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Alaus bens miestą atveže asztuonis
 sz'mtus penkios desz'mts sze- 

MONACO. — Kai Karalaite szis Žydus isz Egipto.
......  ... Daug tu Žydu papasakojo 

les, jos daktaras patarė jai kad ka p Eg.ptiecz.iai policijantai 
] ji kelis stiklus alaus kasdien, j^3 ir visaiP kankino, 

mauktu, tai Amerikos bra- i'^^ priverstus juos apieisti ta

CHICAGO, ILL. — PolicijosNEW YORK, N. Y.
Penkios deszimts keturiu me- virszininkas, Sheriff Joseph!

: tu. amžiaus Lietuvis, nevedąs; Lohman sako kad dvideszimts, „ „ .
T n i i > • . n * Grace Kelly susilaukė dukre-;; Jurgis Metesky, (Melauskas) ' vieno meto amžiaus valkata,'
yra policijos suaresztuotas, ir bomelis prisipažino kad jis su!

■ dabar yra intartas už susprog-i kitu vyru, kuri jis pažino tik'
dinima apie trisdeszimts bom-i kaipo “Fran.i” buvo praleidęs . . , .I.................................. ! . ................. . . vonninkai nudžiugo.

su tom dviem! Visi U tuoiaus su savo aa' 
menm ais sveikinimais 'skubi-

Izraelio kareiviai pradėjo 
iszsikraustyti isz EI Arish. 
Būriai Egiptiecziu triuksz- 
mngai juos palydėjo ir links
mai su jais atsisveikino. 
Egiptiecziai, pešti ir ant 
verbliudu susirinko aplink

Generolo Samir Tawfik au
tomobiliu ir visi ji sveikino. 
Jis yra Sinai miesto guber
natorius.

Isz Jeruzolimo ateina ži
nios kad Izraelis sutinka už
mokėti už visu darbininku

ir kareiviu algas ir užlaiky
mą ant Gaza Strip, ir už tai 
dabar szitie kareiviai sulyg 
Tautu Sanjungos nustatymu 
pasitraukia.

Isz Amerikos
‘FBI’ SUĖMĖ TRIS
SOVIETU SZPIEGUS

Du Isz Ju Yra
Lietuviai

• tu amžiaus Jacob Albam, visi; 
j isz New York miesto.

Soble, gimęs ir užaugės Lie- Į 
tuvoje. Jiedu tapo Amerikos, 
piliecziais apie deszimts metu;

' atgal.
; Albam, teipgi isz Lietuvos 
nėra szio kraszto pilietis, nors! 
jis pirmutines popieras buvo j

; iszsiem.es szeszi metai atgal.
FBI policijos agentai sako

; kad dar neviskas, kad keli So-!
: vietų virszininkai Vaszingtone 

ir: taip pat bus patraukti in teis-
NEW YORK, N. Y. --

Slapta FBI policija suėmė 
suarcsztavo tris žmones, kurie! ma.
yra intarti kaipo Sovietu Ru- j FBI policijos direktorius J.1 
sijos szpiegai, sznipai. Edgar Hooveris sako kad szi-'

Slaptos FBI policijos direk- tie trys buvo susekti kai jo 
torius J. Edgar Hooveris sako agentai seke Vassili Zubilin, 
kad jie yra: penkios deszimts! kuris anais 1______________
trijų metu amžiaus Jack Soble! tu slaptos policijos Generolu, 
ri jo žmona, penkios deszimts! Zublin, pajusdamas kad Ame- 

negerai, gryžo
ri jo žmona, 
dvieju metu amžiaus Myra, ir rika jam jau 
szeszios deszimts keturiu me- in Rusija 1944 metuose.

Nori Suvaidinti Naujus Ginklus

Harold Stassen, po kairei, 
Prez. Eisenhowerio pagelbi- 
ninkas ir patarėjas, kas link 
nusiginklavimo, ežia pasi- 
szneka su Jules Moch, isz 
Prancūzijos ir su Amerikos 
Ambasadoriumi Henry Ca
bot Lodge, po deszinei, kai 
Tautu Sanjungos bendras

kraszta.
Per tris menesius daugiau 

kaip deszimts tukstaneziu Žy
du iszbego isz Egipto.

Isz tu, kurie dabar ant 
“Misr” laivo atplaukė in At
hens miestą, szeszi szimtai sep
tynios deszimts keturi važiuos 
in Izraelio kraszta.

Charles H. Jordan, 
kos direktorius, sako, 
mes atsimename kad

; Egipto kraszte randasi tik 
penkios deszimts tukstaneziu 
Žydu, tai jau dabar apie dvide- 

; szimtas nuoszimtis yra isz- 
; tremta, isz va ryta.

! bu, New York mieste. visa Nedele saliunuose ir viesz-;
; Pats Meteskis giriasi ir di- bueziuose
ežiuojasi kad jis net penkios Grimes mergaitėm, kurios bu-

; deszimts tokiu savo namie daU vo surastos nuogos ir negyvos. nos^ Pas ta kaialaite, sykiu su 
rytu bombų buvo “pasejes”; Edward “Bennie” Bedwell, Yc^^omis savo geriausio alaus. 

, invairiuose vietose, New York, kuris dirbdavo invairiuose res-( ^os daktaras buvo jai patu 
mieste. ; taurautuose kur jis indus plau- i res kelis stiklus alaus

Policija ji nuveže in silna- davo, diszes mazgodavo, polici-j kasdien kol ji visiszkai pa- 
proeziu ligonine, Bellevue Hos- jai prisipažino kad jis su savo sveiks.

draugu iszmete tas abdvi mer-į Tuojaus isz St. Louis, Ann- 
gaites isz automobiliaus, bet 1 heuser-Busch pasiuntė tai ka 
pirmiau jiedu jas nurengė kad balaitei savo alaus. Ir Pabst j 
policija negalėtu susekti kas Blue Ribbon isz New York net ! 
jos buvo. Ta nakti buvo bai- pasisamdė savo eroplana, gre.i- 
siai szalta ir mergaites susza-; tai pristatyti tai karalaitei sa
lo.

Jis sako kad jis sutiko tas] 
mergaites prastame saliune. ir 
jis su savo tik tada susirastu 
draugu “Frank” su toms mer
gaitėmis baliavuojo po saliu- 
nus ir naktis praleisdavo pi
giuose vieszbucziuose.

Jis toliau sako kai mergai
tėms jiedu insipyko ir jos jau 
nenorėjo nieko bendro su jais 
turėti, jiedu tas mergaites pri-!

piatl, kur Daktarai stengsis 
isztirti ar jis yra sveiko pro- 

; to. I
i Jis gyveno su dviem savo 
; senmergėm seserim, Ona ir
Marie in Waterbury, Conn.

Jau beveik dvideszimts me
tu kai jis nebedirba, jis polici
jai aiszkinasi kad jis kiek ten 
tukstaneziu doleriu buvo pa- 
veldejes isz savo tėvu, Lietuvo
je.

Jis sako kad jis tas sprogs- 
tanezias bombas gamino ir 
sprogdino ...ant kerszto. Mat, 
anot jo, Edison kompanija ji 
dvideszimts metu atgal buvo 
nuskriaudus. Jis tenai bedirb
damas, buvo pagavės szalti ir j musze, nurengė ir isz automo-;

Soble gimęs Gegužio penkio-; paskui džiova; o kompanija; Viliaus iszmete, prie vieszkelio j 
likta diena 1903 metais, Vilka-' jam tinkamai nebuvo atlygi-i kur jos suszalo.

Jis sako kad jis nieko pana-

FBI policija intaria Soble 
kad jis keletą laiszku buvo pa
siuntęs Sovietu agentams Rug- 
pjuczio penkiolikta diena, 1956 
metais.

Visi trys gali būti nubausti 
po deszimts tukstaneziu dole
riu ir po deszimts metu in ka
lėjimą.

Mes norėtume žinoti kodėl 
ir szitie negali mirties bausme 
nubausti sulyg 1945 instatymo 
priesz tokius szpiegus.

vo alaus.
Dabar galima tikėtis kad vi

si bravonninkai ims garsintis 
ir girtis kad visos motinos, po 
pag.'mdinimo turi imti kelis 
stiklus alaus kasdien.

Ameri
kai kai 
visame

I^Pirkie U. S. Bonus!

Anglijos Garbes Ženklas Ciprijietei

į viszkyje, atvažiavo in San j nūs. Tai dabar jis ant viso
į Francisco, California, Spalio svieto piktas, ir savo kerszta1 szaus nebutu padaręs, jeigu ji 
dvideszimta diena, i 
tais; jis ant paszporto buvo pa-i sprogstaneziomis bombomis.

1941 me- ir pagieža parode su savo tomis nebutu buvęs girtas.
Keli daktarai dar vis sten- į 

giasi isztirti ir dažinoti ar tos 
mergaites buvo nužudintos ir; 
paskui iszmestos isz automobl-' 

i
ISZ-

laikais buvo Sovie’!sidaves kaip0 Alraomas Sobo- 
lev:ežius. Jis ežia atvažiavo -------------------------
per Koobe, Japonija. Jis apsi-j 
ženijo su Myra Perskaja, Rus- ISLAUGE 
ke, 1947 metais. ,

_ Albam, teipgi ginies Vilka-; DRĄSUOLE
jviszkyje, Lietuvoje, kuri lai-; --------
’ ka gyveno Prancūzijoje, ir ke-; WHEELING, W. VA. — 
; lis sykius buvo atsilankęs' Jauna, ir drąsi slauge, kuri pa- 
' Amerikoje. ' mirszo apie sau pavoju, inszo-

■ ko in szalta Wheeling Creek 
; upe ir iszgelbejo moteriszke, 
; kuri buvo inszokus in ta upe 
‘ nuo tilto, norėdama nusižudin- į 
i ti.
' Dvideszimts vieno meto am- Nors visi mes gerai žinome kad J 
žiaus Kay Guthrie, isz Came-! musu kraszto konstitucija vi-. 

iron, West Virginia, važiavo siems mums prižada ir sako, 
l namo su savo draugu, boy-; kad visi mes esame gimė lygus. I 
; frentu, kai jiedu iszgirdo»keliu! Bet visi mes ir be tos konstitu- ■ 
vyru szaukimas nuo tilto virsz i cijos gerai žinome kad mes nei 
Wheeling Creek upes. ! minuta, nei sekunda nepasilie- j

Ji greitai sustabdė savo au-įkame lygus kai tik užgimsta-( 
Policijos Daktaras C G nemobiliu iszszoko, ir nere in nic- Vienu tėvai turi daugiau j
x i i j x a i i • Ia ubp ir kpliirios de- ■ Pkit*6ins Dievas protoCrist sako kad to troko drai- ■ 11 Aeiunub ue r \

verys žuvo kai jam galva buvo sz3mts vieno meto amžiaus Flo- 
praskelta ir kai jo viduriai bu-! rence Fisher, kuri gyvena in 
vo sukriesti. Wheeling. Slauge panele Guth-

Kaip ta nelaime atsitiko, po-! r*e sver^a txk szimta penkis 
licijantai sako kad jie dar da- svarus- 
bar negali pasakyti. ;

iTROKO DRAIVERYS;
i UŽSIMUSZE

liaus, ar jos gyvos buvo 
mestos ir paskui suszalo.

ARMIJA |
PERSITV ARKINA

Invertins Gabumus, 
Ne Senatve

WASHINGTON, D. C.

i GETTYSBURG, PA. —
! Baltimores troko draiverys už- į
Į simusze kai jo trokas apsivertė ;
i ant 140 vieszkelio, netoli nuo 
j Baltimore miesto.

Valstijos policijantai sako
■ kad to troko draiverys buvo j
■ 31 meto amžiaus David Mathis.

temobiliu iszszoko ir nere inime-

politikos komitetas pradėjo 
laikyti savo posėdžius, New 
York mieste. Ponas Lodge 
sako kad visi krasztai turėtu 
sutikti kaslink visu tu nauju 
ginklu ir susitarti kur ir ka
da tokie ginklai butu pavar- 
tuojami.

□ □

SKAITYKIT 
’ “SAULE” ‘ 
PLATINKIT!

; Kai policijantai jos paklausė 
kodėl ji taip dryso in ta upe 
szokti ir ta moteriszke iszgel- 
beti, kai keli vyrai ant to tilto 
stovėjo ir tik žiurėjo, ji jiems 
pasiaiszkino kad viskas taip 
greitai atsitiko kad ji visai nei 

i nepamislino apie sau pavoju.

Asztuoniolikos metu am
žiaus Ponia Emine Nevzat, 
Turkijos-Ciprijos szeiminin- 
ke užsitarnavo augszta ir 
garbinga garbes ženklą isz 
Anglijos. Ja taip ežia apdo
vanoja Anglijos Konsulas in 
Istanbul, Philip Broad. Ji

nustvėrė viena isz dvieju su
kilėliu, kurie buvo nuszove 
Turkijos policijanta. Ji ta 
viena sukilėli sulaikė kol po- 
licijantai pribuvo ir ji su
ėmė. Ji po tam iszvažiavo in 
Turkija, nes kiti sukilėliai 
norėjo jai atkerszinti.

TRYS VFNGRAI i^au^ karabinu ir kitu ginklu.
Paskutinioju laiku nuteisti 

' mirties bausme yra Jozsef 
I Varga, darbininkas; Laszlo

i BUDAPESZTAS, VENGRIU Katonai ir Istvan Batonai. Ke- 
JA.— Komunistiszkas Buda-i turi kiti buvo nuteisti nuo 
peszto radijas paskelbė kad i penkių iki deszimts metu in

PASMERKTI

ne tik davė, bet net ir leptelėjo.
Dabar Armija, Laivynas ir

Lakunu Sztabas prižada, kad, dar trys Vengrai yra mirties;kalejima.Dukiti,buvusiejipo- 
nuo szios dienos jaunuolis vais-’ bausme pasmerkti uu tai kad j lici jautai buvo iszteisinti. 
kebus invertlnamas ne ant; jie prieszinosi Premiero Kadar 
kiek laiko jis yra iszbuves; valdžia ir kurstė darbininkus 
vaiske, bet ant kiek jis žino,: straikuoti.
moka ir gali padaryti. į Tai dabar, iki szio laiko ^vi-

Keletą laikrasztininku buvo 
suaresztuota ir keli kiti buvo 
isz savo kraszto isztremti, isz- 
varyti už tai kad jie rasze

Tai reikėjo jau seniai, seniai' deszimts asztuoni Vengrai yra j priesz esamaja valdžia ir 
padaryti. i pasmerkti mirties bausme. ; priesz diktatoryste savo krasz-

Iki sziol kad ir koks netikės, Vienuolika jau buvo nužudinti. ! te.
neklaužada, su rumpetais na-į Komunistai policijantai sa-j

(Tasa Ant 4 Puslapio) , ko kad jie rado ju namuose j '

f

iszsiem.es
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Kas Girdėt Pypkes Durnai jie daugiau biznio padaro Ne- 
deliomis negu per visa sanvai- 
te. SAPNORIUS LAIMINGAS ■ :: :

:: :: ŽMOGUS

apraszy-

Su 283 Paveikslais

Sovietu Rusijos Generolas 
Ivan Serovas su savo slapta 
policija dabar po visa Vengri
ja jieszko- trijų tukstancziu 
Sovietu kareiviu, kurie aplei
do Rauduonaja Armija ir sto
jo su Vengrijos sukilėliais. Jie 
su savimi buvo pasiėmė sze- 
szios deszimts Sovietu .Rusijos 
karisziku tanku. Bet visi tie 
kareiviai dingo, taip kaip kad 
žeme butu juos prarijus.

Iszaiszkino Gerai

Tikėjimas

Italijos Komunistu partijos 
bosas, Palmiro Togliatti ne už 
ilgo paskelbs kad jis viena ran
ka laiko- su Yugoslavijos bosu, 
diktatorių Tito ir kad jis prie- 
szinasi Stalinizmui ir Sovie
tams.

Keleiviai isz Maskvos sako 
kad jie tenai mate ir nujauto 
daug neramumo tarp- Maskvos 
mokslincziu del Sovietu žiau
rumo Vengrijoje. Jie sako- kad 
daug tu mokslincziu visai ne
paiso Sovietu insajkymu, už
draudimu, ir kasdien per radi
jas klausosi “Amerikos Bal
so” ir Anglijos programų.

Tikėjimas yra tai kaip 
pamatas,

Isz kurio jeigu isz’imtai 
viena plytele,

Visas sugriuva.
Taip pat ir duszioje

žmogaus,
Jeigu pasidaro szpuke 

tikyboje,
Griūva toji tikyba,
O jos vieta užima tusztyba 

ir niekysta.

Fordo kompanija rengiasi 
nauja automobiliu invest! Jo 
vardas bus Edsel. Jis kasztuos 
apie tiek kiek sziandien Buick 
automobilius Ikasztuoja. Jis pa- 
siroclins ateinancziais metais. 
Jis kasztuos atrp trijų tuks
tancziu ir pusketvirto tuks
tancziu doleriu.

Ar žinai Agota, del 
garnys stovi ant vienos 
jos?
— Nežinau. Del ko?
— Nes jeigu pakeltu 

antra koja, tai parpultu.

ko 
ko-

ir

160 Puslapiu
8 co! ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su

Per visa ta sukilimą ir n-eri- 
masti prie Suez Kanalo, Pran
cūzai pristatė Izraelio Žydams 
visokiu kariszku ginklu, kaip 
maisto, karabinu, automobiliu, 
ir ginklu. Prancūzai daibar už
sigina, bet visi žino kad tai tei
sybe.

Egipto- Prezidentas dabar 
stengiasi prikalbinti Graiku 
laivus savininkus, kad jie ne
duotu savo laivus Anglijai ir 
Prancūzijai, kai dabar Suez 
Kanalas yra užtvenktais. Jis 
prižada kad už tokia malone 
jis parūpins kad Grafikai at
gautu Cyprus salas.

'Nors dabar Arabai .statosi f
priesz vakaru krasztus ir ypa
tingai priesz Amerika, bet jie* 
tarpu saves nesutinka ir pe- 
szasi. Syrijos valdžia pyksta 
ant kitu Arabu už tai kad jie 
nukirto, susprogdino- laivus 
Suez Kanale.

Vengrijos- sukilimas, noir ne
buvo pasekmingas, bet taip 
mirtinai sužeidė Rusija kaid 
Sovietams ims kelis dese-tkus 
metu atgauti savo varda ki
tuose krasztuose. Sovietai butu 
davė kelis milijonus doleriu 
kad tokis sukilimas neinvyktu.

Komunistai daugelio krasz- 
tuose dabar atsisako nuo- Rusi
jos Komunizmo už tai kad So
vietai taip žiauriai pasielgė su 
Vengrais.

Italijos ir Prancuzijso Ko
munistai daibar yra staeziai nu
sistatė priesz Sovietus, ir nie
ko bendro su jais nenori turėti.

Nežiurint kad Lenkai buvo 
Sovietu karisziku tanku ir ka
reiviu numalszinti, bet ju suki
limas parodo kad ta galinga 
Rusija turi molio kojas ir gali 
būti suklupdinta.

Pragyvenimas ima vėl pai- 
brangti, jau dabar per kelias 
sanvaites pragyvenimas pa- 
rango apie treczia nuoszimti.

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.

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

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

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

Platinkit “Saule”

Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus!

Kai Suez Kanalas buvo už
kirstas, tai sudarė visiems 
krasztams daug svarbiu klau
simu, 'kurie nebus greitai isz- 
riszti.

y

Biznis, pramone po visa 
svietą baisiai nukenetjo kai 
tas Suez Kanalais buvo- uždary
tas. Mes nespėjame ir nesako
me kad isz szito Suez Kanalo 
uždarymo iszkils kitais pasau
linis karas, bet mes spėjame ir 
sakome kad visi krasztai ta to 
Kanalo- uždarymą atjaus.

Amerikoje viskas brangsta 
ir visi visko perkasi. Bet biz
nieriai sako kad jie nujauczia 
kad ne visikas tvarkoje. Jie sa
ko kad jie dabar abejoja apie 
bizni, nes žmones daibar dau
giau praleidžia negu jie turi, 
kad ’beveik visi perkasi ant isz- 
mokesczio.

Algos beveik visiems darbi
ninkams pakilo apie treczia ar 
penkta nuoszimti. O už tas al
gas ne kas kitas, kaip tik tak
su mokėtojas užmokės.

Dabar jau daug brangiau 
pasiskolinti pinigu negu pir
miau.

Miesa, drabužiai ir albelnai 
maistas dabar brangsta ir dar 
laibiau pabrangs. Baldai, rau
dos ir kiti kasztai bus branges
ni už tai kad paprasti darbinin
kai per savo unijas dabar ga
vo ir gauna didesnes algas.

Dabar daug sunkiau 
tis naujus namus nes 
sunkiau gauti ant ilgu 
morgiezius. Ir raudos beveik 
visur pabrango.

pirk- 
daug 
metu

Dabar bankos ir fabrikantai 
reikalauja daug daugiau ant 
rankos del nauju namu.

Dabar fabrikantai stato 
daug' daugiau namu k u r i e 
kasztuoja taip dvideszimts ir 
trisdeszimts tukstancziu, ir ne
paiso apie mažesnius ir piges
nius namus.

Tie fabrikantai saiko kad per 
ateinan ežius dsezimts metu 

j Ainerikiecziams reikes apie du 
' milijonu nauju namu.

Plieno automobiliu ir mai-' 
ieriu algos, taip padidintos, j

• Įsu pragyvenimą pabrangino, i
Daug biznierių dabar laiko 
vo sztorus ir ofisus .atdarus’

_ ft®-

A s^rajgh-L plteh -for you 
-From Johnny Rodnes—

1 JLe’s the power behind the thrown. He’s the 
ball-tosser of the year.

He’s 23-year-old Johnny Podres, miner’s son, 
whose strong left arm whipped the Yankees in 
the deciding game of the 1955 World Series.

After all the Series’ shouting was over and 
Brooklyn had settled down to somewhat near' 
normal, a reporter asked Podres what his plans 
were. Said Johnny:

“I don’t plan to do much except maybe* go 
out and buy some more Savings Bonds ivith 
my share of the World Series loot.”

And those were some of the biggest and best 
plans that Johnny could have made. It’s essential 
for all of us — big sports stars or fans — to be 
concerned with future financial security. And 
the best way to insure having it, is to invest 
youi' money in U. S. Savings Bonds.

Here’s why. Your principal invested in Bonds 
is safe — not subject to market fluctuations. 
Your returns are sure — Bonds pay an average 
of 3% per year, tvhen held'to maturity. Your 
Bonds are liquid savings — you can cash them 
after 2 months, should any emergency arise.

Having money at the right time can change 
the course of your life — or that of your family. 
And the best way to insure having this money 
is to invest regularly in U. S. Savings Bonds — 
either on the Payroll Savings Plan where you 
work or at your bank.
• So take a tip from World Series Star Johnny 
Podres, go out and buy some more U. S. Sav
ings Bonds.
For the big things in your life — be ready 

with U. S. Savings Bonds

The U. S. Government does not pay for- this advertising. The 
Treasury Department thanks, for their patriotic donation, the 

Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

Žmogus yra gilink magiau
siu ant svieto, jeigu atsitikus 
kokioje nelaimeje, per daug 
nesirūpina. Bet sunku toki 
žmogų surasti, kuris neturėtu 
jaustos ant to, kas ji apsiaubi- 
n-eje, o- vienok yra tokiu ir apie 
tokius czionais apsakysiu.

Senas ūkininkas Kaušuose, /
laike paskutinio tvano, sau 
malsziai sėdėjo- ant stogo savo 
grinezeles ir rūke pypke. Pri
plaukė prie jojo luotele su 
žmonimis, kurie gelbėjo tuos, 
kurie likos užlietais per van
deni, kad ji iszgelbet isz tojo 
nemalonaus padėjimo, bet jisai 
atsake:

—■ Gelbėkite pirmiause ma-’ 
no kaimynus, nes jie yra didė
lėje Lajinėje, o man neskubu, 
palauksiu kol savo pypkutes, 
neis-zrukysiu.

—• Del ko tu seni tokis ne
jaustus? Paszauke 'žmones isz 
valties, juk vanduo paėmė vi
sa tavo- turteli ir tavo visztas 
su būda.

— Ne teip blogai, atsake 
ūkininkas, mano antis ir žąsys 
nenuskendo, plaukinėje sau 
malsziai aplinkui mano grin
czele.

visus

tus.

Bet vanduo tau iszverte 
medžius.
Tai nieko, pasodysiuki-

— Bet vanduo- jau per lan
gus in grinczele insiveržineje.

— Ir tas nieko- nekenkia. 
Langai buvo apterszti ir jau 
seniai reikėjo juos numazgoti, 
atsake malsziai žmogelis ir to- 
liaus rūke savo pypkute.

Svarbus Praneszimas

Mes mėgstame teisingysta h 
geidžiame, kad ir visi teisiu 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de 
kavoj ame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

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

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 

I *<nvga. 4-0-4 pilkiu pin. 50c.
Nu.lG'li— Prukcii.tu, meilm

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ožio iszimta isz Lietuviszku 
nžlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 1 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio < 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 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; Luošais; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20 c.

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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

“Saule” gražiausia 
kamiausia dovana nuo 
vio, Lietuviui.

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
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 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 Moteres Pa
slaptį 61 puslapiu, 20c.

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

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

apysaka 
szimtme-

No.158—A p i e Kapitonai 
Stormfield Danguje; Pabėgo 
le; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Jszklausyta 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

K n y g u t e 
Pinigu Ligo

Knygute

ir tin- 
Lietu- Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrom 
25o.

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

180}/2—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin 
kimu. 25c.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Pirkie U. S. Bonus

ĮT?V Užsisakant knygas is* 
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 dadet) 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik aut 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. įį. &
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’‘SAULE” MAHANOY CITY. PA.

Jono Ir Angeiinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS 

FOUNTAIN — MICHIGAN
JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite- MICHIGAN 

** FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angeiinos 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

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

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

klausinėt kaip tas viskas atsi
tiko.

Jai viską aipsake. \
— Ir ka dabar ? Paklausė 

ji-
— Reikia kreiptis prie pa

ties Monarcho, tarė jis. Juk ne
kaltas negali pražūti.

O ji jam pasakė kad praszy- 
mas jau seniai nusiunstas bet 
ranku nepasiekes. Aksenov nu
tilo.

Sieniniai Kalendoriai 1957m.
15 cot, ploczio x 23-3/4 col., ilgio

; ■ Dabar po 50č arba 3 už $1.35

Adresas:
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

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

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

SAULE 1TJBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

*♦♦*♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦**♦*♦♦♦*♦♦*♦**♦**♦**♦♦♦♦**♦**♦**♦*♦***♦*♦♦♦*♦*♦♦**♦**♦**♦**«
%

Suvėlintas Teisingumas
yALDlMIRO mieste gyveno | 

jaunas kupczius Aksenov. 
Turėjo' jisai savo namus ir dvi 
krautuves.

Aksenov buvo rudas, su 
garbiniuotais plaukais ir dai
lus. Visomis pusėmis smagus. 
Būdamas jaunas perdaug gir
tavo, o pasigėrės visokes bre- 
verijas iszdarydavo, bet apsi
vedęs pasitaisė ir tada jau la
bai retai užsitraukdavo, žino
ma tik kadai neatbūtinai rei
kėdavo.

Viena karta vasaros laike 
Aksenov važiavo jomarkan in 
Nižui Naugoroda. Jam iszva- 
žiuojant pati jo prasze:

— Ivanai, nevažiuok nes 
szia nakti asz tave sapnavau 
nedailiame padėjimo.

Aksenov nusijuokė.
— Turbut bijais kad jomar- 

ke per daug nenusilinksmi.n- 
cziau, tarė.

O ji jam atsake:
— Pati nežinau ko bijausi

• 1tiktai atmenu: man sapnavosi 
jog pareini isz miesto be kepu
res, o žiūriu, galva visa praži
lus.

Aksenov prasijuokė.
Tai vaikiszkumas, tarė. 

Matysi, sugrysziu sveikas ir 
tau parvesziu dovana.

Atsisveikino su szeimyna ir 
iszvažiavo.

Pusiaukelyje susitiko pa- 
žinstama kupcziu ir su anuom 
susilaikė ant nakvynes. Atsi
gėrė arbatos ir nuėjo gulti pa- 
siemia kambarius szale vienas 
kito. Aksenov buvo pripratęs 
anksti keltis. Norėdamas pave
siu važiuoti, liepe užkinkyti 
arklius, užmokėjo už nakti ir 
iszvažiavo.

Nuvažiavęs apie ketures de- 
szimts verstu, sustojo prie vie
nos kareziamos kad paszerti 
arklius. Liepe užkaisti samavo- 
ra. Tuom tarpu užvažiuoja va- 
žimas su trimi arkliais, isz 
briczkos iszsedo uredninkas su 
dviem kareiviais, prisiartina 
prie Aksenovo ir klausia:. Isz 
kur ir kas per vienas?

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

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

Platinkit “Saule”

Aksenov apsakė kaip ir kas 
ir prasze ant arbatos. Bet ured
ninkas vis klausia: kur vakar 
nakvojo? Vienas, ar su kup- 
czium? Ar 'mate kupcziu ryte? 
Kodėl taip anksti iszvažiavo?

Aksenov stebėjosi kam jo to 
visko klausiama, apsakė viską 
kaip buvo ir sako:

—■ Kam jus manes taip 
klausine jate, juk asz nei vagis 
nei koksai razlbaininkas. Va
žiuoju su savo reikalu. Duoki
te man pakaju szventa.

Tada uredninkas pasiszauke 
kareivius ir sako:

— Esiu iszpravninkas, o> 
klausiu del to kad kupczius, su 
kuriuom nakvojai, ta paczia 
nakti buvo papjautas. Iszkres- 
kite ji! Paszauke in kareivius. 
Paėmė valiza ir tarba, peržiū
rinėjo. Tuom tarpu isZpravnin- 
kas iszeme isz tarbos peili.

— O tas keno? Suszuko.
Aksenov iszbalo matydamas 

kruvina peili. Persigando!
— Isz k.ur-gi tas kraujas? 

K1 aušia iszpravninkas.
Aksenov norėjo atsakyti, bet 

negalėjo nei žodžio išztarti.
— Asz nežinau, asz peilio, 

tai ne mano, asz....
*0 iszpraiviiinkas sako:
— Ryte rado lovoje pa

pjauta kupcziu. Tu su juom 
miegojai. Tik tu galėjai ta pa
daryti. Kambarys buvo1 isz 
lauko uždarytas. O sztai ir pei
lis sukruvintas, pagalios gana 
in tave pasižiūrėti. Sakyk-gi 
kaip tu ji nužudiai ir ar daug 
pinigu paemiai ?

Aksenov keikėsi visais die
vais kad ne jis nužudė kupcziu, 
kad turi prie saves 8,000 rub
liu bet savo. Buvo iszbales, 
drebėjo, iszveizdejo ant kalti
ninko.

Iszpravninkas paszauke ka
reivius, liepe ji suriszti ir pa
guldyti vežiman. Kada jam 
raisziota rankos ir kojos, Akse
nov užverke. Paėmė jam pini
gus, tavoms ir nugabeno kale- j 
jiman.

Pasiaustą in Vladimiro 
miestą dasižinoti apie jo gyve
nimą. Visi kupczia ir gyvento
jai liudijo kad Aksenov isz 
jaunystes laibai daug gere ir 
uliavojo be,t kad paskui susi
laikė ir buvo doru 'žmogum.

Atvede ji in suda. Už kup- 
cziaus užmuszima ir apvogimą 
ant 20,000 rubliu, ji apsudino.

Pati net nežinojo ka ir mis- 
lint apie ta dalyka. Vaikai da 
buvp maži. Pasiėmė visus su 
savim ir nuvažiavo in ta mies
tą kur vyras kalėjime sėdėjo. 
Isz pradžių jos nenorėjo prie 
jo prileisti, bet ant galo sziaip 
taip dasiprasze.

Pamaczius ji kalėjimo rū
buose, tarp razbaininku, nete
ko žado. Paskui pradėjo pas ji

* *

Vienam miestelyje 
iSchuylkillo paviete, 

Vaikinelis turi dideli
varga, 

Kokia tai peleda. prie jo
Iprisikabino,

Ir pridirbo jam daug 
ergelio,

Mat, toji peleda,
Tegul ja driežai oda, 

Pridirbo sarmatos imvales, 
Nežine ar iszsipainiot galės, 

O kaip bus tai visi 
daižinosite.

Ten yra apylinikinie da 
viena,

Kur gyvena kokia tai 
mergina,

Kuri turės teismai, 
Badai labai akyva 

Ant toliaus nutylėsiu.
* * *

Ana diena in viena miestą 
nupiszkejau,

Ir sau nuliudus strytu 
ėjau, 

Staigai kokia tai ragana 
ipamacziau, 

Net sudrėbėjau ir nusistebėjau
Iszejo' isz stulbos ir ant 

stryto stovėjo, 
Kaip apuokas ant manės 

žiurėjo, 
Buvo malakuota, 

Visa kudlota,
Net jos nusigandau ir gana, 
Sztai keli vyrai pro ta vieta 

ėjo,
O takliuke in juos 

prakalbėjo:
Sakalėliai in vidų 

pasikalbėsime, 
Nors guzutes iszsigersime.

Matomai vyrai net sudrėbėjo', 
Su tokia smirdele užsidėt 

nenorėjo, 
Ba jeigu motere nevala, 
Tai tegul ’ja velnias ima. 
Gerai butu kad kas ant 

josios susimylėtu, 
Tankias szukas nupirktu, 
Tai nors gerai iszsiszukuotu 

Uteles isz galvos iszvaiiklytu, 
Visi ja ant juoko1 laiko, 
Žodžiu kalboje ne taiko,

B a koks ponas, 
Toks jo kr omas.

Tai Teisybe

Kaiminka — Jau tai mes 
moteres daug esame apsuk
resnes, negu jus vyrai!

Kaimynas — Tai teisybe, 
ka jus perkate in viena va
landa, tai mes vos in viena 
meta iszmokame!

— Matai, kalbėjo pati, ne
dovanai tada asz tave perser- 
ginejau kad nevažiuotum. Man 
tada sapnavosi kad tave ma- 
cziau žilu. Ir dabar jau praži
lai.

Glostė jam galva ir staiga 
tykiu balsu paklausė:

— Vania, man, savo pa
ežiai pasakyki teisybe, ar ūž
iu u szei ?

— Ir tu taip mistini? Su- 
szvapejo Aksenov, užsidengės 
rankom veidą pravirko.

Paskui atėjo kareivis ir iszr 
vede paczia su vaikais.

Kada ji iszejo, Aksenov pats 
in save tarė:

— Tik vienas Dievas man 
tiki nes žino kaip buvo. Tik 
nuo Jo mam gali ateiti kokia 
nors pageliba.

Taigi perstojo' siuntinėt pra- 
szymus, perstojo laukti teisin
gumo nuo žmonių.

Ji apsudino ant szimto na- 
gaiku, o paskui katorgon ant 
viso, gy venimo.

Katorgoje iszbuvo' 26 metus. 
Plaukai jo buvo- jau visai bal
ti, užaugo jam ilga barzda, su- 
sikuprojo, mažai sznekejo, re
tai juokėsi bet tankiai meldėsi.

Kalėjime iszsimokino szau- 
cziauti, už uždirbtus pinigus 
nusipirko' sau Nauja Testar 
menta, ir skaitė kol buvo szvie- 
su o szventomis dienomis lan
ke cerkve ir tonais karsztai 
meldėsi, su choru giedojo.

Vyriausybe ji mylėjo nes jis 
buvo spakainas, o kalėjimo 
draugai ji guodėjo ir vadino 
1 ‘ Dievo žmogum. ’ ’ Kokiuose 
bent nesutikimuose ar barniuo
se jis juos sudijo, jisai taipgi 
del kitu pas valdžia iszpraszy- 
davo visokius palengvinimus. 
Sau nieko nepraszydavo.

Laiszku niekad negaudavo. 
Nežinojo kaip einasi paežiai su 
vaikais.

Viena karta atsiuntė nauja 
katoržninka partija. Vakare 
senesni katoržninkaii apspito 
naujuosius ir klausinėjo1 ju kas 
isz kokio kaimo, isz kokio 
miesto1 ir už ka atsiunstas. Ak
senov taip-gi szale atsisėdo ir 
klausė apie ka szneka nauji. 
Ju vienas buvo augsztas, žilas 
ir galėjo' turėti per szeszesde- 
szimts metu. Jisai kalbėjo :

— O, broliai, nebaltai ežio- 
nais papuoliau. Arklys sutrau
kė rogių pakinkalus, o jie sako 
buk asz nupjoviau ir pavogiau. 
Jau seniai man reikėjo czion 
atkeliauti bet nesugavo. O da
bai’ visai, kaip myliu Dieva, 
nekaltai.

— O tu isz kur? Klause1 jo* 
vienas isz kaliniu.

— Isz Vladimiro miesto, 
vardais Makaras Siemionovicz.

Aksenov pakele galva ir pa
klausė :

— O teiniai ar ne,girde joto 
apie kupcziu Aksenov?

— Girdėt girdėjau. Turtin
gi. Ne dovanai tėvas įSiberijoj. 
Toksai tenai, kaip ir mes, 
grieszninkas. O tu dede, kur

gimęs ?
Aksenov nemylėjo pasakoti 

apie savo nelaime. Atsiduso ir 
tarė: .

— Už savo kaltes jau 26-tas 
metas ežia* pakutavoju,

— O už kokias? Klause 
Makaras.

,— Ha, matyt užsitarnavau, 
pasakė Aksenov ir$ nieko 
daugiau nenorėjo sakyti, bet 
kiti apsakė naujam draugui už 
ka jis- paimtavoja Siberijoje: 
kad kas ant kelio užmusze kup
cziu, o jam pakimszo1 kruvina 
peili.

Makarov tai iszgirdes pasi
žiurėjo in Aksenova, sudavė 
ranka in keli ir atsiliepe:

— Na, na! Tai tau atsi
tikimas! Pasenai taip jog ne
galima net pažinti.
/ Pradėjo tuojaus jo klausinė
ti kur jisai Aksenova mate, bet 
Makaras nenorėjo sakyti.

— Dyvai, kas per dyvai! 
Murmėjo sau vienas. O, kur 
mes susitikome.

Tai girdėdamas Aksenov pa
misimo kad taisai žmogus gal 
pažinojo užniuszta kupcziu.

— Turėjai tu apie tai gir
dėti arba, mane seniau pažino
jai, tarė.

Malk aras atsake:
— Gal ir girdėjau. Neatme

nu. Tiek laiko!
—1 O gal tu girdėjai kas 

ku'pcziu užmusze ?
Makaras nusijuokė ir tarė:
— Turbut tasai pas kuri 

peili rado. O kad norints kas 
tau ta peili ir pakiszo1, nesu
gavo ji, tailiekaltas. Bet ar-gi 
kas galėjo pakiszti^peili? Juk 
butum iszbudes.

Aksenovui įkas toks szirdin 
dure.

— Tas taigi žmogus užmu- 
sze kupcziu, tarė sau vienas.

Daugiau jau nieko nenorėjo 
klausyti. Atsistojo ir nuėjo.

Per visa, ta nakti miegoti ne
galėjo. Ji apsiautė gailestis ir 
liūdnumas. Priesz akis jam at
sistojo pati, mate ja kaip gyva 
ii' save mate tokiu kokiu buvo, 
iszvažiuodamas jomair'ka, jau
nu, linksmu. Ir atsiminė kaip 
iii Si'berija vare. Visas gyve
niniais kalėjime priesz jo' akis 
praslinko, sunkus gyvenimas, 
pilkas. -

— O vis per ta latra, mis-
lino.

- Ir ji apsiautė toksai ant Ma
karo piktumas Ik,aid nors turės 
pats žūti, norėjo vistiek jam 
atmonyti. Per visa nakti mel
dėsi, bet negalėjo nusiraminti. 
Ant ryytojaus nesiartino prie 
Makaro, net in ji nežiūrėjo.

Taip pėrejo dvi sanvaites. 
Aksenov naktimis negailėjo 
miegoti, jisai labai liūdo ir ne
žinojo net ka turi su savim 
pradėti. f

Viena karta nakezia pradėjo 
vaiikszczioti po kalėjimą ir pa
mate kad isz po vienos lovos 
byra žemes. Sustojo ir pasižiu
rėjo. Greitai isz po- lovos isz- 
szoko Makaras ir su persigan- 
dimu pažiurėjo in ji. Aksenov 
norėjo pasitraukti, bet Maka
rov nutvėrė ji už rankos ir ap
sakė kad kasa požemini iszeji- 
ma po siena ir kad 'žemes kas 
dienai isznesza czebhtu aulais 
eidama in darba..

— Jeigu nieko nesakysi tai 
ir tave iszvesiu, kalbėjo. O jei
gu mane iszduotum, gausiu na- 
gaikas, bet ir tau butu nuo ma
nės kartu.

Aksenov isztrauke savo ran
ka isz jo rankos ir tarė:

— Neturiu ko bėgti, o u‘ž- 
muszti manes jau nereikalauji. 
Mane seniai užmusziai. Ar ta
ve izsduosiu ar ne tai mano 
reikalas.

Ant rytojaus, kada katorz- 
ninkus iszvare in darbo,, ka
reiviai pamate kad .Makarov 
iszberia iszaulu žemes, pradėjo1 
kalėjimo jieszkoti, ir atrado 
skyle. Kalėjimam pribuvo1 na- 
czelnihkas ir klausinėjo visu 
kais ta. skyle kasė?

Visi gynėsi! Katras žinojo, 
nenorėjo' Makaro iszduoti, nes

Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus!
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buvo žinoma kad už toki darba 
gali 'žmogų, iki smert su ryksz- 
temis užkapoti.

Tada naiczelninkais atsisuko 
in Akenova. Žinojo kad tai 
žmogus teisingas ir tarė:

— Pasakyk man, kaip 
priesz Dieva, kas padare?

Aksenov stovėjo rainiai net 
nesukrutejo, žiurėjo1 in, naczel- 
ninka. Ran'kos Aksenovo dre
bėjo, drebėjo ir lupos. Mislino: 
“Kam ji uždengti, juk jisai 
mane prapuldė! Tegul turi už 
mano mukas. Pasakysiu, tai ji 
ant smert užkapos. Bet jeigu 
ant jo nekalto mislinu. Ar ge- 
riau-gi man bus kaip ji iszduo- 
siu?”

Naczelninkas da syki in ji 
atsikreipė:

— Na, seni, pasakyk, kas 
:ai iszkase?

Aksenov žvilgterėjo in Ma- 
vara ir tarė:

— Negaliu žinoti, vąsze 
dag-orodija. Man be to Dievas 
neleidžia sakyti. Darykite su 
manim ka norite, nesakysiu.

Ant nieko nuėjo praszymai, 
bauginimai Aksenov daugiau 
nieko nemato. Ir nesužinojo, 
<as kasė pakasima.

Antra diena kada Aksenov 
atsigulė ir jau pradėjo1 snaus
ti, girdi, kad prie jo kas tok
sai prisiartina ir atsisėda prie 
kojų ant galo lovos.

Pasižiurėjo ir prietamseje 
pamate Maikara.

— Ko nori nuo manės?
Paklausė.
Makaras tylėjo.
— Szailin eik, suniurnėjo, 

nes paszauksiu saldota.
Makarais pasilenke ant jo.
— Ivan Dimitrovicz, dova

nok, szv apėjo.
— Ka turiu dovanoti?
— Tai asz užmusziau kup

cziu, asz pakiszau peili. Norė
jau ir tave užmuszti, bet tu. su
krutėjai.

Aksenov tylėjo. Nežinojo1 ka 
pasakyti. Makaras pasilenke 
jam prie jo kojų.

— Ivanai Dimitrovicz, do
vanok! Asz pasisakysiu kad 
kupcziu užmusziau. Tave isz- 
leis. Sugryszi namo.

— Lengva tau sakyti, at
sake Aksenov, o- man lengva 
buvo kentėti? Kur asz dabar 
eisiu? Pati numirė, vaikai par 
mirszo.

Makaras musze su kakta in 
asla ir kalbėjo:

— Ivanai Dimitrovicz, do
vanok! Kada mane plake su 
nagaika tuokart man lengviau 
buvo1 negu dabar, o tu da ma
nes pasigailėjai, neiszdavai. 
Dovanok, del Kristaus ronu, 
dovanok latrui!

Ir pradėjo raudoti.
Aksenov pats apsiverke ir 

tarė:
— Dievas tau dovanos. Ka

žin? Gal asz szimta sykiu ar- 
szesnis. už tave.

Nuo1 to laiko Aksenov nesi
rūpino su namais, mislino1 tik 
apie smerti.

Makaras vyriausybei pasa
kė visa teisybe. Kada ant galo 
parėjo leidimas kad Aksenova 
isz katargos paliuosuotu. Ak
senov jau buvo numiręs.

—GALAS—

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

SKAITYKIT
Saule Publishing Co., “ Mahanoy . City, Pa. SAULE”r^S
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Žinios Vietines
Sovietu Rusija 'perspėjo Nor

nioko bendro neturėtu su 
laiita sutarties nariais.

At-

— Senas miesto gyventojas 
ponas Juozas Agurkis, nuo 530 
W. South uly., staiga,i 'pasimirė 
Nedelioj naktyje 11:30 valan
da savo namuose. Gimė Lietu
voje, atvyko in Mahanoju pen
kios deszimts metu atgal. Ve
lionis kitados dirbo angliaka- 
syklose. Paliko dideliame nu
liūdime: savo paezia Ona; duk
tė E. Tarutiene namie ir sunu 
Juozą isz Philadelphia. Laido
tuves invy’ko Ketverge ryta su 
apiegomis in Szv. Juozapo baž- 
n y ežioje 9-1 a valanda, ir palai
dotas in iparaipijos kapinėse. 
Velionis buvo “Saules” skai
tytojas. .Amžina atilsi.

—- Ponia Broneslava Cunie- 
ne, nuo 101 E. Spruce uly., kuri 
gydėsi in Pottsvilles ligonbute, 
fcugryžo namo, jausdama daug 
sveikesne.

— Vasaris-February. Szis 
menesis paszvenstas del Jėzaus 
užslėpto gyvenimo.

— Ponia St. Gegužiene, i 
nuo 38 So. Main uly., paslydo 
ant ledo ant E. Centre uly., pa
reita Pauedelyje ir likos su
žeista in rankai ir veidai. Likos 
nuvežta in Pottsvilles ligonbu
te.

—■ Subatoj (pripuola Graib- 
nyczios, o Tautiszka Vardine: 
Vandene. Taipgi ta diena: 
1937 m., darbininkai straikuo- 
,ja Flint 1‘albrikuose, Michigan 
valstijoje, neklauso teismo; 
1950 m., Anglių kasyklų, mai
nu savininkai sutiko ant 70 
dienu derybų, pirm negu strai- 
kos butu iszszuaktos; 1815 m., 
sutartis sudaryta tarp Prūsi
jos Rusijos ir Austrijos.

— Del lietuviszku nralda- 
knygu, kreipkities pas Sophies 
Gift Shoppe, 405 W. Centre St.

—■ Kita san vaite: Nedelioj 
pripuola ketvirtai Nedelia, po 
Trijų Karalių, ir Szv. Blalžie- 
jo, o Tautiszka Vardine: Ras- 
ta. Taipgi ta diena: 1945 m., 
Vaitos Konferencija kurioje 
dalyvavo “Trys Didieji”, 
Amerika, Anglija ir Rusija; 
1945 m., Amerikiecziai su visu 
tukstaneziu eroplanu bombar
davo Berlyną; 1917 m., Ameri
ka ' nutraukė Dilpliomatinius 
santykius su Vokietija; 1944 
m., Mount Cassino vienuolynas 
buvo, Amerikos lakunu su
griautas, ir susprogdintas.

— Subatoj, per Grabny- 
ezios, pasirodys barsukas idant 
pareget savo szeszeli. Jeigu ji
sai pamatys ta diena savo sze
szeli, tai galima tikėtis 'žiemos 
da per szeszis sanvaites.

— Ponia J ieva Czighiskie- 
ne, nuo* 630 AV. Mahanoy uly., 
likos priimta, in Geisinger Me
morial ligonbute in Danvilleje. 
del gydymo.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Andrejo' Corsini, o Tautiszka 
Vardine: Barkus. Ir- ta diena: 
4899 m., karas tarp Amerikos 
ir Filipinų prasidėjo; 1950 m., 
mokslinczius Klaus E. J. 
Fuiche, Anglijos 'pilietis buvo 
suaresztuotas, jis buvo intar- 
tas už iszdavinia daug pastap- 
cziu Sovietams; 1949 m., Ven
grijos Kardinolas Juozas Min- 
dszenty, Budapeszto' Komuuis- 
tiszkame teisme, prisipažino 
kad jis kaltas. Jis per kankini
mą buvo priverstas1 taip prisi
pažinti. Jisai likos paleistas isz 
kalėjimo, Liepos 16 diena, 1955.

—• Utarniuke pripuola Szv. 
Agotos, o Tautiszka Vardine: 
Birute. Ir ta diena:. 1949 m.,

Sukilėliai buvo greitai nu- 
malszinti ir ju vadas, Armijos 
Kapitonas Karoly Dekany bu
vo suaresztuotas.

Kiek buvo galima dažinoti 
tai tu žuvusiu j u tarpe buvo ir 
Ferenc Stre’ec valdžios tvirto
ves in Miskolc komandorius.

EROPLANAS NUKRI-; ARMIJA
PERSITV ARKINATO IN TEXAS

BRYAN, TEXAS. — Stand- ] (Tasa Nuo 1 Puslapio)
Gilberton, Pa.—

Sirgdamas 'beveik visa meta 
gerai žinomas gyvnetojas, Fe 
1 iksas Stoczkunas, nuo Bacf
uly., numirė Utarniuke popiet 9 MOTERYS
12:30 valanda savo namuose.;
Velionis atvyko isz Lietuvos in . SUŽEISTOS penkios deszimts keturi žmo

nes žuvo. Po tam buvo paga
minti “Comet II” ir “Comet 

kasyklose. Devynios moterys ir du vyrai Pe ^uvo nutupdin-
Prane; dvi buvo sužeisti kai autobusas su^1-

> ii‘ P- k tu automobiliu susikalė
Ki.stic isz, 'miesto; tris sunns: S.huy’kill Expressway
Feliksą,AA ėst Bristol; Petra ir West Ccnshohockėn.
Juozą namie. Taipgi Judetu; Moterys buvo tarp szeszioli- ps^i^ytu apie
l.roliu ir seseriu Lietuvoje. ITi- kos keliautoju ant to autobusio;
gulėjo prie Szv. Liudviko pa- kurio savinir.kas yra Lagona 
ra;, i jos Maizevilleje. Graborius Industr es Ine., kompanija isz 
L. Traskauskas laidos.

Tamaqua, po tam apsigyveno; ---------
ttil'bertone. Paskutini karta! CONSHOHOCKEN, PA. 
dirbo Malulę Hill

y: Olese floras 
isz miesto; tris

Elversen, Chester apygardos. 
! Fo^icijartai sako kad negali
ma pasakyti kas ežia buvo kal-

Į prekybinis eroplanas visame miesto vieszbutyje.
j pasaulyje. Policijantai sako kad jie ra-

1954 metuose Anglai buvo do trumpa raszteli, motinos pa- 
! pagaminę keletą labai greitu raszyta kad ji nusižudė, kai jos, 
“Comet” eroplanu, bet tiek dukrele pasimirė. Dukrele bu-;
daug ju sudužo, nukrito ar ki-; vo surasta negyva ant lovos, o ard Oil kompanijos eroplanas --------
taip pateko in nelaimes, kad motina taip pat negyva buvo jS2 Ohio valstijos nukrito ir gaiš, iszbuvo vaiske per keletą 
valdžia buvo insakius visus surasta vonioje. sudege. Toje nelaimėje žuvo metu, tai jis jau tampa virszi-

uždraudej Policijantai - dažmojo kad szeszi žmones. ninku, nežiūrint kad jo pakau-
szi s tuszczias. — : - -

Dabar vaiskas prižada visus 
savo kareivius, jurininkus it 
lakūnus invertinti sulyg j u ga
bumu, o ne sulyg ju metu vais
ke. Jeigu Armija szitas savo 
instatyma tikrai ] invykdintu, 
tai mes bijomes kad daug aug- 
sztu gaivu nebus nei kuopusto 
galvos verti.

Mums niekados nebuvo su
prantama kad kai daktaras, 
advokatas ar kuris,kitas mo
kintas žmogus būva paimtas

■ in vaiska, ar pats stoja, kad jis 
Pats Polici jai Pasidavė turi kokio ten mužiko klausyti 

ir jam lenktis, vien tik už tai 
kad tas bemokslis, niekur ne
turėdamas vietos, keletą metu

juos patupdinti ir
! jiems in padanges pasikelti. į.aį buvo keturios deszimts pen-; Penki isz tu žuvusiu buvo 
Tik vienoje tokioje nelaimėje kiu.metu amžiaus Ponia Reba tos aliejaus kompanijos darbi- 

Furr nuo Shisler ulyezios, Phi- ninkai isz Oklahoma City ir 
Gadelphijoje, ir'jos dukrele Houstan, Texas, 
EI ame.

Policijos daktaras pripaži
no kad dukrele jau ilga laika’ 
kaip buvo serganti. Motina isz 
susikrimtimo ir gailesczio pa
ti nusižudė kai jos dukrele pa- 

I simire. Savo trumpame raszte- I 
lyje ji policijos prasze kad jos 
vyrui butu duota žinoti apie 
szita nelaime. Jos vyras Will
iam H. Furr buvo pasilikęs 

augsztai ir taip greitai skristi, philede’phijoje. 
b et nei vieno tokio prekybinio j -r, . . . -o „ • ,, r J I Detektyvas Emory Zenckeroplano. , , ,\ ...... ,sako kad ta dukrele labai buvo _ ____ __________,

susirgus keletą dienu priesz Dvideszimts devynių metu am- . .
tai ir kad jos motina buvo ga- : ž.'aus Charles Girdle pats ate-!buvo st°jes ln vaisk^ 
vus kokias ten liekarstas isz j0 in City Hali ir policijantams 

■ kurio ten sveczio tame vieszbu- pasakė kad jis nužudė mote
lyje. Policijantai rado tu lie-;riszke. Jis sako kad jis buvo 
karstu jųdviejų kambaryje. Ponia Irene McClurg parsive-

Dukrele jau buvo apie dvy- des in savo kambarį, kur jiedu i 
lika valandų negyva kai poli- susibarė. Jis ja pasmaugė, kai 
cijantai in ta kambarį insilau- ji pradėjo spiegti. Moteriszke; 

j že. Tarnaite to vieszbuczio už- buvo keturios deszimts septy- 
| tiko abi negyvas apie puse po niu metu amžiaus. Jos vyras, 
j trijų po pietų, kai ji atėjo lovas Warren pripažino kad ta jo 

. ' žmonos lavonas.

ti.
i t

ant Szitas naujas Anglijos grei- 
į nJ tas eroplanas skristu tūkstan

ti szimta myliu in valanda ir
' ; keturios de- j 

szimts tukstaneziu pėdu augsz-1 
tuma padangėse.

Amerika turi keletą karisz- 
ku eroplanu kurie gali taip

Eroplanas turėjo du inžinu. 
Viszininkai dar nebegali pasa
kyti kaip ar kodėl tas eropla- 
a.s taip sta'ga nukrito ir užsi
degė.

NUŽUDĖ
MOTERISZKE

Washington, D. C
Karalius Saud, isz Saudi. Ara- tas nes vieszkelis buvo labai 
bijos atvyko in Amerika, kuris nUo szalnos slidus.
lankosi pa.s Prezidentą D. Ei-; Autobusio draiverys, trisde- 
senhoweri.

PHILADELPHIA, PA.

Chester, Pa. —■

DUKRELE
PASIMIRĖ

szimts vieno meto amžiaus Al- 
jbeit Eilvestrini sako kad auto- 
' mobilius atvažiavo priesz ji 
art to vieszkelio ir pradėjo

Bar saliuna, .Chest oryje ir pa- slysti. To automobiliaus drai- 
sivoge devynis szimtus-trisde-i verys buvo Gera’d Synkckow- 
szimts doleriu. Nicholas Sambe ski, isz Phoenixville.
to sal in no 
kad 'pinigai

manadžieris sako i Autobusio draiverys sten- 
buvo iszimti 'isz giesi savo autobusą sustabdinti 

kuris paprastai ir tada pradėjo ant ledo slysti 
randam po baru. Policijantai ir paskui su tuo automobiliu 
sako ka I to vieszibuczio ir sa- susikibę. Sužeistieji buvo mi
ltinio savininkas yra Vincent veszti in vietines ligonines. 
Sambe, Demokratu partijos ta- To autobusio draiverys buvo 
me mieste virsziniukas. Jo bro- sužeistas ir in ligonine nuvesz- 
lis yra to sa,liūno virszininkas tas. Tas autobusas kasdien ve
in prižiūrėtojas. Ižą darbininkus in vietini

i ---------------------------------- j. j jęg .

Motina Isz Gailesczio 
Nusižudė

MIAMI BEACH, FLA. —
Philadelphijiete motina su sa
vo dvylikos metu dukrele buvo 
surasta negyva Miami Bęach pakloti, ir kambarį apvalyti.

ir dibar stojasi didžiūnu.
Į Senatve, kad ir vaiske, ne
užtikrina protą, bet vien tik 
paliegusią senatve ir nieko 
daugiau. Metai neparodo pro
to, bet tik senatve. O dabar 

; vaiske, kaip armijoje, laivyne 
ir lakunu sztabe baisiai reika
linga ir protas ir mokslas.

fab

LONDON, ANGLIJA.

Let us show you the

ower
Per paczta, 25 Centai. created by

Sportas Su Strielemis

cijantais netoli nuo Miskolc, 
Bornos Provincijos sostines.

Kai Ponai Robert Gilpin, 
isz Oshawa, Kanados, iszei- 
na paszaudinti su strielemis, 
kaip jiedu ežia daro, tai 
jiems nerupi kad kas pada-

Jo kelione po svietą ir lindimai 
apie Jezu Kristų.

SAULE - Mahanoy City. Pa

botu j u sūneli, nes motina ji 
iszsinesza su savimi, kaip 
ežia matoma, kaip Indijonai 
darydavo ir iki sziai dienai 
bedaro.

NUSZOVE KETURIS 
KOMUNISTUS

POLICIJANTUS
ANGLIJA STATO 
GREITA EROPLANA

Ant Gavėnios

for the

VIENNA, AUSTRIJA. — 
Vengrijos laisves kovotojai nu- 
szove keturis Komunistus 
licijantus, ir karininkus, 
vėl iszkilo susikirtimai su 
munistisž ka valdžia.

Skris 1,100 Myliu In
Valandapo-l 

kai 
Ko-

Anglijos mokslincziai ir fab-
Žinios ateina kad sukilėliai rikantai dabar diena ir naktį 

susikirto su Komunistais poli- * dirba pabudavoti, pastatyti 
cijantais netoli nuo Miskolc, prekybini eroplana kuris skris 

tūkstanti viena szimta myliu 
in valanda ir kuris gales per
skristi Atlanto mares isz Lon
dono in New York miestą in 
keturias valandas ir ta kelione 
atliks du sykiu in diena.

Anglijos Ministerija sako 
kad fabrikantai dabar stoja in 
talka mokslineziams ir visi ti
kisi kad tokis eroplanas gales 
but pastatytas in keletą mene 
siu. Tai butu greieziausias

Istorija Apie . . . 
/"‘AMŽINA ŽYDĄ”

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

i No. 197 Graudus Atorksmai 
j arba Pasibudiniinas prie Ap- 
jmislinimo Kanczios Viesz. Mū- 
1 . '-r '

i su Jeziiso Kristuso. Knygute
■ reikalinga ant Gavėnios, pagal 
' senoviszka būda.- 15c.’. 1 J

No. 198 Gromata arba Mūka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c. -

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

No. 203 Tretininkiu Serap- 
phiszkps officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldirna Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postai Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepaini r szki te 

j dadeti 10 c. ekstra d J prisiun- 
I time kasztu. Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.
Naturally, the/re important ta you! Thafs why we want you 

to see these invitations for yourself And please don't let that 
costly look mislead you . . the magic is in the making of these 
Invitations! Feel that fine, sharp raised lettering It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding tine "

Atsimink! Mielas Skaityto- 
| jai kad nuo tavęs priklauso 
i “Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

ha’*

caro*- 
reeV°°*

! SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... 1

Viesz. Jėzaus ir ;
Motinos Szvencz. :

Saule Publishing Co
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

Sapnas Motinos Szven 
cziausios, mieganezios 
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.

t
c




