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Tautu Sanjungos kariuo
menes užėmė Gaza Strip ir 
buvo priversti pavartuoti 
aszarines bombas numal- 
szinti to ikraszto gyventojus. 
Egipto Prezidentas Nasser 
sako kad jis nesibijo pavar

Isz Amerikos
BAGOTAS VAGIS
♦ __________

NEW YORK, N. Y. —
Keturios deszimst dvieju me
tu amžiaus Joseph Francis Al- 
phano, nuo 81 Forset St., West 
Haven, Conn., buvo Paterson 
miesto, New Jersey policijantu 
suaresztuotas, už tai kad jis 
yra intartas už apvogimą vie
no ofiso. Policijantai jo kisze- 
niuose rado du tukstancziu 
szeszis szimtus ir penkios de- 
szimts doleriu. Dauguma to jo 
turtelio buvo in penkios de- 
szimts doleriu bumaszkomis, 
kurias jis buvo insikimszes in 
savo czeverykus.

Jis stengiesi pasiaiszkinti 
kad jam nereikejo vogti, kad 
jis gana pinigu taip sau turi, 
bet kad ta pagunda pasiimti 
svetima turteli ji vis akstino, 
vis stūmė taip pasisavinti.

MERGAITE
ISZNIEKINTA

HOUSTON, TEXAS. — 
Asztuoniu metu mergaite, be
jodama per parka buvo už
klupta, sustabdinta, sumuszta 
ir iszniekinta, kai jos tėvas jos 
lauke. Ji buvo iszjojus del ke
liu valandų per parka.

Jos arklys parėjo be jos, ir 
jos tėvas pasirenge jos jieszko
ti, kai nežinoma moteriszke 
atvažiavo su jo duktere ir jos 
tėvui pasakė kas buvo atsitikę. 
Ji sako kad ji užtiko ta mer
gaite ant szunkelio, kur žmo
nes arkliais jodinėja. Mergai
te gulėjo skersai ta maža kele
li ir buvo bę sanmones.

Mergaite savo tėvui pasakė 
kad ji buvo vieno vyro užpul
ta ir iszniekinta. Vėliau, dak-

Kariuomenes In Gaza Strip
Z"

Prezidentas Atostogauja

tuoti savo kariuomenes Tau 
tu Sanjungos kariuomenes 
isz to kraszto iszvaryti, jei
gu jis matys reikalą.

Dauguma Tautos Sanjun
gos kariuomenes pareina isz 
Danijos. Szitie kareiviai, 

tarai ligoninėje patvirtino kad 
mergaite buvo tikrai iszniekin- 
ta. Daugiau policijantu dabar 
buvo paskirta in ta parka sek 
ti ir jieszkoti to suliko, nes jie 
tikisi kad jis dabar ir ant kitu 
merginu ar moterų pulsis.

Prisiekia Kad Jis 
Apsiženys

Olympiados cziampijonas 
sportininkas, dvideszimts 
szesziu metu amžiaus Har
old Connolly, atvažiavęs in 
Vienna isz Pragos, Czeko- 
slovakijos, kur jis stengiesi 
gauti isz Komunistiszkos 
valdžios pavelinima apsižen- 
yti su Olga Fikotova, sako 
kad jis su ja apsiženys ne
žiūrint ka ta Komunistiszka
valdžia sakys ar darys.

Jis yra Bostono (Mass.) 
mokytojas, kurio viza jau 
pasibaigė pirm negu Komu
nistai nutarė ar jam pavėlin
ti apsiženyti ar ne. Jis susi
tiko su szita Olga Fikotova 
per rungtynes Melbourne 
mieste Australijoje. 

del perspėjimo yra keletą 
kartu paleidę sziuvius virsz 
sukilėliu gaivu, pasakydami 
kad kita karta jie szaus sta- 
cziai in tuos kurie jiems 
prieszinasi.

o o o

BIZNIERIUS
NUSIŽUDĖ

Iszszoko Nuo 17-to 
Augszczio

NEW YORK, N. Y. - 
Asztuonios deszimts trijų me
tu amžiaus Aarno Lwuterbach, 
buvęs žemcziugu ir laikrodėliu 
pardavėjas, iszszoko per langa 
nuo septyniolikto augszczio isz 
Adams vieszbuczio ir užsimu- 
sze.

Policijantai sako kad jie jo
kiu rasztelio jo kambaryje ne
besurado ir kad jie dabar jiesz- 
ko jo giminiu ar pažystamu.

Jis in ta vieszbuti buvo pa
siėmęs kambarį tik keletą die
nu priesz tai.

DRABUŽIU
DŽIOVINTOJAS

Užmusze Maža Vaika

HOUSTON, TEXAS. — Au- 
tematinis drabužiu džiovinto-! 
jas užmusze pusketvirtų metu 
amžiaus vaikuti, kuris in ji in- 
lipo ir kaip ten elektras prasi
dėjo ir ta maszina pradėjo eiti 
ir ta vaikuti užkrate.

Jo tėvai sako kad jie savo 
šuneliui, David Dundas buvo 
keletą kartu insake ir ji per- 
speje kad jis nelystu prie to 
maszinos. Bet kai jo tėvai bu
vo iszeje, jis in ta maszina in- 
lipo ir kaip nors ten paleido 
elektra del tos maszinos inžino 
ir taip nusižudė.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

Iszplauke Ant Karisz- 
ko Laivo In Bermuda

WASHINGTON, D. C. — 
Prez. Eisenhoweris, norėdamas 
szalczio nusikratyti, iszplauke. 
in Bermuda salas ant atostogų.

Czia jis pasisznekes ir pasi
tars su Anglijos Ministeriu 
Harold Macmillan. Jis pirmiau 
ketino važiuoti in Florida, bet 
paskui nutarė plaukti in Ber
muda salas. Jis iszplauke ant 
kariszko laivo isz Norfolk, Vir
ginia.

Konferencija su Anglijos 
Ministeriu Macmillan nebus 
iki Kovo (March) dvideszimts 
pirmos dienos, tai Prezidentas 
gales visa sanvaite praleisti 
atostogaudamas.

Pirm iszvažiuojant Prezi
dentas nuėjo in Walter Reed 
ligonine del egzaminu, kur 
daktarai jam patarė pasilsėti 
ir važiuoti ant atostogų.

Jau kuris laikas kai Prezi
dentas turi szalti ir negali jo 
nusikratyti.

Prez. Eisenhoweris sako kad 
jis nori su Anglijos Ministeriu 
pasikalbėti Ir pasitarti kaslink 
Vidur Rytu klausimo ir Tautu 
Sanjungos kariuomense in tuos 
krasztus. Jis sako kad czia bus

SUKILIMAS
NUMALSZINTAS 

KUBOJE

35 Sukilėliai Nužudinti

Vienas Amerikietis

HAVANA, CUBA. — Suki- 
lėliai stengiesi nužudinti Cu
bes Prezidentą, Diktatorių, 
Fulgencio Batista ir paimti

Operacija Per Bombardavimu

Czia valdžia per Civil De
fense, nori parodinti kaip 
Daktarai galėtu padaryti 
operacijas per bombardavi
mą, pavartuodami savo li
gonines elektros jiegas, ne

Prezidentas
Dwight Eisenhoweris 

daugiau draugiszkas pasikal
bėjimas negu Dipliomatine 
konferencija.

Pirm iszvažiuojant jis in ke
lis klausimus atsake laikrasz- 
tininkams.

Kaslink Lenkijos jis sake 
kad jis dabar norėtu Naujai 
Lenkijos kad ir Komunistisz
ka i valdžiai duoti paszelpa ir 
pagelba. Bet retai jam bus pa
vėlinta!

Jis sako kad jis sutinka su 
Senato komisija kad dabar ge
riau tiems krasztams skolinti 
pinigus, o ne dovanoti, iszmal- 
das duoti.

nepasiseke į Batista,valdžia, bet jiems 
ir tas sukilimas buvo numal- 
szintas.

Trisdeszimts penki žmones 
žuvo tame sukilime; vienas isz 
ju Amerikietis. Buvo gandu 
kad armija sukilo priesz val
džia ir iszmete Generolą Fran
cisco Tabernilla, bet rodos, 
czia, buvo tik gandai ir nieko 
panaszaus armijoje neatsitiko, 
nes kareiviai ta sukilimą nu- 

.f *-

malszino.
Tai ne pirmas sykis Gubos 

žmonėms sukilti priesz szito

žiūrint tai kad miesto ar vi
sos valstijos elektra nukirs
ta per toki prieszo bombar
davimą.

Bet ir czia tik žmonėms 
suraminimas, nieko pana

Jis sako kad jis tikisi kad 
Tautu San junga be karo ir be 
smurto iszrisz ta Egipto Izrae
lio klausima.

Jis sako kad jis nieko nežino 
apie tuos gandus kad buk So
vietu Rusija dabar siunezia ka- 
risrkus ginklus in Egiptą.

Užklaustas argi jau ne lai
kas sustoti nors kiek to pini
gu szvaistinimo ir pradėti nors1 
kiek musu milžiniszka skola 
atmokėti, Eisenhoweris nusi
juokė, ir pasakė kad jis tik vie
na paturima kaslink valdžios 

į skolos dabar turi, būtent kad 
pacztas giliau in skola nelystu,

i bet pabrangintu laiszkus ir 
: kad taip jis be valdžios para
mos pats iszsilaikytu.

Paskui užklaustas kaip butu 
| galima ta $72,000,000,000 sko
bia sumažinti, jis vėl nusijuokė 
ir pasakė: “Tai ne mano reika
las. Kiekvienas centas tu pi
nigu yra Kongreso ir Senato 
skiriamas. Tai pirmas sykis 

i kad Kongresas praszytu kad 
Prezidentas Kongreso bilas su- 

i mažintu. ’ ’
I Jis pakartuojo kad jis remia 
ir rems Leonard W. Hali, bu- 

j vusi Republikonu Partijos pir- 
min’nka in rinkimus del New 
York valstijos Gubernatoriaus 
vietos.

Diktatorių. Jis yra 
baisiai neapkeneziamas, bet 
valdo ta kraszta su savo armi
ja ir savo policija. Jis buvo sy
ki iszmestas, bet vėl sugryžo ir 
taip visa kraszta užėmė kad 
jis net dryso laikyti laisvus 
rinkimus, gerai žinodamas kad 
retas kuris drys priesz ji stoti 
ar balsuoti.

Kolegijų ir universitetu stu
dentai jam yra prieszinesi nuo 
1952, kai jis sugryžo in valdžia. 
Fidel Castro, buvęs studentu 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

szaus nebutu jeigu prieszas 
paleistu kelias atomines 
bombas, nes tada nebutu nei 
elektros jiegos, szviesos, nei 
Daktaru.

O □ l_J

TEAMSTERS UNIJOS
V.-PREZ1DENTAS

SUARESZTUOTAS

Už Suktybes

WASHINGTON, D. C. — 
FBI policijos agentai yra su- 
aresztave James R. Hoffa, 
Teamsters Unijos Vice-Prezi- 
denta, kuris dabar yra kaltina
mas už papirkima žmonių kad 
jie jam pavogtu Senato komi
sijos raportus kaslink unijos 
suktybių.

Saitas Teamsters Unijos 
Vice-prezidenats papirko New 
York miesto advokata John
Cye Cheasty, kad jis jam pa
vogtu daug tu Senato raportu, 
nežinodamas ikad szitas John 
Cye Cheasty yra FBI agentas.

Vice-Prezidentas James R. 
Hoffa pasisamdė szita advoka
tu Cheasty, Detroit mieste, Va
sario trylikta diena ir jam da
vė tūkstanti doleriu, prižadė
damas isz viso jam duoti asz- 
tuoniolika tukstancziu doleriu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Nauju Moterų Plauku
Mada

Jo Ann Lubell czia parodo 
nauja moterų plauku mada 
New York mieste. Richard
Ombres isz San Francisco 
iszmislino szita nauja mote
rų plauku mada kuria dabar 
seka beveik visos musu mer
ginos ir moterys.

GAISRAS
SUNAIKINO

. VIESZBUTI

§150,000 Iszkados

PLEASANTVILLE, N. J. - 
Ga’sras iszt'ko restauranta, 
vieszbuti ir saliuna in Plea
santville. Tuo kartu vejas, au
dra buvo tokia smarki ir asz- 
tri kad ugniagesiai turėjo daug 
Ledos ta gaisra suvaidinti, už
gesinti.

Ugniagesiu virszininkas spė
ja kad iszkados czia padaryta 
ant daugiau kaip pusantro 
sz’mto tuktanezio doleriu.

Kaip tas gaisras prasidėjo 
dar nebuvo sužinota.
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Kas Girdėt Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szcimynos
Michigan farm suris

FOUNTAIN — MICHIGAN

Biznieriai ‘buvo pasikvietė 
Humphrey, Weeks, Mitchell 
Folsom ir kitus valdininkus ir 
jie jiems gana gerai uždrožė ir 
pasakė kad jie nėra patenkin
ti su Rępuiblikonu valdžia Va- 
szingtonei,

IUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
" FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir»Angelinos i 
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-

saves ihkirius klausinetojusj ves vagi ir pats sugryžo prie' 
žodžiais: j manės.'Kad buvo tas girioje^

_ A palikit! Atsiėmiau ir priegamt vakaro laike ne
arki! ir viskas. | žinodamas kiek ten tu pikta-

Laimingai pasiekia Alekso-į dariu randasi bijodamas /ui
ta pardavė savo tavora gana1; kiszt savo kaili besidžiaugda- 
2-era.i ūkininkai linksmi su-! mas kad arkli atgavau kno- => > . . .. • I ■ • • • vgryžo tuszcziais vežimais na- greicziausiai sugrvžau.
mon. — Taip giriose kaip pasa-

Praiejo metai laiko; ūkiniu- koja, žmones randasi jonvai- 
kai pamirszo apie atsitikima, kiai, gal jie mano vyra iszsivi- 
knris nedideli inspudi padare Jiojo ir žinodami kad turi pini-

Lai kraszcziuose apie szita
susikirtima dar nematysite, 
Ibet ulži keliu sanvaicziu viskas 
bus vieszai paskelbta..

" ' • • 1

Humphrey, iždo sekretorius 
yra vienas isz. tu kuris iszdry- 
so ne tik Eisenhoweriui, bet vi
sai valdžiai pasakyti ka jis 
mistiną, ir kai jis reikalauja. Jis 
paežiam Eisenhoweriui yra pa-

siveže isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
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

sakes kad jis pasirengęs savo 
darba, apleisti jeigu Eisenho- 
weris vis tiek bilijonu doleriu 
szvaistys ir taksas žmonėms 
nesumažins. Jis yra. vienas isz 
tu kuris nė tik nesibijo, bet ir 
nepaiso Eisenhowerio. Ir Ei- 
Senhoweris tai gerai žino, bet 
nieko negali apie tai daryti.

' 6 « '

Apsaugos Sekretorius Wil- 
sonas pasitrauks isz savo vie
tos. Kai jis intare National 
Guard ir pasakė kad visi Na
tional Guard nariai tenai įlį
stojo kad iszvengtu vaiska, Ei- 
senhoweris ir visas Vaszingto- 
no Sztabas ‘baisiai pasipiktino. 
Jis nenusileidžia ir yra pasa
kęs kad jis savo vieta apleis, 
pames, pirm, negu jis atsipra- 
szys už ta ka jis 'buvo pasakęs. 
Tai vienas žmogus Vaszingto- 
ne kuris savo, insitikinimus 
nelamdo, ir mes ji sveikiname.

'1 • •

Ir Stassenas pasitrauks. Jis 
neturi jokios ineigos apart sa
vo darbo valdžioje, bet, rodos, 
jis nepaiso, jis yra davės Ei
senhoweriui žinoti kad jam jo 
darbas taip inkiro kad jis dai- 
bar nori pasitraukti.

■ •

Nauju automobiliu biznis ei
na prastai. Beveik visi automo
biliu pardavėjai bedavoja ir 
sako, kad jie mažai tu nauju 
automobiliu gali* parduoti. Ir 
visai ne naujiena, nes tie nauji 
automobiliai teik baisiai bran
giai kasztuoja, kad dauguma 
žmonių yra nutarė pasilaikyti 
savo senus automobilius dar 
del vienu metu.

Vainikas
Kuo daugiau dagiu,
Tuo isz ju bus puikesnis 

vainikas.
Kuo daugiau perszkadu 

ir prieszinybiu,
Tuo daugiau pasikėlimo, 
Ir tuo paskui didesnis 

nuopelnas ir garbe.
Biznieriai ir fabrikantai,.Ei

senhowerio draugai dabar jau 
ima bumbėti ir prieszintis, kad 
jis taip pinigus yra suvaržęs. 
Jie sako kad jis nei biski nege
resnių už Roosevelta. Jie sako 
kad jis pinigus szvaisto taip 
kai p- Rooseveltas szvaiste.

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima® 
apie Jezu Kristų.

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

Reipublikonai neiszdrsyta gi
liai kasti in szita. klausima, nes 
ežia per daug pinigu yra invel- 
ta.

Dabar daug kompanijų ir 
falbrikanth ima gerintis val
džiai del visu fu kontraktu del 
apsigynimo. Apsiginimo reika
las dabar yra labai geras biz
nis.

Bet, aplamai imant, biznis 
sziais metais geresnis negu bu
vo pernai. Biznieriai pranesza/ 
kad ju biznis apie penktu nuo- 
sziracziu geresnis sziais metais.

• •

Blaivininkai ima reikalauti 
kad valdžia uždraustu visus 
sznapso' ir alaus pagarsinimus 
per laikraszczius ir per televi
zija, bet iszrodo kad Kongre
sas visai nepaisius tu 'blaivi
ninku.

Vasario menesyje Ghicagoje 
invyko devynios deszimts de
vyni suvažiavimai, mitingai, 
kurie sutraukė . apie szimta 
dvideszimts szeszis tu'kstan- 
czius delegatu, kurie tenai pra
leido apie dvideszimts viena 
milijoną doleriu.

Kunigas Leonas. Praispalius, 
Daytono Lietuviu parapijos 
klebonas, eidamas szaligatviu 
paslydo ir sunkiai susižeidė, 
neteko kalbos. Jam buvo pada
ryta sunki ir pavojinga, galvos 
operacija.

Tėvai kurie siunczia sunu ar 
dukterį in kolegija ar univer
sitetą, ir už visa mokslą užmo
ka, gales tuos kasztus iiumusz- *ti nuo savo taksu.

Aliejaus ir gazolino kompa
nijos dabar yra pabranginusios 
savo aliejų ir gazoliną kai i su 
kilo jas susikirtimas Suez Ka
nale. Valdžia, dalbar yra pasky
rus komisija isztirti ar tos. 
kompanijos gali pabranginti 
ta aliejų ir gazolinu..

Prez. Eiscnhoweris ir visi jo.

Su 283 Paveikslais ;

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5y2 col. ploczfo ; 
Iszaiszkma sapna ir kas j 
ateiteje stosis. Su priedu ! 
planatu ir visokiu burtu. J 
Knyga in minksztoa po- J 
pietos virszeliuose. :: :: Į 

Pinigai reikia siusti su J 
užsakymu: J

Tiktai. . . . $1.00 : 
j 

Saida Publishing Co.. <
Manau o v City, Pa..U S A ;

ka rūstybe, liepai siūdama s ant. 
grunioja.nczio pavojaus vienu 
szuoliu priszoko prie prieszo ir 
pirm negu anas suspėjo nuleist 
ant jo galvos lazda, jau turėjo 
Vokieti savo glebije. «

Vokietis negalėdamas pasi
naudot savo lazda, priverstas 
b u v o su s i g 1 e b i u o t,.

Jurgis apkabinęs rankomis 
per puse Vokieti suspaudė taip 
drucziai isz visko veiku, kad 
Vokietis nors bandė lazda 
spaust strėnas Jurgio, suriko ir 
rankos jo nudribo, griuvo.

Vokietis pradėjo kroki-, isz 
burnos iszsiverže putos, akys 
pabalo, ir atliko ant vietos.

Jurgis . iszkart persigando 
surengęs mirti žmogui, bet isz- 
aiszkines sau savo darba, nusi
ramino; surengė gala, gyveni
mui piktadario, kuris juk ne
abejotinai butu jam atemes 
gyvastį, jai nebutu pastvėręs ji 
in savo geležiniu ranku glebi ir 
nesutrupines strėnų ir szon- 
kauliu savo suspaudimu. Ste
bėtina tik jam buvo kad Vo
kietis taip greit atliko.

Pasiėmė savo juodbėri ir 
nusivedęs prie laiukianczio ži
lio, nujojo atgal.

Nusprendė niekam nesakyt 
nieko apie saivo girioje darba.

Sugryžes atgal prie vežimu 
apipiltas klausymais kaimynu 
kaip atėmė arkli, kur vagis, 
kas anas do vienas ir 1.1. Jur
gis besiszylpsodamas atsake:

— Vagis, kuriam visai ne
apsimoka būti vagiu; tai szesz- 
kas ir sliekas. Atsiėmiau leng
vai savo berūką.

Kodėl nepaemiai vagio, 
mes ežia, būtumėm ji atmoki ne 
to amato.
/— Tuszczia, jo daugiau gal 

nevogs pamylavau ir asz ji bet 
paleidau, tegul sau.

— Navatnas isz tavęs Jur
gi, kalbėjo jam kaimynai ne, 
.ne užganėdinti isz to kad vagi
liaus negavo in savo nagus.

Jurgis užkinkęs arklius, ju
dinusi tolinus in kelione* o pas
kui ji apleido ir kitos pad va
ri os karezi am kiemi.

Sunku ‘buvo Jurgiui ' laike 
keliones užganėdini, žingeidu
mą draugu, kuriem vis rūpėjo 
vagis ir ta slaptybe, kokia ma
te pas Jurgi, bet jis nieko ne
pasakojo t ik nustnminejo' nuo

ant ju per tai ‘kad Jurgis, už-j 
laike- slaptybėje svarbesne jo! 
puse ir tos savo slaptybes nie
kam ne isz namiszkiu neiszda- 
ve.

Tiktai retkareziais piimyda- 
mas sau Vokieti girioje, insi- 
veizdinedamas paveiksią jo 
mirties, biski nebuVo .ramus, 
bet nesijautė dideliai nusidėju
siu, kadangi reikalavo nuo jo 
tokio pasielgimo apgindamas 
sato savasties kaipo, ii- gyvas- 
tise, o podraug pra.sz,alino pik- 
tadari kuris skriaudė žmones 
aipipleszinejimais ir ne viena.‘ 
aszara buvo jau iszspaudes.

Sekanti meta ūkininkai vėl 
važiavo su javais in Aleksotą 
tais paežiais keliais ir vėl sus-i 
tojo pasiganyt Gudeliu kar ' 
cziamoje.

Jurgis dabar pa.tjsai. patarė 
kaimynam sustot, ten. Nežine 
ar dėlto kad jau nebijojo va
giliaus, ar gal dėlto, idant ne 
duot nieko dasiprast draugam.

Kare, zia.m oje buvo dideles 
atmainos. Naszle perdare ja 
pagal savo norai ir paszvarino 
gal dėlto idant greieziau gaut : 
reikalinga vyra.

Jurgis, kaip kad nieko neži
nant užklausė szinkarkos:

—■ O kur-gi jusu senis kad 
nematyt'!

— Vai szirdeles Dievas ži
no kur jis, dingo kaip ugnyje 
smlege. Niekas nieko nežino 
apie ji. Jau Fits’ mėtai laiko be 
to kaip pernai ežia buvot kaip] 
jums kas arkli pavogė, nuo toj 
laiko jo nėra. Ar nematote to, 
kas arkli pavogė, nuo ko jus ji 
atėmei ?

— Nemacziau, nes mano 
arklys iszgirdes žvengimą, kito 
ant kurio vijau miniote nuo sa

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 
tdreso: Saule Publishing Co 

; Mahanoy City, Pa. U.S.A

Price $3.00 Sto'* ,1,u
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper-

HU

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. 11.8. A

gu užmusze.
— Ar jis turėjo.pinigu ?
—- Turėjo ir ne tiek man jo 

gaila kiek tu surinktu pinigė
liu. Pinigus prie savos visados 
nesziodavosi ir su jais pragai- 
szo.

-—- Likau su vaikais varge 
isz, tos kareziamos gyvent net 
negalima, nes nedaug žmonių 
važinėja., rotai atsitaiko kad 
kas užeina. Isziko-gi dabar gy
vent? O Dieve mano Dieve, 
pradėjo raudot naszle taip 
graudžai kad net ūkininkams, 
jos pagailo;

— BUS DAUGIAU —

“Saule”, kaip szviet.c, taip 
ir dar l.ebeszvieezia tikrumo 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie-, 
tuviai “Saule” palaiko su sa 
vo prenumeratais.

arba pradžia 
SKAITYMO 

.. .ir...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar I’o 25c.

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

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
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. J
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KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 

I'<uvya. 401 rmslapin. 5(kw
No.PIJ Prakeiktu, meili n

gas kriminali szkas apraszy- 
rnas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
izio iszimta isz Lietnviszkn 
užiieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. ,

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
VIa 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 giliujdngai 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.J 27—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

N o. 128—-Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

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

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

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

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

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

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va 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, Į5c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktį 
62 puslapiti, 20c.

* i 1

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

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

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

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

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

N o.l 53- Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

Pirkite U. S. Bonus

No.158—A p i e Kapitonių 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-C’ela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

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

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

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

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, sn 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c. , i *

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

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

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

No.200—Eustakijnszas. Is
torija isz Pirmutiniu Atnžiu 
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. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

IfST’ 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 dadetl 
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 PUBLISHWG OO„
Mahanoy Ohy, « U,
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£)AUG metu įpraejo nuo to 
laiko, daug- vandenio nute

kėjo, Szeszulpia in 'Nemuną, o 
isz ten in Baltjure, kur susi
mai sze siui juriu sriovends ir. 
banguoja po1 'begalinius tirulius 
taip ir. svarbesni atsitikimai, 
kurie paskęsta. gilme.se praei
ves užlieti laiko vilnimis ir tik 
ne kurie su laiku iszeina vėl in 
aik'szte dėka žmogaus atmini
mai, kuri isz praeitos gilmių 
gal isz v ėst bent szeszelius gyvu 
buicziu, ta atmintis, perduoda, 
jaunesnei, ta vėl sekancziai ir 
taip atsitikimai nepragaiszta t
ir neiszdila isz atminties.

Musu senatviai. neskaitė
rasztu, bet kaip smagiai pra
leisdavo, ilgus nuobodžius ru
dens vakarus bepasakojant at
menamus, arba girdėtus nuo 
senu žmonių, arba nuo tėvuko, 
atsitikimus. Mes nesekame jau 
ju, mes praeiti paliekame vien 
begame pirmyn stumiami ban
ga svieto dvasios verpetu 
linksminamės blizgalais, jiesz- 
kome smagumu Medingose ku- o o
nui ir dusziai žaisiese, o savo 
žingeid u m 11 s. užganed i name 
laikraszcziais nesirūpindami 
suvis atsitikimu .jose garsina,- 
mu užlaikyt savo mintyje.

Mano mintis užsiliko po 
sziai dienai apsakymas senelio 
apie sekanti atsitikima, kuri 
noriu apsakyt savo žingei
diems vi en t ano z i am s.

O,» sziandien jau nieko nera
si tose szalyse tokio, kas. pri- 
mytu anuos laikus kada atsiti
kimas dėjosi, viską laiko vilnis 
nuszlave in praeit i.

Apie Elz'bietiszki, Varnabu- 
di ir Mika.la.jeva, kur sziandien 
jau ir dirbamosios dirvos ap
leistos aptingusiu darbininko, 
anuose laikuose, kaip sako se
nelis visa, aplinkine užaugusi 
buvo gražiom didelėm gir
nom tarpe kuriu buvo derlin
gos dirvos, ir gyveno iszkrike 
turtingai ir laimingai viensėd
žiai savo szvariuose kiemeliuo
se.

Su svetimu jiems svietu ne
turėjo, jie jokio susineszimo, 
kadangi savo, namuose turėjo 
visiką, kas tik jiems buvo rei
kalingu, visko pasirūpint ir 
pasigamyt mokėdavo patys ir 
nereikalavo kitu praszyt. Tai 
ir laimingai gyveno nebūdami 
užkrėsti jokios mora.liszka.is 
puvėsiais, jokiais geismais ir 
troszkimais.

Sunkiausiu dalyku, sunkiau
siu gyvenimo reikalu buvo 
jiems tas, 'kad reikėjo vežt ja
vus parduot in miestą, ar u žar
gytus gyvulius gabent ant jo- 
marko, nors tas paskutinis rei
kalas buvo, lengvesniu; kadan
gi parduot galima buvo ir na
mie besi l aikan tiems po ūkinin
ku kiemus kupcziam; Žydam, 
ar .Prūsam, bet javus reikėjo 
vežt toli in miešta: in Vilka- 
visz'ki, Suvalkus ar in mažes
nius ir artimesnius, kur žino
ma reikdavo, pigiau parduot.

Tas vežimas javu vis, žino
mas daigtas, būna rudeniu lai
kuose kada keliai inmirkyt lie
tumi. buna blogi. Ūkininkai

X

• • f
Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Alko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paezta, 20 Centai.
MULE = Maha-noy City, Pa. 

kada važiuodavo, tai vis susi
tarė po kelis ir keliolika pad- 
va.du, kadangi bendrijoj visa
dos esant reikalui, kuriu ypaez 
tolimose kelionėse netrūksta, 
veikiau galima rast pagelba.

Viena karta susitaręs Jurgis 
Milui uitis su savo kaimynu Jo
kūbu, prisikalbino dar kelis 
susiedus isz. apylinkes iszsiren- 
ge in kelione su javais. Iszva- 
žiavo szeszios pad vados.. Ark
liai visu buvo, peri ir lengvai 
trauke klampiais keliais.. pri
krautus maiszais jau vežimus.

Buvo, tai vėlyvas rudenio 
metas, rytmeczia.is jau pasiro-
“1—----—— — -------------------—
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Laike Gavėnios visi gražiai 
užsilaiko,

Mat nuo biaurybiu 
susilaiko.

Jnik Lietuviai geri, 
Peikti visados negali, 

Kaip nori, tai būna geri, 
Kaip u'žmirszta tai vali, 
O ka visi Velykų laukia, 

Tai guzutes tiek netraukia, 
Po teisybei jau ir 

susivaldo,
Jau ir gaivu tiek 

neskaldo.
* * *

Nukeliavau in viena, vieta, 
Miestukas yra. nedidelis, 
Užtikau Lietuvius kelis, 
Ten ir saliuna užtikau, 

Kurioje daug dyvu 
pamacziau,

Užėjau kad pasilsėti, 
Kėlės b on kūtes alaus 

iszgerti, 
Tame ineina kokis vyras, 

Saliuninkas prie jo 
artinasi, 

(Sako: Ko tu po velniu 
atėjai, 

Gal man skola atnesziai?
Ant ko vyrelis atsake: 
Mister, darbo neturiu, 

Atėjau gražiai persipraszyt
Kad ant manes nepykti 

Saliuninkas pagriebė, szmota 
gumines paipos, 

Pribėgo, muszti taikos,
Duris staigai atidarė,
In užpakali jam davė, 

Laukan iszvare.
Po tam saliuninkas užbari 

vela nu e j o,,
Nuo piktumo kalbėti 

negalėjo, 
Ir mane apėmė piktumas, 

Saliuninko' Inkis pasielgimas,
Tuojaus iszejau, 

Ir- namo iszpiszkejau.

Nori Pasiskandyt

Baltraitis — Ko stovi len
keli prie vandenio?

lenkelis — Nu asz noriu 
pasiskandyt, kam man gy
vent ant svieto?

Baltraitis — Tai ko da 
taip ilgai lauki?

lenkelis — Asz bijau, ba 
esiu usisaldes ir labai szaL 
tas vandenis, tai gal man 
kenkti!

dine jo szalna. Ūkininkai insi- 
vilke sziltais kailiniais, su. au-. 
sotinėm sziltom kepurėm ant j 
gaivu, idant palengvyt arkliam 
ir nuvarvi nuobodumą, ėjo sza- 
le vežimu visi ‘drauge besikal- 
bedami tai apie savo gyvenimo 
kasdieninius reikalus, t n i pa
sakodami matenamus ar gir
dėtus nuo seneliu atsitikimus, 
arba rūkydami pypkes, visai 
nesirūpindami arkliais, kurie, 
neraginami trauke vežimus ži
nodami patys 'kur sustot idant 
gaut abrako ir pasilsėt. 'Tokiu 
pasilsiu vietos paprastinai ba
davo ka.rczia.mu stovincziu 
prie kelio kiemai.

Kaip kad virszininku tos 
bendrijos, arba kuopeles ūki
ninku važiuojaneziu su javais 
in Aleksotą buvo Jurgis Milu- 
taitis, turtingas ūkininkas ir 
guod o jamas k a imy n n.

Buvo- tai vyras mažo-ūgio, 
petingas diržas ir trumpu ko
jų; galva, turėjo normaliszkai 
didele, plakus jlgus, palszus, 
bąrzda žirklėmis apkarpinta, o 
mėlynose jo akyse, szale geru
mo mates ir tvirtumos ir vy- 
riszkumas kaipo ir neužęitike- 
jimas, atsargumas .ir rimtu
mas. Buvo tai tikras Lietuvišz- 
kas pavydai as.

Beeinant, 'kad artinosi apie 
piet Jurgis užklausė:

— Kur vyrai stosim? Ark
liai reikalauja, pasilsio, kelias 
blogas.

—' Kur-gi kitur jai ne Gu
deliuose pas Arklenta, atsaky
ta jam. |

Worship together every week

— Gerai, atsake niurakliai 
Jurgis, palžiurejse in savo gy
vulius, kurie buvo vadovais! 
viso abazo arba, taba.ro Įiadva- 
du.

Netrukus sustojo prie Gude
liu karcziamO'S ir visi pasiszere 
arklius, nuėjo in karcziama, 
kur apsėdo ilga karcziamini 
stalai susideja ant jo savo 
krepszius su <1 nonai ir laszi- 
niais.

Jurgis užkalbino degtines, 
kurios tuoj atnesze rudas Vo
kietis medžiakojis.

Pasakota apie ji, jog buvo 
tai didelis vagis ir piktadaris, 
bet priesz daugeli lengvatikiu 
iszteisinejo ji medine koja. 
Tikrybėje, vienok Vokietis tu
rėjo sveikas kojas, bet naudo
jo medine tycziom del moniji- 
mo akiu ir paslėpimo savo ne
dorybes.

Ūkininkai suvis ant jo neat
kreipi nėjo savo atydos vien 
iszsieme isz krepsziu ka kas 
turėjo, pasiliejo kepures ir 
kriksizczioniszku įbudu pasi
meldė, persižegnojimais, iszsi- 
gere po stikleli degtines ir pra
dėjo' gardžiai valgvt "Dievo 
dovanas. ’ ’

Vokieczio, arba paprastinai 
Prusa vadinamo karcziamny- 
ko szeimylia susidėjo isz ketu- 
rin ypatų, jo paties, moteres, 
sausos moteriszkes, sūnaus 
apie szesziu metu amžiaus ir 
duktes Paulinos, kuri jau. buvo 
pacziame pražydejime ir mer
gina gana, graži.

Jauna linksma ir szneki mer

gina, apsipratus su svetimais 
žmonėmis, drąsiai juokavojo ir 

į su musu ūkininkais. Ji dam 
i giause pritarnaudavo' žmonėms 
nes medžiakojis tėvas daugiau
siai dienomis jai ne miegojo., 
rūpinosi, karves paszerimu ir 
sugrabimu likucziu svetimo 
szieno, ka eme nematant savo 
svecžiams isz po arkliu, kar
tais. pirma negu anie apleido 
jo kiemą, o naktimis nieks ne
žinojo kur jis bastosi.

Mokėjo jis ir savo sveczius 
pas ji atsilankusius iszleist su 
tuszeziais kiszeniais. Rods, ne
sigailėdavo. jis degtines pavai- 
szinimui, idant nugizdint ir su
rengi jiems smagu pramigima.

Ūkininkai uižsikande gerai ir 
prisiragAve isz. stikleliu ap
svaiginti; pypkių durnais pra
dėjo snuduruot, o net ir visa
dos neužsitikirttis Jurgis parė
męs galva ant ranku užsnūdo.

Jurgi sekdami ir kiti senes
ni ūkininkai pasidarė priegal
vius. isz locnu ranku, sumigo, 
tik jaunieji du .nemiegojo, tik 
su Paulina juokavojo.

Jiems bejuokavo jaut lauke 
arklys nusižvengė.

Marezius greit paszoko ir 
iszejo pažiūrėt arkliu. Visi sto- 
'vejo paėdė, vieni snaude, kiti 
žingeidžiai žiurėjo in szali 
kur stovėjo Jurgio Milutaiczio 
vežimas. Marezius ir pažiurė
jo in ten ir ant kart nebyliu pur
st o jo. Jau buvo tik yiens ark
lys, ant kito nujojo.

Intbeges in karcziama suri
ko:

you’ll find a Faith
/ ' • ... 4 - • •. i ..

’ to live by...
It’s quiet inside. Quiet with the peace 
of centuries, for this is God’s House.

Within these walls, the worries which . 
loomed so large outside become 
less fearsome . . . for the first time perhaps 
you see them in their true perspective. 
If this alone were the reward of Faith, it 
would he enough. But there is more.

Faith is a source of strength, a reservoir 
□f power that helps you meet the needs 
of every day. By worshiping with your k 
family each week at your church or 
synagogue, you’re giving them a measure of 
securitv no amount of money could buy. 
The Faith to hope ... to grow ... to live by/

Build a stronger, richer life
I
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— Vyrai, Jurgi, vagis, jau 
vieno arklio nėra!

— Keno? Užklausta vien
balsiai. Visi ūkininkai nubu
do ir isz syk iszsiblaivino gir
dėdami baisu apreiszkima.

-— Matulaieziu dėdės, juod-t 
bėrio, tik pleszke teliko.

— O Szventas Dieve, tarė 
Jurgis pusiau sielvartiniu bal
su, pusiau piktu ir pataisęs ke
pure ant galvos iszbego' isz 
stubos ant kiemo.

Tikrai juodbėrio driganto 
nebuvo., tik žilis viens likes pe- 
rimsta ir drasko koja žemes, 
kaipo kad iszreikszdamas tuo- 
mi savo norą bėgt paskui dran
ga ir nesiskirt su juom.

Jurgis savo gyvulio norą at
spėjo; tuojaus iszkinke ir sė
dos paleido žili pagal jo noro. 
"Begk žirgeli, vykis vagi, at
imk dranga, kalbėjo Jurgis 
prisilenkęs prie arklio’ spran
do: arklys neraginamais ir ne
valdomas kaip kad kurtas, ar 
vižlą pedsakiu bego visa, szuo- 
le.

Saide jau buvo nusileidus ir 
žinoma, rudens vakarai greit 
temsta. Buvo jau tamsoka ka
da Jurgis neszamas žilio, injojo 
in giria. Arklys vis bego nors 
ant strėnų nesze sunkia nasz- 
ta, bet matomai gaila jam bu
vo draugo ir.nenorėjo skirtis.

Szakos medžiu kapojo Jur
giui veidą, bet jis ant to nepai
so tik su visa pastanga žiurėjo 
in priszaki ar nepamatys va
gies. Gabaus iszvydo tamsioje 
blizganti žiburėli, prie kurio ir 
bego jo gyvulys. Jurgis sulai-

Ant Gavėnios

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ąp- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

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

!

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima 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 Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra dal prisiun- 
timb kasztu. Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

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

ke arklį, pririszo ji prie medžio 
kalbėdamas : " Nežvengk žileli, 
nežvengk. Gyvulys kaip su
prasdamas tylėjo ir 'žiurėjo in 
szali žiburio.. Buvo tai žiburis 
kūrinamos ugnies.

Jurgis pražudė drąsą ir su 
smarkiai trinkscziojanczei kru
tinėję szirdžia, nusėlino tylo
mis besislapstydamas už me
džiu prie ugnies. Jis nežinojo 
kas girioje galėjo kuryt ugni, 
bet tikėjo, jog jei ne čigonai tai 
vagis su kuriais kovot jam 
vienam kad prisieis, nežinia 
kas gal vykt.

Džiaugsmas jo buvo' neapri- 
buotas kada tamsoje pamate 
savo arkli pririszti prie me
džio. Arklys gal pajutęs savuo
sius, garsiai ir džiaugsmingai 
sužvengė.

Jurgis pažino savo- gyvulio 
baisau o žilis taip pat sužvengi- 
mu atsake draugui; aidas gi
rioje pritarė jiems.

Neramumas Jurgio buvo di
delis. Jo atyda dabar visa buvo 
atkreipta ant ugnies idant pa
tirt kiek ežia randasi tu su ku- 
riais reikes jamgalinetis ir ko
vot. Nusidžiaugė; buvo tik 
vienas didelis vyras, kame pa
žino tuojaus ruda Vokietį Ark- 
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lenta, gaspadoriu kareziamos.
— Aha, pamislijo Jurgis, 

žmones veltu nekalbai, persitik- 
riinu patsai. Dabar Dieve pa
dek man! Tarė garsiai Jurgis 
szokes prie vagiliaus.

Vokietis gulėjo iszsitieses 
prie ugnies, bet iszgirdes baisa 
paszoko smarkiai ir pastvėrė 
savo stora aržuolini kuciu.

Jurgis degdamas pasiutisz-
(Tasa Aut 2 puslapi©!

gilme.se
taba.ro
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“šaule” mahanūy City, pa. I

Egipto Prezidentas Gamai 
Nasser, pasinaudojo konfe
rencijos proga parodinti 
kad jo krasztas dar turi ga
lingas armijas ir naujausius 
ginklus, ne žiūrinti Arabu 
vadams, Cairo mieste, savo

■»

Žinios Vietines
— Seredoj pripuola Szv. 

Joakimo' ir Szv. Kulberto, o 
Tautiszka Vardine: Pruton.is. 
Ir ta. diena, 'pirmoji Pavasario 
diena; taipgi 1514 metuose Ru
sai paveržė isa Lietuviu Smo
lenską; 1918 m., Karo Sztabąs 
la,iko> pirmai posėdi Prezidentui 
W. Vilsonui vadovaujant; 1943 
m., Lenku valdžia tremtyje 
pranesza, kad Vokiecziai Na
ciai yra iszžnde trisdeszimts 
penkis tukstanezius Žydu 'pen
kiuose Lenkijos miestuose.

— Aleksandras' Pctravi- 
czius nuo 913 E. Mali an oy uly., 
kuris nosveikavo per du 'metu, 
pasimirė Ketverge 7-ta valan
da ryte savo namuose. Velionis 
gimė Lietuvoje, atvyko in Ma
li anoj uj e daugelis metu, atgal. 
Per daugelis metu buvo ang- 
liakasis ir paskutini karta dir
bo Malianoy City kasyklose. 
Paliko- savo paezia Morta; su- 
nu Aleksandra mieste; trys 
dukterys: Helena namie; Mag
dalina, pati Jono Stakonio, 
mieste, ir Valerija Zegliene isz 
Pine Knott, Minersville. Taip
gi penkis anūkus; Įbroli Anta
ną, Brooklyn, N. Y., ir puse se
re Shenadoali. Laidotuves in- 
vyko Panedelio ryta, su aipie- 
gomis in Szv. Kazimiero Len
ku 'bažnyczioje, ii- palaidojo in 
tos parapijos kapinėse. Hrako

Ligonine Del Nuotykiu

Czia parodoma trokas, au
tobusas, pilnai intaisytas 
del ligonines jeigu netikėtai 
kuris miestas butu eroplanu 
subombarduotas. Szitas tro
kas turi savo elektra, kuris 
yra gana del operacijų; jis 
sveria pusketuriolikto tono 
ir gali aprūpinti mokykla, 
bažnyczia ar ligonine per

Egiptas Parodo Savo Galybe

kraszto kariszkas jiegas. Jis 
norėjo parodinti kad jo 
krasztas dar turi galingas 
armijas ir naujausius gink
lus, nežiūrint tu susikirtimu 
ant Sinai Desert dykumų ir 
prie Suez Kanalo.

rius L. Traskauskas laidojo.
—• Ketverge įpripuola Szv. 

Benedikto-, o Taiutiszka Vardi
ne: Lingalia. Taipgi ta diena: 
1906 m., Vilniaus dvasiszkoji 
seminarija pradėta mokinti 
Lietuviu kalbos; 1933 m., Prez. 
Franklin I). .Rooseveltas su
rengė milijono- jaunu vyruku, 
kurie neturi jokio darbo-. Ame
rikos Laivyno kariszkass lai
vas priplaukė prie apdegusio 
ir aplūžusio- Prekybinio U.S.S. 
Elder laivo ant Pacifiko-ma
riu ir iszgclbejo keturios de- 
szimts jurininku ir karininku, 
la-ivas Elder užsidegė nuo sa
vo i n'žin i a.

—■ Ana diena lankėsi mies
te, musu skaitytoja, ponia Elz
bieta, Vosiliene; žentas su žmo
na ir dukrelėms-, Eylin ir Pa,- 
tracija, visi is-z Nanticoke, Pa., 
kurie lankėsi pas pons. Vincus 
Svirskus ir szeimyna, aut W. 
South uly., ir prie- tos progos 
atlankė “Saules” Redakcija, 
—Aržiu už atsilankyma.

— Buvęs miesto gyvento
jas, ponas Pranas -Sklera, isz 
Luzerne, Pa., ana diena lan
kėsi pas s^uvo- sesute, ponia 
Morta Bružinskiene, W. Malia
noy uly., ir prie tos progos at
lankė “Saules” Redakcija. — 
Acziu už atsilankyma.

— Petnyczio-j pripuola Szv. 
Katarinos ir Szv. Povylo, o 
Tautiszka Vardine: Gedgau
das. Ir at diena: 1939 metuo
se Vokiecziai užima Klaipeda, 

prieszo bombardavimus.
i

Bet, tie, kurie žino, mums 
pranesza kad visi tie aprū
pinimai priesz toki užsipuo
limą nieko nėbereiszkia, nes 
jeigu kuris prieszas paleistu 
viena atomine bomba ant 
kurio musu miesto devy
nios deszimts žmonių isz 
kiekvieno szimto žutu.

Czia: Saudi Arabijos Ka- 
ralaus Saud (po kaire); Jor
dano Karalius Hussein; Ma
jor Generolas Abdel Hakim 
Nasser ir Syrijos Shukri el 
Kuwatly.

CT CT O

Lietuviai pasitraukė; 1868m., 
gimė žymus Lietuviu raižyto
jas Vydūnas:1565m., Lietuviai 
atėmė isz Rusu pili Krasnaja; 
1902m., Pripažinta moterimi 
Amerikoje lygios teises su vy
rais.

Orwigsburg, Pa.—
Lietuviu Moterų Kliubas isz 
Schuylkillo pavieto turėjo sa
vo susirinkimą ir “Millinery 
Fashion Show” pareita Ut ap
ninka. in Schuylkill Country 
Club kamparuose. Ponia Olga 
Cleland, buvo pirmininke isz 
Schuylkill Haven. Kliubas pa
aukavo $100 del Good Samari
tan ligonbutesi Fondo- Pottsvil
le; $25.00 del Raudono Kry
žių-vajo ir $25.00 del Szirdies 
vajo. Kliubo- Bankietas in- 
vyks Balandžio - April 29-ta, 
diena in Necho Allen svetaine-, 
jo Pottsvilleje: Bankieto pir
mininke -bus ponia A. Knaplp 
isz Schuylkill Haven,

Cebu, Philipines, Republika. 
23 žmonos žuvo croplanp nelai
mėjo arti Gebu, tarpe žuvusiu 
radosi ir Philipiniu Republi- 
kos, Prezidentas Ramon Mag- 
saysay, 49 metu amžiaus.

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 ii 
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

“FBI” POLICIJA 
INSIKISZA

PHILADELPHIA, PA. — 
Jauno, mažo vaiko suzaluotas 
lavonėlis buvo surastas Vasa
rio dvideszimts szeszta diena, 
ir iki dabar vietine policija ne
galėjo surasti nei to žmogžu
džio nei to vaikuczio tėvus.

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

Vietines policijos virszinin- 
kas John J. Kelly sako kad da
bar jis visa ta klausima paveda 
Amerikos FBI policijai, nes jis 
prisipažinsta kad jis su savo 
policijantais nieko daugiau 
nebegali padaryti.

Jis saiko kad ežia jau dabar 
ne vietinis bet tautinis klausi
mas ir kad dabar FBI policija 
turi laisva ranka. Jis prižadė
jo kad jis su savo policijan- 
tams FBI policijai padės kur 
ir kaip tik gales.

Kai tik FBI policija buvo 
pakviesat, tai jos agentai tuo- 
jaus dažinojo ar bent paskelbė 
kad tas vaikutis dar nebuvo 
gana metu in mokykla stoti, 
nes jis nebuvo dar paeziepin- 
tas. Jie teipgi tuojaus suseke 
kita studentą mokini, kuris 
prisipažino kad jis to vaiku
czio lavona buvo mates diena 
priesz kada vienas mokytojas 
policijantai pranesze kad jis ta 
'lavonėli užtiko; bet tas stu
dentas, John Powroznik, FBI 
policijai pasiaiszkino kad jis 
buvo taip iszsigandes, kad jis 
bijojo kam apie tai pasakyti.

FBI policijos agentai teipgi 
tuojaus iszagzaminavo to vai- 
kucziu dantukus ir rado kad 
visi yra dar tik kūdikėlio pir
mieji dantys. Jie teipgi nu
traukė paveikslus to vaikuczio 
pedukiu, pėdsaku ir tuos pa
veikslus iszsiuntinejo in visu 
miestu ligonines.

Let us show you the
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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 

form of these invitations with people wno 
really know! Come in! We will be happy 
♦o show you the "Flower Wedding Line

■'N

Cs lower ' UC/eddin

created by

Naturally, they're important to you! That's why we want you

costly look mislead you . . . the magicMs in the making of these 

very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect

encore

for the»

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I
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„nee card*- response
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Iszrodo kad FBI agentai da
bar taip pat nori susekti to 
vaikuczio tėvus kaip ir jo nu- 
žudintoja. Ir tikrai keista kad 
per tiek laiko niekas neatsL 
szauke, niekas in policija nesi- 
kreipe praneszti kad ju vaiku
tis dingės.

Tik gaila kad FBI policija 
turi taip ilgai laukti, kol jai. 
būva pavėlinta stotiin talka; 
po tiek laiko jau sunku susekti 
prasikaltėlius.

vo sužeisti.
Sukilėliu szukis buvo “Mes 

Norime Egiptą”, ir jie nuola
tos palkartuojo Egipto Prezi
dento varda, Gamal Abdel Nas
ser.

Eina gandai kad tas Nasser 
laisvai prisipažino kad Sovie
tu valdžia ir Komunistai ji ir 
jo valdžia dabar remia.

Jis laikrasztininkams buvo 
inteikes savo raszat, kuriame 
jis pasmerkia Amerika ir Tau
tu Sanjunga ir sako kad Sovie
tu Rusija daug areziau ir la
biau atjauezia jo kraszto reika
lus negu kiti.

Dabar daugiausia bėdos 
Tauut San jungai ir Amerikai 
sudaro szitas Egipto Preziden
tas Diktatorius Nassre, kuris 
straksi kaip kokis gaidys.

Czia nereikėtų nei Tautu 
Sanjungos; Anglija su Ameri
ka galėtu ji labai gražiai pa- 
tupdinti ar nugramozdinti, jei
gu tik szitie du krasztai nu
kirstu visa pagelba ir paszelpa 
tam jo krasztui.

Be musu pinigu ir be musu 
mokslincziu, inžinierių, Ponas 
Nasser turėtu už mažiau neg-u 
paros ragus nuleisti ir pasi
traukti.

Jeigu tie jo szios dienos 
draugai Sovietai jam stotu in 
pagelba kaip jis sako, didžiuo
jas ir tikisi, tai nei jo vieta, 
sostas, nei jo galva nebutu nei 
skatiko verta ant rytojaus.

KOMUNISTAI
KURSTO ARABUS

CAIRO, EGIPTAS.—
Tautu Snajungos kariuomenes 
buvo priverstos pavartuoti 
“aszaru bombas” apakinti ir 
numalszinti Arabus ant Gaza 
Srtip, kai jie stengiesi insi- 
lauszti in Tautu San jungos 
kambarius ir ofisus.

Gandai, kurie yra pasiekė 
Londoną, sako kad Tautu San- 
jungos armijų Komandorius E. 
L. M. Burns yra pasakęs kad 
isz visko aisžku kad czia Ko
munistai kursto tuos Arabus.

Jis toliau pranesza kad isz 
visu tu mažu sukilimo nieko 
neiszejo, nors du sukilėliai bu-

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

VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu avie
tiniu sumiszimu ir kariu, kada 
tiniu sumiszimu ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu .yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 500 arba 3 už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co.,’ Maha
noy City, Pa.
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SUKILIMAS
NUMALSZINTAS

KUBOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vadas nuo to laiko kartas nuo 
karto puldavosi ant valdžios 
armijų kalnuose.

To sukilimo gandai pradėjo 
isz to kraszto iszeiti nuo Bir
želio menesio, kai septyniolika 
sukilėliu buvo suaresztuota ir 
intarta kad jie norėjo ta Prezi
dentą nugalabinti.

Batista yra paskutinio kur- 
palo žulikas, jis valdo visus 
razbaininkus, gemblerius ir ki
tus niekszus ir isz j u ima nuo- 
szimit j u grobio. Jis savo žmo
nėms jokios laisves neduoda ir 
valdo su geležine ranka.

TEAMSTERS UNIJOS 
V.-PREZIDENTAS

SUARESZTUOTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Szitas advokatas jam parū
pino kelis raportus, kuriuos 
vėliau FBI agentai atsiėmė ir 
unijos gerbiama ir.baisiai di
deli poną Vice-Prezidenta Ja
mes R. Hoffa suaresztavo.

Per szitus tardymus taip pat 
paaiszkejo kad Portland mies
to, Oregon valstijos District 
Attorney, William M. Langley 
yra gerokai insiveles su raz- 
baininkais, sukeziais ir kitais 
unijos bagotais niekszais.

Iszrodo kad jis ne tik prita
rė, bet net ir padėjo tokiems 
tos unijos razbaininkams parū
pinti paleistuves, kekszes ki
tiems ponams ir invede viso
kius isz pinigu loszimus in sa
vo miestą.

Senato teisme jis isz pradžių 
užsigynė kad jis ka bendra ka
da nors turėjo su tos. Teams
ters Unijos žulikais, vadais, 
bet vėliau jis nutilo ir pasakė 
kad jis nieko neturi pasakyti, 
kad jis nesigina ir neprisipa- 
žinsta.

FBI agentai priparode kad 
jis viena karta isz razbaininku 
ir unijos vadu buvo piktai pa
reikalavęs suvirsz asztuoniu 
tukstaneziu doleriu, už jiems 
suteiktas ‘ ‘malones. ’ ’




