų, szaūkda
mas :

— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50ę arba 3 už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

Pamokinimas

apraszy-

apysaka 
szimtme- 

Lietuviszku

Chicagoje aresztuotas Her
bert Dennis Bechtel, keturios 
deszimts metu amžiaus ir jo 
žmona, dvideszimts szesziu 
metu amžiaus Lena Mae. Jiedu 
priklausė pinigu padirbėju 
gaujai in Los Angeles miestą, 
Californijoje. Tenai buvo ras
ta $312,000 padirbtomis de- 
szimtimis, palszyvais pinigais.

Tik ana diena vienas aliejaus 
szulinys staiga prakiuro ir pra
dėjo lieti keletą tukstaneziu 
baczku aliejaus in viena diena. 
Arabu ir Egipto inžinieriai 
tuojaus kreipėsi in Amerikos 
inžinierius kad jie ta szulini 
suvaidintu. Be Amerikos moks
lo ir milijonu visi tie Arabai ir 
Egiptiecziai tik ubagai.

Ir beveik laikas kad
jiems tai pasakytume.

mes

Ar pareiga yra didele ar 
maža, visuomet ji lieka parei
ga; ji yra Dangaus instatymas 
ir Dievo insakvmas mums.

Kazys Vidikauskas isz Phi- 
ladelphijos, Lenku laikraszty- 
je “Gwiazda” iszspauzdino sa
vo eileraszti kananauninko F. 
Kapocziaus garbei.

Už kokio deszimtmeczio, 
kaip spėja Wire & Aluminum 
kompanijos Prezidentas, F. R. 
Nichols, rinkoje daugiausia 
bus tokios pigios, maždaug 
$1,000 maszinos, kurias panau
dojus trejetą metu, teks isz- 
mesti bet trejus metus jos tar
naus visai netaisomos.

Kai kurie žmones pasipikti
na kad Amerikos Prezidentas 
tiek daug pinigu praleidžia ant 
invairiu pavaiszinimu, svecziu 
priėmimo. Musu krasztas yra 
bagoeziausias ant viso svieto, 
ir musu Prezidentas turėtu 
kaip bagoeziausias žmogus gy
venti, vaiszinti ir priimti. Mes 
sakytume kad jam alga turėtu 
būti padvigubinta, ir kad vis
as jo vaiszinimas turėtu būti 
valdžios padengtas, ir neturė
tu iszeiti isz jo algos.

Panasziai ir su musu atsto
vais, konsulais, ambasadoriais. 
Mums tikra sarmata kad skar- 
maliszki krasztai daugiau pa
skiria savo atstovams negu 
musu krasztas.

Mes pirmiau sakeme, ir da
bar atkartuojame, kad Tautu 
Sanjunga yra bejiege, be pras
mes ir visai be tikslo ir be rei
kalo.

Žmogus negali Ambasado
riaus vieta užimti, jeigu jis 
pats nėra milijonierius, nes 
valdžia tokia bloga alga jam 
moka.

Kai Amerika prisidėjo prie 
tos Tautu Sanjungos, tai ji di
džiausia klaida padare, nes ji 
atsisakė pavartuoti jiega, 
smurtą priesz tokias tautas, 
kurios prasižengs, kaip dabar

Ambasadoriaus iszlaidos tu
rėtu būti valdžios padengtos, o 
jo alga turėtu 'būti jo paties, be 
jokiu iszlaidu.

LONDON, ANGLIJA. —
Dabar Rusijos Ambasada, val
džia ir visi vyriausybe gal vi
sus intars ir visaip aiszkinsis 
bet kas teisybe, tai ne melas.

Dvieju szimtu deszimts sva
ru Ruske sportininke, ir Sovie
tu Olimpiados garsiausia kon
kurente, dvideszimts septynių 
metu amžiaus Nina Ponomare
va buvo sucziupta vagiant ke
letą skrybelaicziu isz sztoro, 
Londone.

Policijantai ja paleido kai 
Rusijos konsulas už ja užtarė.

Sovietu Oliampiados sporti
ninkai yra ežia atvykę del pra
tybų. Panele Ponomareva yra 
pagarsėjus kaipo nepaprasta 
sportininke, kuri stos priesz 
Amerikos merginas ir moteris 
per olimpiada.

Ji buvo sztoro detektyvu su
cziupta, pagauta, kai ji keletą 
skrybėlių stengiesi isz sztoro 
pasivogti.

Žinoma, Sovietai dabar visa 
kosere spiegs ir rieks kad ežia 
tik Vakariniu krasztu propa
ganda. Bet jiems bus priminta 
kad ta j u sportininke buvo pa
gauta ant karsztu pėdu ir kad 
ji prisipažino kad ji tas skry
bėlės norėjo pasivogti, nes ji 
gana pinigu neturėjo už ja už
simokėti. Tai nežiūrint ka jus 
skaitysite ar girdėsite apie szi- 
ta invyki, tik atsiminkite kad 
ta sportininke, Ruske pati pri
sipažino kad ji norėjo tas skry
bėlės pasivogti. Dabar tik pa
laukite ir pažiūrėkite ka So
vietu spauda apie tai sakys.

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

rys nebuvo uždarytos. Perejo 
prieszine ir inejo in naktini 
kambarį. Greit nusimetė dra
bužius ir atsigulė ant lovos.

Atsikvėpė. Pasibaigė visos 
nelaimes. Ir tuoj isz didelio nu
ilsimo užmerkė akis ir užmigo. 
Miegojo teip giliai, kad joki 
sapnai nepajudino jo mislies.

Atsibudo gana vėlai, atsisė
do ant lovos ir pradėjo miislyt.

Atsiminė, kur jis yra ir kur 
buvo. Keliavo pas Jordaną, 
landžiojo po giria ir jaute lie

— Dovanok pone, pakly
dau. girioj, negalėjau tave su
rasti. Szaukiau! Apibėgau 
szvintant visa giria, antgalo 
mislinau, jog pekszczias sugry- 
žai.

Joelis sugniaužė kumszczia 
ant jo galvos ir riktele:

— Meluoji, tu su manim 
gryžai nakezia!

Vedikas paszoko ant kojų. 
Buvo nublankęs, akys pergaz- 
dintos. Pridėjo pirszta prie lu
pu ir tarė su persitikrinimu:

— Ne, pone, tai ne asz, tai 
ne asz. Tai turbūt dalbas musu 
mokintojo.

Joelis, placziai atidaręs akis, 
pažiurėjo in tarnus. Visi sudėjo 
rankas ir judino lupas. Vedikas 
gi tarė:

— Tu pone, t urbti t nelai
mėj szaukaisi jo pagelbos. Al
ne ? Gal meldeisi ? O gal plū
dai? Jis tau davė pamokinimą!

Joelis ranka dasilytejo ke
letą kartu kaktos. Pažiurėjo in 
asila, kuris buvo laibai nuilsės, 
szonai buvo supuolė ir jis tan
kiai'žiovavo. Pažiurėjo in vedi
ka, ant

Sovietu Rusijos Ambsaado- 
rius Amerikoje gauna keturis 
sykius didesne alga negu Ame
rikos Ambasadorius Rusijoje.

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

Saule Publishing Co.

Ambasado-

mokamos ir .jo alga yra du

Ambasadoriaus 1

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

ta nenaudeli tania. Tris kartus 
jam pasakė, jog lieps ji nu
plaki ir tris kartus jam dova
nojo. Bet neatleido dar jam 
teip ilgo jieszkojimo brastos 
upelyje. O tas buvo labai verta 
nubaudimo, nes Joelis isz bai
mes plūdo net ant Dievo. Kas 
tam kaltas, jei ne aus vedikas? 
Ar ne jis ji pastūmė ant pagun
dos? Ar Joelis kada nors savo 
gyvenime inžeide Dieva?!

Niekados plūdimas ant Die
vo nesutersze jo burnos. O da
bar ?

Apėmė ji rūstybe.
Atsiminė jis žodis po žodžiu, 

ka nenaudėlis vedikas iszdryso 
kalbėt jam apie ana mokintoja 
ir Dievo globa.

Juk jis augsztino save ant 
Joeliaus, ant sąnario Synhed- 
riono!

O, tai latras, piktadejas! Ko
kia bausme už tai jam paskirt ?

Szuktelejo tarnus ir lauke. 
Bet nieks nesirodė. Szuktelejo 
antru ir trecziu kart, paskui 
iszejo in prieszine.

Užtiko viena isz tarnu; bet 
tas akis iszverte.

• — Kaip tai, pone namiej?! 
O mes teip parsirupine.

— Namiej, kvaily, miego
jau visa naktį, tik jus apie tai 
nieko o nieko nežinot. Užvai
kysiu jus, liepsiu kaili pliekt.

— Valia tavo, pone, atsake

kurio naktis ir darbas 
žymius ženklus. Paižiu- 
nugazdintus tarnus in 
medžius.

rejo m 
namus,

Staiga užsigryžo ir nuėjo in 
miegstubi.

Sėdo ant lovos, kartas nuo 
karto dasilytedamas kaktos su 
ranka. Apsidairė in sienas, in 
lubas ir grindi*.

— Kas tai yra, kuždėjo?

Teip mistino per visa diena. 
Veltu tarnai ėjo pas ji klauz- 
dami, ar nenori ko valgyti.

Joelis sėdėjo tokiu budu iki 
su temų.

Tik vakare liepe paszaukt 
vedika, užsidarė su juo ir, ka
žin apie ka, ilgai sznekucziavo.

Tarnai klausė prie duru, bet 
negalėjo nieko iszgirsti.

O juodu kalbėjo iki pusiau- 
naktu, iki auszrai, iki saules 
užtekėjimui.

— GALAS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

pirmieji Katalogai dabar 
negeri. Szis Katalogas

Visi 
yra 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

Nr. 1956

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

PLATINKIT!
■ “SAULE” '

man tuo,jaus

Tarnas nesijudino isz vietos;

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyera. 404 puslapiu. 5Oc.

No.102— Prakeikta, meilin-

gas kriminali szkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelola, 
isz pirmutines puses 
ežio iszimta isz
užlicku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 1 
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.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c.

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie ‘ 
Anglorius isz Vhlencziojs, Ko- 
žnas daigias turi savo vieta; 1 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsuuus 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 T ne
tingu Ponu. 35c.

No.142—A p i e Paveikslas
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 

’ Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedacjusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktį. 
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 Motercs 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.158—Apie Kapitonas 
Stormfield Danguje; PabegO’ 
le; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui? 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugaveins; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
lius; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal
kines; 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., 20e.

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.

N O.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

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

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jczuso 
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 Ii ady mas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

Kaip Užsisakyti Knygas s

Mr3 Užsisakant knygas ia* 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Jiv?" 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., - ĮJ. i. &



Pamokinimas

’‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

(Tasa)

Tarnas paėmė asila už api- 
nasria ir norėjo pagelbėt ponui 
u'žsest. Bet tas isztrauke jam 
botaga ir pradėjo ji pliekt per 
peczius. Vedikas atsiklaupė, 
atstatė nugara ir po kiekvie
nam smūgini vaitojo tyliai, 
perneszdamas kantriai plaki
mą.

Kada Joelis pailso, liepe jam 
atsistot ir palaikyt gyvuli.

Keliavo in giria.
Nakties tamsa, girios tyla ir 

baime nutildė Joelio rūstybe. 
Atsigryžo prie vediko ir tarė 
balsu labai minksztu.

— Ar szitoj girioj yra 
žmogžudžiai ?

— Gal but pone.
— O ar gal užpult ant mus?
— Gali pone.
— Ka jie gal su mumis pa

daryti ?
— Nieko mums, pone, ne

padarys.
— Kodelgi gal užpult, o 

negal nieko padaryti?
— Nes Dievas sergsti savo 

tarnus.
— Tai mane. Bet ar iszser- 

gse tave?
— Ne pone, mane iszserges. 

Bloginus bus su tavim.
— Esi nenaudėlis. Rytoj 

liepsiu tave nuplakt.
— Padarysi, pone, kaip no

rėsi.
Joelis nutilo. Vienok nebu

vo užganėdintas pabaiga pa- 
sisznekejimo. Tylėjo valandė
lė, paskui tarė labai meiliu bal
su:

— Dovanoju tau kalte, nes 
man tarnauji ir vedi per giria,

— Dekavoju tau, pone.
— Ar szitame szile yra 

žvėrys?
— Yra pone.
— Ar gal ant mus užpult ?
— Gali pone.
—' Ir gal mums skriauda 

padaryt ?
— Nieko mums pone, ne

padarys.
— Ir vėl kalbi teip, kad ne

galima suprasti.
— Dievas sergsti savo tar

nus, pone.
— Kaipgi tu Dievui tar

nauji, kvaily?
— Visu gyvenimu, pone.
— Tavo gyvenimas tik in- 

žeidžia Dieva.
— Gyvenimas vargdieniu 

nežeidžia Dievo, pone.
— Tai keno-gi gyvenimas 

žeidžia Dieva?
— Gyvenimas didžturcziu, 

pone'.
— Didžturcziu? Liepsiu ta

ve rytoj plakt dusyk, iszryto ir 
vakare 1

— Valia tavo, pone.
Joelis vėl nutilo, bet kaskart

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais < 

160 Puslapio
8 col. ilgio, 5% coL plocxio Į» 
Iszaiszkina sapna ir kas ; 
ateitoje stosis. Su priedu ]! 
planatu ir visokiu burtu.

Knyga in minksztos po- Į> 
pieros virszeliuose. :: :: Į>

Pinigai reikia siusti su Į» 
užsakymu:

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

Mahanoy City, Pa.JLSJL 

vis labiaus buvo neužganėdin
tas isz kalbos. Vela pasidarė 
meilesnis ir tarė:

»»>*>*****************

Viename mieste sude stojo 
Keliolika vedusiu porelių, 
Kuriu vyrai pamėtė jas, 
Arba nedave del moterių 

paszelpos.
Moteres skundėsi ant vyru, 

Už biauru pasielgimą su 
joms ir pametimą, 

O vyrai vela skundėsi ant 
savo motorėliu.

Vienas pasakė sodžiui, 
Buk jo motere su jaunikiu, 

Laksto bambilium in 
rodhauzes, 

Ir kitas vietas nepritinkamas 
del vedusios moteres.

Pacziule tame neužginczino, 
Todėl sudžia nepriverte 

vyra, 
Del mokėjimo jai paszelpos, 

Nes ji'to nėra verta. 
Ir tai paeiliui visos 

Poreles rugoja viens ant 
kito, 

O taja diena sudžia davė 
persiskyrimą, 

Net del keletą porelių.
* * * ,

Daugelis t§¥U plaka te 
Mielaszystes vaikus už 

nepaklusunuma, 
Pakentė vien sau pakenteti 

už blogus darbus.
Priesz baudžiant vaika, 
Dažinokite ant tikrųjų, 
Ar jis tyczia ar netyczia 

prasikalto.
Jeigu netycziomis vaikas

' ka nors padare,
Tai su juom tėvais kitaip 

turi elgti, 
Nes taip yra su augusiais, 

Niekas juos nekaltina, 
Jeigu netycziomis kokia 

klaida padaro.
Svarbiausia yra atitaisyti, 

Ir taip vaikus reikia 
mokyti, 

Bet kuomet tėvai syki 
Randa kad tycziomis 

Vaikas ka padaro, 
Nelaukiant reikia nubausti.

Ir vaikas turi suprast, 
del ko likos nubaustas.

Reikia vaikus parodyti, 
Kad jis ka nors blogo 

nuveikė.
Bet labai jaunas vaikas 
Dasipranta del ko ant jo 

tėvai pyksta.
Tėvams nereikia prisilaikyt 

Prie sunkiu ir asztriu 
bausmių, 

Nes kožna bausme yra. 
Baime del vaiku kokia 

ji nebūt u.
Geriausia kad tėvai 

Suprastu savo vaiku budus, 
Ir juos baustu su protu, 

O ne plakti be 
mielaszirdystes, 

Už mažiausia prasikaltima.

Piatinkit “Saule”

— Permainiau nuomone ir 
dovanoju tau už tavo žodžius, 
nes mane ginsi nuo žmogžudžiu 
ir žvėrių. Bet pasakyk, kas ta
ve teip iszmokino?

—- Ans mokintojas, pone.
— Koks mokintojas?
Tarnas nutilo, nes pabūgo. 

Joelis pradėjo klausinėt.
— Gal tas ant kalno? Tas 

apstotas miniu? Teip? Aplei
dai mane ir nuėjai jo klausyti? 
Liepsiu tave rytoj tris sykius 
plakt, iszryto, ant piet ir va
kare !

— Valia tavo, pone.
— Kaip tai, biaurybe, va

lia mano! Asz tau liepiau tar
nauti man, o tu begi su asilu 
klausyt kalbos kokio valkatos!

— Mokintojo, pone.
— Valkatos, sakau, kuris 

gundo in maiszta ir bus atves
tas užtai in suda. Kodėl klausai 
kalbu to žmogaus?

—■ Nes noriu but iszganytu 
ir ineit in dangaus karalyste.

— O asz neineisiu in dan
gaus karalyste?

— Ne, pone, jai neisi jo pė
domis.

— Tylėk, kvaily ir varyk 
asila, nes sustojo ant kelio ir 
ėda žole!

Vedikas riktelėjo ant šilo, 
kuris pabėgėjo greicziaus. Ke
lias kas kartas vis ėjo blogyn, 
o suteme teip, kad nieko nebu
vo matyt. Tik virszuj buvo ma
tyt sklypelis d augaus su 
žvaigždėms. Girioj buvo tyku. 
Joelis drebėjo, jam buvo szalta.. 
Sudėjo rankas ant krutinės pa
lenkės galva pirmyn, žiūrėda
mas in tamsa. Jis stebėjosi, 
kaip vedikas nepaklysta ir ži
no, kur varyt gyvuli. Gilumoj 
girios suriko koks pauksztis ar 
žvėris, Joeliui atskirti sunku 
buvo, kadangi niekad nebuvo 
giriose. V ei apėmė ji baime. Už 
taigi norėjo prisigerinti veži
kui, kad tas ji gerai saugotu ir 
reikale gintu. Užtaigi prakal
bėjo in ji:

— Idant pažintum mano 
neiszpasakyta geruma, ir 
sziuom kart asz tau dovanoju 
kalte. Bet pasakyk, kaip tu ke
lia atitinki, nepaklysi!, kodėl 
nesibijai tokioj tamsumoj ir 
dykumoje eit, man tarnaut ir 
teip liuosai jaustis?

— Mokintojas liepe man 
nieko nebijot.

— Kaip tai liepe nieko ne
bijot ?

— Teip, pone, nieko.
— Ne savo ponu?
— Teip, pone, ne ponu.
— Tai tu nebijai manės?
— Ne, pone.
— Nekenti mane?
— Myliu tave, pone.
— Kodėl mane myli?
— Nes mokintojas liepe 

mylėt kiekviena dagi ir tuos, 
kurie mus nuskriaudė. Liepe 
atlygint geru už pikta.

Joelis užsimislino apie pas
kutinius žodžius ir nusprendė, 
jog tuo syk iszgirdo dalyka del 
saves naudinga. Tai mokinto
jas neliepe kerszyt. O laikas 
tam buvo labai atsakantis.

— Neliepe mokintojas kelt 
ranka ant savo ponu?

— Nesake, jog ant ponu, 
tik mokino, jog kerszyt neva
lia.

— Tai mane myli?
— Myliu tave, pone.
— Tas' labai gerai. Jeigu 

teip tau liepe aus mokintojas, 
tai pagirsiu ji užtai.

— Mokintojas klausė apie 
tave, pone.

— Teip? Klause apie ma
ne?

— Ir bare anuodu mokinti-
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niu, ka, nenuvede tave pas ji.
— Kaip tai ? Mane nuvest 

pas ji?/Tai jis pas mane turėjo 
ateit! Esi neaptaszytas!

— Taigi mokintojas pasa
kė jog eis pas tave.

— Na matai, kad teisingai 
tave bariau!

— Nori tave pamokint.
— Esi nenaudėlis! Negalė

jo teip sakyt, nes tur ant tiek 
iszminties, asz misliju.

— Sake, pone! Visi Peru- 
szim gaus pamokinimą, teipgi 
Synhedrionas.

— Ka, koki pamokinimą? 
. — Instabus buna, jo pamo
kinimai.

Joelis nustvėrė apinasri ir 
sulaikė asila. Nusistebėjimas 
atėmė jam kalba.

Netilpo galvoj panaszi drą
są. Bet kad aplinkui vis girios, 
rustumos, nuo tarpo ligi tarpui 
girdėt buvo žvėrių riksmas, ta
da nieko neatsake, tik susirie
tė ant gyvulio nugaros ir per
stojo kalbėjęs.

Asilas suklupo syki ir kita. 
Vedikas sulaikė ji ir tarė:

— Nulipk, pone nuo asilo.
Joelis neklause. Tarnas liepe 

antra kart:
— Nulipk, pone, ir ženk 

paskui mane pekszczias, nes 
gyvulys gal parpult ir tau bus 
skriauda, jeigu nupulsi ant ta
ko.

Joelis nulipo nuo gyvulio.
— Eik paskui mane, pone 

neatsilik. Gyvulys eis paskui 
tave ir neatsiliks, bijodamas 
žvėrių.

Ir teip ženge pekszti per kal
nus.

Joelis klupo ant akipenu ir 
cedro szakuu, susidraskė ran
kas in krumus, sunkiai kvėpa
vo, prakaitavo ir jautėsi labai 
nelaimingu. Dvasioje keike sa
vo -užmanymai keliaut pas Jor
daną su neisztikimu tarnu. 
Keike ta tania, jog vietoj atei
ti laiku, klausė kalbu kokio be- 
proczio. Keike teipgi ta bepro
ti, del kurio jis nukente tiek 
nesmagumu, neiszsimaude, vi
sokį smagumą jam atėmė drą
sumas piemens ir žiaurumas 

’’For about the cost of one small goldfish your family can have 
all the hot water it needs for 24 hours, ELECTRICALLY...

with PP&L’s special low water heating rate"

anų dvieju žmonių. Ta kelione 
pekszczio per giria buvo labai 
sunki ir neiszpasakytai nepa
ranki žmogui, kuris vaikszczio- 
jo tiktai po sostapile tarp per- 
siskiriancziu miniu. Negalėjo 
suprasti, jog jis sąnarys Syn- 
hedrione, kuris kalbėjo szven- 
tinyežioj in 'žmones ir buvo už
vis labiaus godojamas, dabar
tės velkasi per tamsia giria 
pekszczias, apdraskytas, inszi- 
les po vadovyste neisztikimo 
tarno, kuris kalboje state’save 
augszcziau už ji. Taigi kraipė 
galva klupszcziojo, keike pa- 
tyka, bet ėjo pirmyn.

Vedikas tuo tarpu sustojo.
— Nematau, pone, liepto 

per upeli. Palūkėk czionai, o 
asz paėjėsiu augsztyn ir atra
dęs brasta, grysziu pas tave.

Joelis nusigando. Jam atėjo 
in galva, jog vedikas nor ji isz- 
duot; nori prasitraukt, kad 
tuotarpu ant jo užpultu žmog
žudžiai, su kuriais jis buvo su
sitaręs. Bet bijojo iszreikszti 
tokia nuožvelga. Sustojo po 
medžiu.

Asilas ėjo paskui vedika 
skindamas krumu lapus.

Vedikas isznyko tamsumoj. 
Girdėt tiktai buvo, kaip skver
bėsi per krumus. Bet tuojaus ir 
to nebuvo girdėt.

Prakaitas liejosi didelais la- 
szais nuo Joeliaus kaktos. Kvė
pavo sunkiai, szirdis plake 
smarkiai. Kas syk ji vis eme di- 
esdesne 'baime. Pradėjo danti
mis kalint. Szauke kelis kartus 
vedika. Bet tas nedave atsaky- 
mo.

Balsas Joelio girioj skambė
jo teip instabiai, jog perstojo 
szaukes. Kas syk jam darėsi vis 
baisiaųs. Toje iszgastyj jis 
pradėjo melstis tais žodžiais:
. Dieve,, kuris iszvedei tavo 

žmones isz pustynes, dirstelk 
ant geriausio tavo tarno ir pa
gelbėk jam.

Aut geriausio tarno, kuris 
ne lupo nuoszimcziu, o jeigu 
keikia, tai labai retai.

Kuris nėra ne muitininku, 
nei žmogžudžiu, nei isztvirke- 
liu, nei bliuznierium, nei vedi- 
ku, nei piemeniu, nei nepriguli 
prie prasezioku.

Kuris yra sąnariu Synhed- 
riono kalbai in žmones, sudina 
juos ir baudžia pagal tavo In- 
statyma.

Kuris tau turi patikti, o kuri 
tu bandai.

Kuris tau duos auka, karveli 
viena.

Pone, du karveliu, tris ketu
ris.

Pone, oži liepsiu del Tavęs 
papiaut ir sudegint.

Du ožiuku, ir ėriuką. Ar ne

gana, Pone?
Avi ir avina, tik iszklausyk 

ir alpszviesk tamsybes.
Pone, jauti tau aukauju, sa

vo jauti, savo, o ne nuo žmonių 
isztraukta, isz savo kaimines. 
Pone — dauginus negaliu!

Lingavo, meldėsi ir prasze, 
o baime vis didesne ji pereme 
szalcziu ir drebuliu.

Tuotarpu papūtė vejas ir su
judino giria. Prasidėjo baisus, 
pilnas paslapties, užimąs. Joe
liui rodėsi, jog girdi tame ūž
ime kasžin koki riksmą, kokia 
sznekta, skambejima kardu ir 
czerszkejima visu ginklu.

Puolė ant keliu, rankoms už
dengė veidą.

Vejas apibėgo girios pusty- 
ne ir pradėjo judint krumus 
klonyj. Drauge dangus apsi
niaukė ir Joelis neinate ne kel
mo, pas kuri klūpojo.

Persigando ir mistino, jog 
atėjo paskutine valanda. Tada 
vėl pradėjo melstis, bet jau to
kiais žodžiais:

Pone, esmi vabalas priesz ta
vo galybe.

Vabalas, kuri ne tik tavo pė
da gal sumindžiot, bet praryt 
visoks žvėris, užgriut kiekvies 
medis, nuskandint kiekviens 
upelis, kiekviens žmogžudys 
gal nudurt peiliu.

Esmi grieszninkas, nenaudė
lis, melagis ir nuduodu ta, 
kuom nesmi.

Deginu aukas, sunesztas 
žmonių.'

•Giriuosiu priesz tave mal
doj, o nesižeminu.

Muitinikas geriaus meldžia
si.

Bet jeigu esi Dievas, jeigu 
esi tas, kuris yra, dirstelk ant 
manės ir gel'bek mane.

Pasitaisysiu Pone. Szventi- 
nyczioj darysiu metavone. Prie 
visu, Pone. Apsibersiu galva 
pelenais ir balsiai iszpažysiu 
nuodėmės.,

Pone, ar galiu dar daugiau
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padaryt ?
Vejas ėjo stipryn, vartė gi

ria. Dideles szakos siūbavo su 
neapsakomu užimu.

Iszgastis Joeliaus augo nuo
latos ir daejo ant galo iki pas
kutiniu rubežiu. Paskui prasi
dėjo griaudimas. Virszuj suri
ko kažin koks pauksztis, tolyje 
staugė žvėris,

Joelis pradėjo piktžodžiaut:
Ne dirstelei, Pone in mane, 

neiszklausai maldos mano.
Tu Dievas? Tu Ponas?
Savo tarnus apleidi tamsioj 

girioj tarp žvėrių.
Bet teisybe! Keturesde- 

szimts metu vadžiojai Maižia- 
sziu po pustyne su visa jo tau
ta! Keturesdeszimts metu!

Koks tu Dievas? Ne, tu nesi 
tas, kas esi!

Ir spiaude ant žemes, kur 
klūpojo, spiaude ant kalno, 
kuris priesz ji stovėjo, spiau
de in ora, kurio kvėpavo, spio- 
ve in dangų, kur gyveno 
Vieszpats. Ne Vieszpats, bet 
turbut Szetonas!

Tuotarpu pajuto ranka ant 
savo peties. Paszoko nuo že
mes, kad gintis. Bet tamsoje 
matyt buvo asilo kakta. Vedi
kas turėjo rankoje apinasri. 
Joelis sėdo ir jojo.

Staiga vejas nustojo ir isz 
po debesų pasirodė menulis. 
Szviesa iszsiliejo po giria. Bu
vo matyt labai aiszkiai.

Joelis suvis nurimo, bet ty
lėjo. Gyvulys ženge ypatingai 
greitai. Perlindo per krumus. 
Joelis iszgirdo užima upelio. 
Tuojaus persiskyrė krūmai ir 
pamate rėva, ant kurio dugno 
uže vanduo. Per rėva buvo liep
tas, apszviestas menulio. Gy
vulys ženge ant jo tvirtu žings
niu ir po valandėlei perejo in 
kita puse. Giria ėjo retyn; da- 
sigavo ant didesnio kelio. Tuoj 
pasirodė ir Jerichono murai.

Joelis per visa kelia ne tarė 
nei žodžio. Mieste visi dar mie
gojo. Priesz didžturezio namus 
buvo tuszczia. Nei viens tarnas 
neiszejo jo pasitikti.

N u 1 i p o konogreieziausiai 
nuo asilo, užėjo ant trepu; du-

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Žinios Vietines
— Sulbatoj 'pripuola Szven. 

Paneles .Marijos 7 Skausmai, 
taipgi Szv. Nikodemo, o Tau- 
tiszka Vardine: Sartone. Ir ta 
diena: Žydu szvente “Yom 
Kippur”; 1945 m., eroplanas 
nukrito netoli nuo Kansas City, 
Missouri, dvideszimts vetera
nu, kareiviu kurie važiavo isz 
Europos ir trys lakūnai toje 
nelaimėje žuvo.

— Ana diena lankėsi mies
te pas gimines ir pažystamus 
Ponia Katre Milaszauskiene ir 
Ponas Antanas Vaicziakevi- 
ezius isz East Hartford, Conn. 
Taipgi atlankė “Saules” Re
dakcija, nes ponia Milaszaus
kiene yra musu sena skaityto
ja nuo daugelis metu. Ponia 
Milaszauskiene kitados gyve
no Minersvilleje, o apie du me
tai atgal apsigyveno in East 
Hartford, Conn., pas savo duk
rele ponia M. Sakaliene. Acziu 
už atsilankyma.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola septyniolikta Nedelia 
po Sekminu, taipgi Szv. Luci- 
jos ir Szv. Cypriano. Ir at die
na: 1949 m., Mainieriu bosas 
John L. Lewisas paskelbė kad 
mainieriu pensijos yra sustab
dytos, nes nėra gana pinigu iž
de; 1857 m., Mountain Meadow 
skerdvnes, kuriose szimtas dvi- 
deszimts ateiviu buvo Indijonu 
iszžudyti in Utah valstija; 1940 
in., Prezidentas Franklin D. 
Rooseveltas pasirasze ant by
los imti visus vyrukus in vais- 
,ka.

— Panedelyje pripuola pen
kių Szv. Pranciszkaus Žaizdų, 

-o Tautiszka Vardine: Kirnis. 
Taipgi ta diena: 1908 m., pir
mutine eroplanu nelaime in 
Fort Myer, Virginia, eroplanas 
užsikalbino už elektros drato, 
Thomas E. Selfridge, kareivis 
buvo užmusztas, o Orville 
Wright buvo sužeistas; 1935 
m., Manuel Quezon 'buvo isz- 
rinktas pirmojo Philippinu sa
lų Prezidentu; 1787 m., Konsti
tucijos Diena paskelbta Suvie
nytose Valstijose; 1949 m., 
szimtas dvideszimts žmonių 
žuvo baisiame gaisre, kai “No- 
ronic” laivas užsidegė Toronto 
uoste, Kanadoje; 1948 m., Ku- 
nigaiksztis Bernadotte Tautu 
Sanjungos tarpininkas ir tai
kintojas Palestinoje, buvo nu
žudytas Jeruzolimoje.

— Utarninke pripuola Szv. 
Juozapo Cupertino, o Tautisz- 
kaVardine: Mangaila. Ir ta 
diena: 1946 m., Amerikos val
džia paskelbė, kad mokslin- 
cziai yra iszrade tokia baisia 
trucyzna, kad vienas auncas 
gali iszžudyti visus žmones 
Amerikoje ir Kanadoje; 1926 
m., viešnios isztiko Floridos 
pakrauti ir pasiekė net Alaba
ma ir Mississippi valstijas, 
trys szimtai septynios deszimts 
du žmones žuvo, szeszi tukstan- 
cziai du szimtai asztuonios de
szimts vienas buvo sužeistas ir 
septyniolika tuukstancziu asz- 
tuoni szimtai ir asztuonios de
szimts keturios szeimynos liko 
si be pastoges, o penki tukstan- 
cziai namu buvo sunaikinta; 
1917 m., Lietuviu Konferencija 
Vilniuje nutarė steigti Nepri
klausoma Lietuva valstybe.

Shenandoah, Pa.—
Isz priežasties kad vanduo insi- 
gavo in Packer Nr. 2 mainuose 
in penktam levai i, apie ketu
rios dėszimts mainieriu nega-

les dirbtie per keletą sanvai- 
eziu laiko.

— Gerai žinomas miesto 
gyventojas, Walter J. Korenda 
42 metu amžiaus, nuo 210 W. 
Poplar uly., likos surastas ne
gyvas savo miegamojie kam
baryje Panedelio ryta. Gimė 
Shenadoryje. Jis buvo draive- 
rys del J. J. Twardzik Bottling 
Works Co., mieste. Prigulėjo 
prie Lietuviszkos parapijos, 
Eagles kliubo. ir Polish Ameri
can ugniagesiu draugijos, taip
gi Szvento Vardo draugijos.
Paliko savo paezia Stella; trys I Jo mirtis yra didelis smūgis 
dukterys: Patricija, Barbora iri Amerikos Lietuviu visuome- 
Virginia, taipgi snnu Vaiteka; Į nei- Pallko dideliame nuliudi- 
sav-o motinėlė Ona (Kazlaus-1 me žmona Ona (Gabriunaite), 

'Dro_ i du sunu: Kaži ir Pilypą, taipgi 
Laidojo duktere Elzbieta.

Saule” reiszkia užuojauta

kiute) Korenda; keturis
liūs ir dvi seserys.
Ket vergą ryta su apiegomis in
Szv. Jurgio hažnyczioje 9 va- mirusiojo szeimynai, ir Susi- 
landa ir palaidotas in parapi-1 yienijim° vadovybei.
jos kapinėse. Gra'boriai Ora- 
vitz laidojo.

New York, N. Y. —
Ana diena atvyko in Suvien. j 
Valsitjose ant laivo “United 
States”, Monacos karalaitis 
Rainier III, su paezia karalai
te Grace (Kelly isz Philadel
phia, Pa.) Jie ketina svecziuo- 
tis per szeszias sanvaites, po 
tam sugryž in Monaco.

MIRĖ ADVOKATAS

Kazys J. Kalinauskas
SOUTH BOSTON, MASS. - 

Rugsėjo penkta diena, mirė 
gerai žinomas Advokatas Ka
zys J. Kalinauskas, Susivieni
jimo Lietuviu Amerikos Pre
zidentas, sulaukės 52 metu 
amžiaus. Velionis sirgo ilga 
laika. Del ligos jis negalėjo da
lyvauti nei perietame SLA sei
me, invykusiame Detroit, Mi
chigan.

Advokatas Kalinauskas gi
męs 1904 metuose, Vasario 29- 
ta diena, mieste Boston, Mass. 
1927 m., taiges Harvardo tei
siu mokslą, tuojaus pradėjo 
advokatūros praktika Bosto
ne. Kuri laika buvo prokuroro 
padėjėju Massachusetts vals
tybėje. Be savo pareigu Susi-

Guzikeliu Gražuole

S-tį.fi;

Iszrodo kad per Republi- 
konu seimą, San Francisco, 
Californijoje, labiau rūpėjo 
guzikeliai ir gražuoles negu 
delegatai ar votai. Czia in ta 
“Karviu Palociu,” in San 
Francisco, graži Hilda Buc
ket! isz Berkeley, California 
visu suvažiavusiu aki pa
traukė savo gražumu ir tuo 
Republikonu partijos guzi
keliu. Ji buvo ir praminta 
kaipo ‘1 Republikonu Guzike
liu Gražuole.” 

vienijime Lieutviu Amerikoje, 
kurio Prezidentu buvo iszrink- 
tas 1952 m. Velionis Kalinaus
kas dar pirmininkavo visai ei
lei kitu musu organizacijų: 
Dorchestario Liet. Pil. Klubui, 
SLA antrajam apskrieziui, 
J ungtiniam Lietuviu Klubui, 
South Bostono Lietuviu Pil. 
Klubui ir kitu.

Velionis buvo vienas isz ne
daugelio tu Amerikoje gimusiu 
Lietuviu, kurie visa szirdimi 
aukojosi bendriems musu vi
suomenes ir tautos reikalams.

DIDINGI SOVIETU
VEIKIMAI

Sako Statys Didžiausia 
Europoje Vieszbuti
MASKVA, RUSIJA. — So

vietai sako kad jie dabar ren
giasi pabudavuoti, pastatyti 
didžiausia vieszbuti visoje Eu
ropoje. Szitas ju veikimuose 

I vieszbutis turėtu du tukstan- 
cziu septynis szimtus kamba
riu, ir gales aprūpinti keturis 
tukstanezius penkis szimtus 
svecziu.

Jie sako kad tas vieszbutis 
jau bus pastatytas ir inrengtas 
ateinaneziais metais. Ir jie dar 

i toliau ir dar szauniau giriasi, 
buk kad jie pastatydins dar ke
turis kitus puosznius vieszbu- 
czius ir gales aprūpinti dau
giau kaip dvideszimts penkis 
tukstanezius svecziu.

Jie tikisi tiek, ir daugiau 
svecziu kas metai pavaiszinti. 
O labiausiai jiems rupi Ameri- 
kiecziai svecziai kurie su Ame- 
rikoniszkais doleriukais tenai 
plaukte plauks, ar bent jie taip 
tikisi.

Visiems žinoma paslaptis 
kad Sovietai baisiai neapken- 
czia Amerikiecziu kapitalistu, 
bet kaip jie myli ir garbina 
tuos musu doleriukūs!

EISENHOWERIS GY
VAS POLITIKIERIUS

Iszsisuka Isz Svarbiau
siu Ir Jausmingu

Klausimu
WASHINGTON. D. C. — 

Dabar kai svarbiausias ir 
jausmingas klausimas visame 
musu kraszte yra: “Ar juodu
kus priimti in mokyklas sykiu 
su baltųjų vaikais,” Eisenho- 
weris labai gražiai ir lipszniai 
pasiaiszkina kad czia tai ne jo 
dalykas, kad jis negali insikisz
ti in kitu valstijų klausimus, 
ir ergelius.

Tai labai gražiai skamba, 
bet kam mes ji iszrinkome sa
vo kraszto vadu, jeigu jis ne
paiso kas czia darosi?

Mes nesakome kad jis turė
tu insikiszti ar tiems Guberna
toriams insakyti ka jie turi da
ryti, nes tai butu priesz konsti-
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climbing irons
. cuts and abrasions from rusty

tucija ir priesz atskiru valsti
jų teises. Bet jis, kaipo viso 
musu kraszto vadas, Preziden- 
dentas turėtu laikyti už parei
ga vieszai pareikszti, pasisaky
ti kur jis stovi, ka jis mislina 
apie ta taip svarbu klausima.

Bet jis tai nenori ir nebeisz- 
drysta padaryti, nes jam atei
nantieji rinkimai labiau rupi 
negu musu mokiniu ir mokyk
lų gerove.

Jis ant szitokio svarbaus 
klausimo negali nutylėti jeigu 
jis nori pasilikti viso kraszto 
vadu.

— ‘ ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen 
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agenru. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia gera-dejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄn

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų. 

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

YOU wouldn’t think a tack could 
cause much trouble.

But just recently a lineman fouled his 
climber on a staple, and in falling en
countered more than one hundred nails 
and tacks that tore his arm so badly it 
needed 18 stitches.

Ironically enough, such accidents are 
most frequent when linemen work in 
emergencies at night — sometimes heroic
ally in foul weather — to restore service to 
the very folks that cause the mishaps. And 
each year the accident records pile up . . .

falls when the lineman’s 
“cut-out”.., ‘ ‘ 
nails . . . serious shock where nail-ripped 
gauntlets failed to protect against high- 
tension wires. - ”

And, while it is now against the law to 
post placards on electric, telephone and 
telegraph poles, the real answer is in public 
understanding. It must be realized that 
it adds danger to the lineman’s already 
hazardous job. So try to understand and 
heed the lineman when he says, “Haye a 
heart... please post no bills.”

Daug Protestonu Kunigužiu dentas Nasser, kaip gaidukas į prieis prie to kad visa savo 
yra dabar jam laiszkus parasze szokineja ir straksi ir grasina aliejų jos gabens laivais ap
sakydami kad jie laukia jo žo-'kad jeigu szitaip dalykai virs-'link pues pasaulio ir nevartuos 
džio ant szito juoduku ir bal-itu, jis pasiszauktu Sovietu in to Suez Kanalo. O be Amėrikos 
tuju mokiniu klausimo. Bet talka. (Gal butu ir gerai kad ir Anglijos aliejaus biznio, be 
vargiai jie susilauks aiszkaus jis juos ir pasikviestu, nes tada Amerikos ir Anglijos laivu, ku- 
atsakymo, bent priesz rinkimus jis papultu in visa ta Sovietu rie plaukia per ta kanala, Pre- 
jie nieko aiszkaus ant to klau- vergu eile. Ir tada paragautu ridentas Nasser galėtu sau 
simo negaus isz Vaszingtono.

(Gal butu ir gerai kad ir Anglijos aliejaus biznio, be

Devynios deszimts penkti

Komunistiszko pyrago. Į pirsztu laižytis, nes tas kana- 
Nors Sovietai jam dabar vis-^as butu tuszczias laivu kaip 

ka prižada, bet butu visai kita senio burna dantų, 
daina, kai jis tikrai szauktusi 
pagelbos isz Sovietu Rusijos, nuoszimti viso biznio per ta 
Sovietu iszdavikystes litanija Suez Kanala duoda Amerika su 
baisiai ilga, tiesumka ir krūvi-1 Anglija. ;
na; dar vienas Nasser vardas! 
mažai ka tebereisztu.

O kai jis grasina su Trecziu Berlyną? Tukstancziai musu 
Pasauliniu Karu, tai jis tik saj eroplanu visko pristatė Berly- 
vo sanžine ramina ir savo žmo-! nui; ir taip gerai pristatė ir 
nes drąsiną. Jis ir taikos metu tiek daug pristatė, kad už keliu 
negali tvankinti ir vesti savo menesiu Sovietai, rankas nulei- 
kraszto tvarka, savo aliejaus; do, ir pasitraukė. Mums milijo- 
szuliniu bizni ir statymą be ; nūs doleriu tai kasztavo. Bet 
Amerikos mokslincziu, inžinie-' Prezidentas Nasser turėtu pri- 
riu ir be Amerikos milijonu, siminti tai ka Sovietai pamir- 

ta patupdinti ir jam pasakyti: Jis> kaip skęstantis žmogus szo ar neaprokavo, kad kai ko- 
*4 Daryk kaip asz sakau ar vėl kad ir už sziaudo, uz britvos kis svarbus klausimas iszkyla,

SUEZ 
KONFERENCIJA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

yra pasirenge skristi in Londo
ną ir tenia pasitarti su Angli
jos Ministeriu Eden ir Prancū
zijos Premieriu Mollet.

Kaip dabar dalykai stovi tai 
yra tik trys iszeities:

1— Kreiptis in Tautu San- 
junga. Isz ežia mažai vilties.

2— Amerikai ežia insikiszti 
ir staeziai ta Egipto Preziden- 

stveriasi, dabar yra prisikabi
nės prie to Suez Kanalo, kuri 
jis nei viena menesi negali ves
ti be Amerikos mokslo ir pini
go.

laivyną ir ka-’ Amerikai ir Anglijai, žinoma 
kara paskelbti baisiai daug daugiau kasztuo- 
Egiptos Prezi- ^n, bet galimas dalykas kad jos 

i

eik ubgauti!” Nes Egiptas yra 
baisiai daug gavės isz Ameri
kos ir dar daugiau tikisi gauti. 
Ir Amerika galėtu tai padary
ti.

3—Pasiunsti 
riuomene ir 
priesz Egiptą.

Atsimenate kai Sovietai už
kirto Amerikiecziams kelia iri.

Amerikos valdžia nesiskaito su 
kasztais. Panasziai gali būti ir 
ežia, su Suez Kanalo klausimu. 
Prezidentas Nasser, su visu sa
vo straksejimu ir su visais savo 
drąsiais grasinimais yra tik 
pipirukas priesz Amerikos mi
lijonus.


