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Amerikos kariszkas Lai
vyno sztabas ežia pirma sy
ki' parodo savo eroplana du 
palenkimu sparnu. Laivy
no ir Armijos sztabas szita 
eroplana vieszai parode in 
Morton miestą, Pennsylva
nia.

Szitas naujas eroplanas

Isz Amerikos
/ *

ADVOKATAS
INTARTAS

$214,000 Pinigu 
Trūksta

MANCHESTER, N. H. — 
Garsus "Manchester advokatas 
yra intartas ir suaresztuotas už 
pasivogima' $214,000 isz miru
sio Frank E. Heald turto.

Penkios deszimts metu am
žiaus Charles H. Barnard, ku
ris buvo valstijos atmestas kai
po to turto prižiūrėtojas, sava-; 
noriai pasirodė eisme ir pasi
davė.

Ponas Barnard yra garsus 
advokatas ir isztikimas Repub- 
likonu partijos rėmėjas; jis 
yra buvęs New Hampshire val
stijos Kongreso ir Senato pir-' 
mininkas, ir pusininkas in 
Plumbing Kompanijos, kurio 
draugas, bendradarbis pasimi
rė 1951 metuose ir paliko 
$248,000 doleriu.

KATALIKAI TURI 
VENGTI KUNIGUŽIO

Billy Graham Kunigu
žis Nėra Mokslinczius

I—
NEW YORK, N. Y. —

Kataliku Bažnyczios Kunigu 
moksliszkas žurnalas “Momi-j 
Ietie and Pastoral Review”! 
viename straipsnyje perspėja' 
visus Katalikus kad jie turėtu 
vengti Kunigužio Billy Gra
ham pamokslu ir prakalbu. 
Szitame straipsnyje Kunigas 

gali pakilti nuo mažiausios 
ir trumpiausios vietos, pa
skui jis gali savo sparnus 
susileisti ir skristi kaip pa
prastas eroplanas. Szitas 
eroplanas gali skristi grei- 
cziau negu pustreczio szim- 
to myliu in valanda.

o cn o

John E. Kelly sako kad tas 
pats kunigužis yra prisipaži
nęs kad jis nėra mokslinczius 
kaslink tikėjimo ar Dievo žo
džio, ir kad jis mažai ka su
pranta apie Szventaji Raszta, 
nemokėdamas nei Žydu, nei 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Susivienijimas
Meksikoje

Eroplanu pagelbininke,
“Stewardess” Kathy Orr 
supažindina savo kalaite su 
jos szunytais, kai ji sustojo 
in Mexico City, skrisdama 
in San Jose, Costa Rica. Ka
laite susilaukė savo tu szu- 
nycziu kai tik eroplanas pa
kilo isz Houston, Texas ir 
nebuvo jiems gana vietos 
ant to eroplano del tos ke
liones. Eroplanu Chief Ber
nard Buscher, isz Laivyno 
Sztabo juos nuveže in Costa 
Rica ant kito eroplano.

6-tas Amerikos Laivynas Pa- 
siuhstas In Vidur-Zemiu Juras

WASHINGTON. D. C. — 
Amerikos galingas Szesztas 
Laivynas dabar yra inplaukes 
in Vidur-Žemiu juras su dau
giau kaip dvideszimts penkias 
tukstaneziais vaisko.

Jo kariszki laivai yra pilnai 
ginkluoti su naujausiais ato
mines jiegos ginklais.

Kariszku eroplanu “Forres- 
tal” laivas vežasi su savimi 
apie szimta bombnesziu ir kitu 
kariszku eroplanu. Vienas isz 
tu bcmbnesziu yra A-3D Jet 
Bcmber, kuris lekia greieziau 
negu szeszis szimtus penkios 
deszimts myliu in valanda.

Su Szesztu Laivynu .teipgi 
didingai plaukia kitas karisz
ku eroplanu laivas “Lake

MOKSLINCZIUS
PERSPĖJA

Pataria Nustoti Ato
miniu Bombų Pratini
mus; Tos Bomobs Yra 
Baisiai Kenksmingos 

Visiems Žmonėms
OSLO, NORVEGIJA.

Daktaras Albert 
kreipiasi in beveik visa pasau
li, in penkios deszimts atskiru 
krasztu, ir praszo kad visi 
krasztai liautųsi leide ir sprog
dinę tas atomines bombas.

Szitas asztuonios deszimts 
dvieju metu amžiaus mokslin
czius, Albert Schweitzer, Nor
vegijos Nobel dovanos laimė
tojos, muzikantas ir viso moks
lo garsus mokslinczius sako 
kad visa Europa, Amerika ir 
Azija pražus, jeigu tie krasztai 
nesiliaus sprogdinę tas atomi
nes bombas.

Jis kalbėjo per radija Eu
ropoje, bet radijo stotis in 
Swahili ir Nairobi ir Japonijo
je jo kalba per savo radijas 
perleido.

Daktaro Schweitzerio kalba 
buvo perskaityta Norvegu kal
boje, Norvegijos Nobel dova
nos komisijos pirmininko, Un- 
nar Jahn, kuris, tam Daktarui 
buvo ta garbes Nobel dovana 
suteikęs 1952 metuose. Iszver- 
timai jo kalbos buvo per radija 
perleisti in Anglu, Vokiecziu 
Rusu ir Norvegu kalbas.

Iszrodo kad jo kalba buvo 
pataikinta kaip tik priesz ta 
konferencija, kuria Amerikos 
Sekretorius yra suszaukes 
Tautu Sanjungoje.

Daktaras Schweitzer sako 
kad jis nori visiems paaisz- 
kinti kokis pavojus dabar vi
sam svietui gresia isz tos ato
mines bombos.

Jis sako kad dabar turėtu vi
siems būti labai aiszku kad ki
tas karas su atominėmis bom
bomis sunaikintu ne tik nuga

Champlain,” ir keturios de
szimts tukstaneziu tonu karisz 
kas laivas “Wisconsin”, ir 
daug submarinu, povandeniniu 
laivu.

Tik viena ant viso svieto yra 
didesne Laivyno szaka, tai mu- j 
su Septintas Laivynas Pacifi- 
ke.

Vice-Admirolas Charles B. 
Brocon, Szeszto Laivyno Ko- 
mandorius, buvo gavės savo I 
insakymus pirma valanda isz 
ryto. Už devynių valandų visi 
to laivyno laivai jau buvo isz-! 
plauke ant mariu.

Tas musu laivynas del keliu i 
labai svarbiu priežaseziu yra Į 
tenai pasiunstas.

Paremti Jordano jauna ka

lėtas tautas, bet ir tas tautas 
kurios ta kara neva laimėtu.

Jis sako kad atomines bom- 
bso yra baisiai kenksmingos 
visiems žmonėms. Ir po tokio 
atominio karo niekas neiszlik- 
tu nei sveikas nei gyvas.

Daktaro Schweitzerio kalba 
nebuv per Amerikos radijus 
perleista, nebuvo paskelbta.

Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles, laikrasztinin- 
kams pasakė kad Amerika sa- 
atomines bombas paleis ir su- 

Schweitzer i sprogdins, nežiūrint ka tas
mokslinczius, Daktaras Sch
weitzer sako ar grasina.

LIETUVIS
PRISIPAŽINSTA

Buvo Sovietu Szpiegas 
Amerikoje

MANHATTAN, N. Y. — 
Jack Soble, Lietuvis su savo 
žmona Myra, suimtas FBI 
agentu, iszpradžiu ant visko 
buvo užsigynes ir teisme pa
skelbė kad jis nekaltas, kad jis 
niekados nebuvo ir nėra Sovie
tu Rusijos szpiegas. Tai buvo" 
pereita Vasario menesi.

Dabar jis su savo žmona vi
sai kita daina gieda. Jis prie 
visko prisipažinsta, ir sako 
kad jis su savo žmona yra pasi
rengęs FBI agentams viską 
apie savo sznipinejima pasaky
ti.

Jis per ta laika dažinojo kiek 
FBI agentai apie ji jau seniai 
žinojo, ir kas dar svarbiau, jis 
dažinojo kad Amerikos insta- 
tymai yra permainyti kaslink 
tokio sznipinejimo; kad dabar 
bausme yra mirtis.

Dabar, kai jis prie visko pri
sipažinsta, tai jo bausme gali 
būti deszimts tukstaneziu dole
riu ir deszimts metu in kalėji
mą.

Per tuos du menesiu, nuo to 
laiko kada 53 metu Lietuvis 
Jack Soble ir jo Rusijoje gimu
si žmona, teipgi 53 metu am- 

ralių Hussein, kuri Sovietai 
nori ar prisivilioti ar nuo sosto 
nustumti.

Palaikyti tvarka Izraelio 
kraszte, ir prižiūrėti kad tie 
Žydai tenai neprasiszoktu.

Parodyti kitiems Arabu 
krasztams, kad mes savo žodi 
savo draugams iszlaikome.

O kas dar svarbiau tai yra 
Sovietu Rusijai parodinti ir 
pasakyti kad mes tenai baiku 
nekresziame, bet esame nusi
statė Sovietus ant visu frontu 
szia sustabdinti.

Ir dar kita priežastis: tai pa
rodyti tu krasztu žmonėms sa
vo kariszkas jiegas.

a o o

žiaus buvo suimti ir suaresz- 
tuoti, daug kas jiemdviem atsi
tiko, ir jiedu daug laiko turė
jo gerai apsimislinti.

Jiedu dažinojo kad FBI 
a gentai seke visus j u sznipine
jimo darbus nuo tos dienos ka
da jiedu ežia isz Japonijos at
važiavo. Jimedviem teipgi bu
vo iszaiszkinta kad nuo 1954 
metu musu Kongresas buvo 
nustatęs kad už toki prasikal
timą yra mirties bausme nu
statyta.

Amerikos valdžia gal sutiks 
juodu nubausti tik ant de- i 
szimts tukstaneziu doleriu ir 
ant deszimts metu in kalėjimą, 
jeigu jiedu sutiks FBI agen
tams pasakyti isz kur jie gavo 
savo žinias ir kam jiedu tas ži
nias perdavė.

Ir iszrodo kad jiedu turi 
daug ka musu agentams papa
sakoti.

Ju advokatas stengiasi juo
du iszteisinti, sakydamas kad 
jiedu baisiai bijojo Rusijos vai-1 
džios ir už tai Sovietams tar
navo. Jack Soble, teipgi žino
mas kaipo Peter Abram ir Ab-1 
romas Soboleviczius, atvažiavo 
in Amerika 1941 metais per 
Japonija. Jis su savo žmona 
Myra. iszsieme pilietybes po- 
pieras .1947 metais.

Jis dirbo su kitais szpiegais, 
kuriu tarpe buvo dar ir kitas i 
Lietuvis Jacob Albam, kuris 
parėjo isz to paties Vilkavisz- 
kio miesto kaip ir pats Jack 
Sotie. Albam, 64 metu amžiaus 
Lietuvis teipgi buvo FBI agen
tu suaresztuotas.

Iszrodo kad vienas muving- 
pikezieriu direktorius, storulis 
Boris Morros labai gera darba 
atliko del FBI agentu. Jis bu- 
vo iszleides keletą muving-pik- į 
czieriu ir paskui staiga dingo 
isz Hollywood miesto. Jo drau
gai kartas nuo karto dagirdo 
kad jis tenai kur Europoje 
trankosi. O jis visa ta laika bu- į 
vo insiraszes in Komunistu 
partija, ir dirbo del Amerikos 
FBI agentu kaipo Amerikos 
szpiegas.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

RUSIJA PABARE
U.S.A. SEKRETORIŲ

Bet Labai Szvelniai
MASKVA, RUSIJA. — So- 

vietų Rusija pareiszke savo ne
pasitenkinimą su Amerikos 
Sekretoriaus pareiszkimu kas
link musu nusistatymo del už
sienio reikalu.

Bet szita syki Sovietu laik- 
raszcziai ir radijas nepaprastai 
mandagiai ir szvelniai kalbėjo, 
rodos, net atsargiai.

Sovietams nepatiko Ameri-1 
kos Sekretoriaus John Foster 
Dulles kalba in Associated 
Press laikrasztininkus, New 
York mieste. Sovietai sako, 
kad Amerika stengiasi Sovie-! 
tu pavergtus krasztus iszlais- 
vinti. Bet Sovietai nesikisza in 
Amerikos reikalus ir nenori 
Amerikieczius nuo Amerikos 
kapitalistu iszlaisvinti.

Sovietai nusiskundžia, kad 
per savo tas prakalbas laik- 
rasztininkams, Amerikos Sek
retorius nei žodžio neprasitarė, 
apie bendra Vakaru ir Rytu 
sugyvenimą, taikoje.

Jie toliau sako kad jie ne
patenkinti su Prezidento Ei- 
senhowerio insikiszimu in Vi-į 
dur Žemiu krasztu reikalu.

Bet szi karta Sovietai labai; 
szvelniai be jokiu iszkonevei- 
kimu ar grasinimu pareiszke 
savo nepasitenkinimą.

Spėjama kad ju kalbos su- 
szvelnejo ir ju prakeikimai nu-| 
tilo, kai tik Amerikos Szesztas 
Laivynas iszplauke in Vidur 
Žemiu Juras.

Pirkite U. S. Bonus

Vandenio Varoma Maszina
Del Szirdies Ligų

Daktaras Selwyn McCabe 
ligų žinovas isz New Zea
land ežia savo rankoje laiko 
maszina, kuri yra vandenio 
varoma ir kuri gali žmo
gaus szirdies alsojimus ne 
tik suskaityti, bet ir atkar- 
tuoti. Jis savo nauja isz-

Velykų Margutis
Kitokis

Per jaunas žinoti ar su- 
prati, devynių menesiu Mic
hael Barnes, isz Londono 
žiuri in parakeet paukszteli, 
kuris tupi ant marguczio, 
padaryto isz szokolado. Ma
žutis nesupranta kad isz to
kio marguczio negalima ti
kėtis nei viszcziuku, nei 
kiausziniu. Bet Velykos tai 
Velykos, 

e—------- --- ------------ .■

10 METU VAIKAS
PRISIPAŽINSTA

Nužudė Savo Drauga
Miszke

SAN JOSE, CALIF. —
Dvylikos metu vaikas, Harry 
Roy Lantz, kuris buvo isz savo 
namu dingės, kai jis buvo isz- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

misla priesz szirdies liga 
yra parodęs Chicag^je ir 
Vaszingtone. Jis sako kad 
ne už ilgo bus galima szu- 
nies szirdi indeti in žmogaus 
kuna, kad tas žmogus daug 
ilgiau gyventu kad ir su 
szirdies liga, negu pirmiau.

r I
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i Kas Girdėt
Iszrodo kad Kongresas ir 

Senatas sutiks paskirti (buvu
siems Prezidentams dvid.e- 
szimts penkių tukstancziu do
leriu ant metu pensija. Jau se
niai kas ipanaszauą turėjo būti 
padaryta. Bet mes sakome kad 
toli gražu visiszkai negana. 
Jeigu mes galime bilijonus sve- 
tomtaucziams szvaistyti, jeigu 
musu fabrikantai, kompanijos 
gali szimtus įtukstancziu dole
riu paskirti savo buvusiems 
vaidams, tai kur stovi Ameri
kos valdžios buvęs augszeziau- 
sias ir svarbiausias vaidas, Pre
zidentais viso- kraszto?

Ne tik valdžia Balt-namuose 
bet ir visas Kongresas ir Senai- 
tas yra dabar susirupirre, rres 
visi tu sztabu nariai dalbar 
gauna baisiai daug piktu laisz- 
ku isz dar piktesniu pilieiczirr, 
žmonių, kurie stącziai reika
lauja kad taksos butu suma
žintos.

Dabar biznieriai ir fabrikan
tai pradėjo- ne tik pyszkirrti 
piktus laiszkus iri Vaszingto- 
na, bet siunczia, savo- atstovus 
asmeniszkai Senatorius ir 
Kongresmonus nustverti ir 
jiems pasakyti kad ju pasielgi
mas kaslirrk taksu niekam ne
patinka.

• ■ i————.

Kongresas mielu noru labai 
greitai sumažintu fabrikantu 
ir biznierių ir kompanijų tak
sas, bet jie tada butu priversti 
teipgi sumažinti paprastu žmo
nių taksas, bet jie tada' butu 
priversti teipgi sumažinti pa
prastu -žmonių taksas. Mat 
fabrikantai ir milijonieriai 
valdo- pinigus, bet darbo žmo
gelis valdo- balsus, rinkimus. O 
politikieriams reikia ir pinigu 
ir balsu.

Republikonams fabrikantai 
jau dalbar yra pasakė kad jie 
gali mažai ko tikėtis kaslink 
pinigu, auku, per ateinanczius 
rinkimus.

(Senato- komisija dabar ima 
tirti uniju, vadus ne tik del va- 
gyscziu, papirkimu, smurtu ir 
neteisybių, bet ir del visokiu 
nusistatymu priesz ne unijos 
darbininkus. >

Isz viso to- gal nieko tokio 
jau baisaus neiszeis. Gal Dave 
Beck nebus- in. kalėjimą patup- 
dintas, nors jis to- tikrai ver
tas; bet isz visi/ tu tardinimu 
visoms darbininku unijoms 
baisiai bus negerai; joms- bai
siai pakenks. *

Unijo-s tikėjosi kad Senatas 
panaikins ar bent permainys ta 
Taft-Hartley Instatyma. Bet 
dabar Dave Beck tas darbinin
ku unija viltis paskandino, nes 
jis pats gali būti dalbar in ka
lėjimą patuipdintas kaip tik 
per ta Taft-Hartley Instatyma.

“

Teamsters unijos Prezidentas 
Dave Beck per savo- vagystes 
yra tiek iszkados visoms darbi
ninku unijoms dalbar padaręs, 
kad joms ims daugiau kaip 
dvicįęszimts metu jo klaidas 
atitaisinti.

Darbininku uniju vajus da
bar priėjo prie sienos per ar 
pro kuria tos unijos negali nei 
persilaužti nei perszokti.

Dalbar ir geriems ir teisin
giems uniju vadams riestai, 
nes visi yra. ir bus per ilgai lai
ka inta.riami. Ir už visa lai 
aeziu •Teamsters unijos bosui, 
Prezidentui Dave Beck.

Mes vėl ežia, paantriname ir 
pakart u o jame: mes nieko 
priesz neturime nei priesz dar
bininkus, nei priesz ju unijas, 
bet vien tik priesz tu unija 
-suktus vadus, vagis, pleszikus 
ir tu uniju isznaudotojus.

Daibo žmogelis pasivagia 
penkis dolerius ir gauna pen
kis metus in kalėjimu, prie sun
kaus daibo. Daibo žmogelio 
unijos tūzas, pilvūzas pasiva- 
ge isz darbo žmogelio daugiau 
kaip tris szimtus tukstancziu 
doleriu, ir,— palauksime ir pa
matysime ką ir kiek jis gaus.

Dabar visos -darbininku uni
jos gali tikėtis kad valdžia 
daug visokiu suvaržinimu už
dės ant tu uniju. Pirmutinis 
suvaržinimas, ir tai bus eili
niam darbininkui iii sveikata*, 
tai kad visu uniju bosai turės 
duoti valdžiai pilna apyskaita 
visu savo unijos pinigu: duok
lių, dovanu, mokescziii, ap
draudė®, pensijos ir kitu inei- 
gu. Ir taip jau turėjo seniai bū
ti. Juk biznieriai, fabrikantai 
ir kiti piniguoeziai turi val

džiai isz-duoti tokia apyskaitai
. ijeigu jie valdo ir tvarko kitu 1 

pinigus.

Isziniant paezia Amerikos! 
valdžia, unijos valdo daugiau-j 
šia pinigu musu kraszte.

i
..

Dabar ir kitu uniju vadai j 
yra susirūpino ir stengiasi sa-1 
vo knygas sutvarkinti kad jie 
galėtu iszduoti ne tik Senato 
komisijai, bet ir savo nariams 
tikra ir pilna apyskaita. I --------..--------

Per Teamsters unijos prezi-l 
denta, visos unijos neteko savo1 
gero vardo po visa musu krasz- 
ta.

Dabar visos unijos gali tikė
tis kad jos neteks daug nariu; 
kad daug daibininku dabar! 
iszdrys stoti priesz unijas ir 
reikalaus daibo be unijos kor
teles. Ir jie ne tik reikalaus, bet 
ir gaus; nes -dabar ir fabrikan
tai yra insidraseje ir drys sto
ti priesz unijas, kurios savo 
garbes vardo yra netekusios.

I ui jos ketino reikalauti 
daug daugi a-u didesniu algų szi! 
pavasari, bet dabar vargiai isz
drys. Ir vėl aeziu tam Teams
ters unijos bosui, Dave Beck.

Darbininku unijos jau buvo 
insigalejusios politikoje. Bet

dabar retas kuris politikierins 
drys jiraszyti kad kuri unija ji 
paremtu per rinkimus. Ir vėl 
aeziu tani Dave Beck.

Isz vieno visus teisti ar 
smerkti nėra teisinga, bet žmo
nes paprastai taip daro.

Demokratai ežia labiausiai 
nukentės, nes jie vis jieSzkojo 
daibininku, uniju paramos. 
Daug Demokratu Kongresmo- 
nu ir Senatorių dabar skubina
si laiszkus pyszkinti savo rė
mėjams, a.iszkindamiesi kad jie 
nieko bendra neturi ir nenori 
turėti su daibininku uniju va
dais ar su ju. parama,, i

Pypkes Pumai

Dovanos
Visokias skriaudas ir 

užrustinimus,
Visa szirdžia dovanok tiems 
Kurie tau piktai padare, 
Taip ir Dievas dovanos 
Tau visus, tavo nusidėjimus.

SKAITYKIT
“SAULE”'^

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 syk. 
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- 
radiiiio 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.

Pirkite U. S. Bonus 

SVARBUS ■ ,
PRANESZIMAS!

KATALOGAS
. KNYGŲ

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi 

palaikyti sena preke, kaina 
tol, kol galėjo, bet, matydami, 
kad kiekviena menesi sunkiau 
ir sunkiau užlaikyti spaustuve 
ir iszleisti “Saule,” leidėjai 
yra priversti pakelti prenume
rata Dabar!!!

Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks:

Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

Kanadoje: Metams $8.00; 
puse metu $4.50.

Pietų Amerika, Vokietijoj ir 
Skotlandije: Metams $10.00; 
pusei metu $5.50.

Atskiras “Saules” numeris 
10 centai.

Prenumerato ir atskiru nu
meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad “viskas” mums 
sas materijolas, kuris yra rei- 
teipgi pabrango! Pabrango vi- 
“ Taipgi sziandien viskas paki- 
kalingas laikraszczio leidimui! 
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo- 
keseziai!” Tikimies kad musu 
Guodotini Skaitytojai supras, 
kodėl mes esame priversti tai 
daryti!

Mums baisiai nemalonu apie 
tai jums praneszti, bet kagi ga
lima daryti? Pinigai yra reika
lingi del laidinio “Saules” ir 
del užlaikymo darbininku!

Stengiamies vesti laikraszti 
“Saule” kuogeriausiai, kad ji 
patiktu musu mieliems Skaity
tojams, ir turime vilties, kad 
visi sutiktu su musu praszymu 
ir pasiliks musu Skaitytojai ir 
Draugai ant toliaus. Szirdingai 
Aeziu!

Su gilia pagarba, liekame, 
—“Saules” Redakcija.

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

užsisakykite knygas iss 
saito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T. k

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
uim. 404 puslapiu. 5Dn

No.102— Prakeikia, medin

gas kriminaliszkas apraszy- 
uas. 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
■zio iszimta isz Lietuviszku 
įžlieku. Su paveikslais. 177 
lideliu puslapiu, 35c.

No. 111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- 
(ia ka negalėjo savo liežuvio 
uilaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

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

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

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

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakyma s 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 Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.142—Apie Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No. 144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 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.l55-~-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.

Skaitykit “Saule”

No.158—A p i e Kapitoną* 
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 Mul
kiams ; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

No. 176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

gGU Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. 1. M
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Szlubas Ponaitis
Ponaiczio krutinėję virte vi

ro' kilnus didus palinkimai. 
Naktimis ir dienomis jis maus
to kaip iszbristi isz klampynes, 
kurioje klimpo kaip 'žengti 
aiszkiu, lygiu, svajonėse1 taip 
numylėtu keliu, tikibjo Lietu
vio keliu, kaip, atsikratyti tė
vo globos ir kokiu bud u sunau
doti savo energija ir gerus no
rus tėvynės naudai. Bet -myli
ma Lietuva, kartu 'buvo jam 
svetima, nepažystama. Jis jau
te, kad yra ežia, svetimas, ne
reikalingas, kad in viską kito
mis negu visi akimis žiuri. Ir 
skurdo, taip jaunuolis, sunkiu 
mincziu siekiamas, nuo visu 
slėpdamas savo tikruosius 
jausmus. Lyg ramu kalbėjos su 
tėvu apie maiszta, visada 
priesztaraudamas ir verczia- 
mas pasakė, kad prie jo prisi
dedąs.

— Turiu ka. pradėti, taip 
negailima! Tyliai sau sznibžde- 
jo, nors ir pats tikrai nežinojo, 
ka turi pradėti.

Dvarininkai tuo tarini vi- 
siszkai masztai pasiruoš,ze; 
lauke tik nekantriai paskirtos 
valandos, kad isztrauktu isz 
sandeliu ir Rusu ginklus ir 
parsidavėliu buriu. padedami, 
sukiltu priesz, Lietuva.

Ir szlubas ponaitis nutarė 
veikt i: savo, silpnomis ranko
mis užslopinti maiszta, paczio- 
je jo p raidžioj e.

Viena vakaira, jisai kalbėjosi 
su levu apie maiszta, klausinė
jo ir svarbesnes žinias, užsira- 
sze. Skurdulis, linksmas, kad 
lig sziol taip pasy vus tuo rei
kalu sūnūs, pagaliau susidomė
jo ir svarbesnes žinias užsira- 
siaii papaisakojo (a.pie dvarinin
ku ginklu sandelius, maiszto 
vardus, ir net jam parode visas 
sieli en įas, s u s i r as z i n e j i m u s.

Naktį po to, szlubas Įionailis 
ilgai nemiegojo. Rasze Rusisz- 
kai kaž-koki laiszka. Voką už 
adresavo Kauno komendantui 
ir vos tik įpraszvito, laiszka su 
berniuku iszsiunte in artimiau
sia paczta.

Praėjo kelios dienos. Szlubas 
ponaitis, rainus ir lygi pra- 
linksmejas, bastės 'dvaro apy
linkėse. Ligtol lankėsi tik dva
ro' kumetynuose ir keliuose pa
jui szke s vienkiemiuose. Isz- 
siuntes ypatingąjį laiszka isz- 
dryso nueiti in netolima kalnia 
kuriame, kaip, girdėjo, visi vy
rai ir daugelis motoru buvo 
Szauliai. Inejo iii pirmąją gry-

HggrA - B - CELAPSl

I
arba pradžia | 
SKAITYMO

.-..ir... ;iRASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. ;!
Dabar Po 25c. •:

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

ežia, pasveikino, visus ir smal
siomis akimis apsidairo aplin
kui. Buvo, prieszpietis ir vyru 
be senuko, gulėjusio lovoje ne
buvo. Pagyvenusi moteriszke 
szvaistes apie puodus, o dvi 
jaunos szviesialplaukes merge
les verpė, prie lango. Sienoje, 
szalia. szventuju paveikslu, ka
bojo du kariszki szautuvai ir 
dvi Szauliu skrybėlės. Grin- 
czioje buvo kiek tamsoka,, bet

Cit, vyreli, jeigu tau 
bobele pabėga, 

Nebijok, tau už tai nebūna 
i geda,

Tegul eina sau, 
Ir pasikaria, ant galo. 
Neseniai viena bobelka 

nuo vyro pabėgo, 
In tolima vieta baidai 

nubėgo, 
In sanvaite ja vyras 

užtiko, 
Laibai džiaugėsi ir ja, 

nepaliko, 
Isz pradžių bobele derinosi, 

O ir net su nagais vyro 
veidus draskė,

O tasai vyrelis, 
Kaip tikras avinėlis, 

Lauže jos kojas ir rankas, 
Tai tekis vyras jau ne kais.

Su rimbu per szonus 
suduoti, 

Ant virves kaip karve 
pajungti,

Namo par vary t, 
Su koja gerai prisiinyt, 

Duoti gerai in kaili, 
Nupaišyk, tik vali, 

Kiek tai gaili.
Tasai asilelis bobele 

pei’prasze, 
Ar d a kur toki kvaili 

rasi?
Tegul boba. kvailioja, 
Tegul isz pasiuntinio 

iszsipagirioja 
Nes kuo vyras motere 

pageidauja, 
Tuo motere didesni virszu 

gauna, 
Geriausia tasai vyras 

padaro, 
Kada, su rimbu naraiva 

jai iszvaro, 
O tasai didelis- kvailys, 

Katras bobele per peczius 
i glosto.

sic * *

Hei jus, Luzera.es apygardoje 
gaspadineles,

Juk turite darbo ir valės, 
Jeigu savo vyrus 

prižiūrėsite,
Ir geresni maista darysite, 

Kam jums da kitus 
vyrus prikalbinėti,

Ir visokius smagumus 
prižadėti ?

Geriau saviszkius apžiūrėt,
Ir ramuma, szirdies turėt, 

Vai moterėles liikaut!
B,a pradėsiu isz koczelo

1 szaut!

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.

jauku ir szvru. Ponaicziui in- 
ejus, visi nustelbė atsigryžo, o 
senis szoko isz lovos pasitikti 
sveczio. Pasodino už stalo sve- 
cziu kertėjo, ir pats greitai at
sisėdo. Iszsikalbejo. Senutis 
kiek grabalioja Lenkiszkai, o 
ponaitis beveik viską Lietu- 
viszkai suprato. Kine klausi
nėti apie ūkio reikalus, kaimo 
szvietima, jaunimo gyvenimą. 
Senio atsakymai ponaiti labai 
indomino. ,

'—• K on o tie szautuvai? Pa
galiau paklAiuse.

— Sunu, atsake senutis ir 
su si j u d i n e s a t si st o j o.

— Sziauliai jie, ponaiti; 
jauni dar berniukai, bet nar
sus. Pridūrė dar, ir nukabinęs 
viena Szauliszka skrybėle, ma
loniai lygino jos raukszles.

Ponaitis susimanste. Paskui 
paėmė isz senio ranku skrybe- 
le ir užsidėjo ant galvos.

— Juk ir asz Lietuvis! Pa
sakė.

Visi gsinezioje garsiai nusi
juokė. Szypsojos ir ponaitis, 
'bet aszaro'S žibėjo jam akyse, o 
veidas iszbalo, paskui parau
do. Atsistojo, nusiėmė akiem 
rankom skrybėlė, a Išarki ai pa
kalbino, ja vietoje ir atsisveiki
nęs,, i sze jo.

— Pasakyk savo sunums, 
tėvo, kad butu pasirengė; gal 
greit Szauliai turės darbo, pa
sako dar iszlydejusiam ji pro 
duris seniui, spausdamas jo 
ranka.

Po to gryžo in dvara,. Su
tvarkė, sūdei i jo savo daigius, 
sudegino, daug laiszku ir sziaip 
invairiu popierių. Taip pat su
degino stora sansiuvini, ku
riame jau senai suraszinejo sa
vo inspudžius, mintis ir svajo
nes. Jei senis kokiu nors budu 
butu paskaitos ta. sansiuvini, 
tai nebutu juokęsis, kad ponai
tis^ Szaulio skrybėlė užsidėjęs, 
pasisakė esąs Lietuvis. Bet 
niekas pasauly ndbuvo, skaitės 
p o n ai c z io užra s z u.

Ligų vėliaus vakaro iszbuvo 
ponaitis savam kambary. Eida
mas gulti, pasiszauke seni le- 
kaju Simą, ir kiek pasikalbėjęs 
pasakė: *

— Jei asz greit mirsiu, tai 
pasakyk tėvui, kad mano ka
pe isžkaltu Lietuviszka Užra- 
sza. Būtinai pasakyk, jei, žino
ma, mirsiu.

Senutis iszejo apsiaszarojas, 
ir ilgai po to vartėsi atsiaszaro- 
jas, ir ilgai po to vartosi atsi
gulęs lovon, dūsaudamas ir 
melsdamasis. Ponaiti jis labai 
mylėjo ir jaute, kad isztikruju 
greitai kaž-kas turi invykti 
dvare.

❖ €♦

Szaltas rudens vejas laisvai 
szvaistesi tuszicziuose laukuose 
raukszlino ežero pavirsziu, 
trankės tarp lieknu giraites, 
puszeliu ri szvilpe kauke par
ke. Tirsztais. debesimis apklo
tas dangus stropiai paslėpė 
mažiausius szViesos spindu
lius. Lauke buvo tamsu, kaip 
kalpuose.

Dvare visi sumigo. Tik di
deli paleisti nakeziai szmies 
nerimavo; kaip paszele motos 
dideliuose dvaro kimuose, gar

siu lojimu ardydami apylinkui 
tyluma, v

Budrus keturkojai sargai 
jaute pavoju; pamiszkeje, koks 
kilometras nuo, dvaro, urzgė 
keli dideli gurguoles automo
biliai, girdėjos tyli žmonių 
szneka, žvangėjo ginklai.

Prie didžiųjų dvaro namu 
duru lazdomis vaikydami szu- 
nis, 'priėjo szeszi ginkluoti vy
rai: Vienas szautuvo buože 
drąsiai subaladojo in duris. 
Neužilgo po to pirmame namu 
aukszte sužibo szviesa, ir už 
duru pasigirdo žmogaus žings
niai. Durys atsargiai atsidarė; 
pro siaura plyszi iszsikiszo nu
stebusio tarno galva. Nepažys
tami tuoj ji griebė už galvos ir 
pecziu, ir nedavė net iszsižioti, 
suriszo. Tyliai visi suėjo in vi
dų.

— Kur ponas? Paklausė 
žado isz iszgasczio nustojusi 
tania.

— Miega, atsake tas ir 
puolė ateiviams in kojas.
■ — Asz nekaltas! Tai musu 
ponai viską daro! Suriko paži
nes Lietuviu karius.

Tuo tarpu in prieangi atbė
go pats ponas Skardulis. Isz- 
bales, Nuveltais plaukais, jis at
statė iii Lietuvius žibanti žva
ke szviesoje revolveri, bet sza
lia stovėjęs kareivis iszmusze 
ji jam isz ranku, parbloszke že
mėn ir suriszo rankas. Kari
ninkas, grasindamas revolve
riu, liepe eiti pirmyn. In namus 
inejo dar keli Lietuviai būriai, 
ir greit visuose languose, suži
bo szviesa.

Kabinete, prie didelio pono 
Skurdelio raszomojo stalo, sė
dėjo szlubas ponaitis. Jis, pa
liepus, ramiai pakele rankas 
auįsztyn ir.liedosi suriszti. Du 

Pirkite U. S. Bonus ^Pirkie U. S. Bonus! Pirkite U. S. Bonus

Sixteen CMfa
Gtd 40 cboiMS Į

She’s out of blue jeans and into crinolines, Dad’s favorite tomboy stepping out in 
a pink cloud on her sixteenth birthday. Ever since her first red-faced cry, your 
love has taken care of lier—nursed her through infancy and childhood—even 
protected her future through your regular purchase of U. S. Savings Bonds. Small 
wonder you’re pleased and proud!

It was just sixteen years ago this month that the U. S. Treasury’s infant Savings 
Bond program was born. Designed to raise money for national defense, it has now 
developed into the largest thrift program the world has ever known. And Savings 
Bonds have helped 40 million Americans do things they might otherwise not have 
been able to do.

What better way is there to protect your family than by investing regularly in U. S. 
Savings Bonds? It’s the easiest way to save—one of the safest—and one of the 
best ways to make your dreams come true.

Part oj every American s savings belongs in U. S. Savings Ponds

I
The U. S. Government does not pay for this advertisement. The Treasury Department thanks, 

for their patriotic donation, the Advertising Council and
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karininkai atsidėję, bet jokiu 
maiszta liecziancziu dokumen
tu nerado. Tada vienas priėjo 
prie senio Skaudulio ir atstatęs 
iii jo kakta revolveri, pasako:

— Asz skaitysiu ligi trijų. 
Jei nepasakysi tamsta, kaine 
•judėti maisztininku dokumen
tai, mirsi!

— Jis nieko nežino. Kaltas 
tik asz, ir viską atiduosiu, ra
miu balsu pasakė ponaitis.

Visi atkreipė dėmėsi in ji. 
Atriszo rankas ir ponaitis, ati
darė slaptus stalo, stalczius, pa,L 
tiese karininkams visus tėvo 
dokumentus: susirasziuejimus, 
atžymėtus žemėlapius, maiszti
ninku sanraszus ir kitokius.

Ponas Skardulis nustebės, 
žiurėjo iii sunu, kramtė piktai 
lupas ir mintyse kartojo: ‘Bai
lys!’

— Dabar parodysiu musu 
ginklu sandelius, pasakė szyp- 
sodamasis ponaitis, kada ka
rininkas dokumentus susidėjo 
in partfeli. Paėmė isz stal- 
pziaus dideli raktu ryszuli ir 
nuvedė visus in namu sande
lius.

' Parode viską iki pat smulk
menų, neaplenkes net maiszti- 
iiinkams paskirtu maisto kon
servu ir riebalu.

Jau szvito, kada baigė viską 
rodyti. Net suszilo darinėda
mas gudrias pono Skaudulio 
dekoracijas, ginklus slepiant 
padarytas.

Pabaigus nuvedė ji in valgo
mąjį kambarį. Atsisėdo ežia 
prie lango ir žiurėjo kaip ka
reiviai kieme krovė in vežimus 
maisztininku ginklus. Ji sau
gojo keturi kareiviai bet po
naicziui tas mažai rūpėjo. Ra
mus, patenkintas, jis visa szir- 
diini džiaugėsi padaręs pirmą
jį dauba Lietuvos naudai.

Tam paežiam kambaryje, 
taip pat stropiai saugojami, 
nuleidę galvas, paniurę ir pik
ti sėdėjo jo1 tėvas ir būrelis jau 
aresztuotu maisztininku. Po
naitis in juos nekreipė dėmesio 
nors szie sznibždedami savo 
tarpe, gana garsiai vadino ji 
bailiu.

Apie dvylikta valanda in 
dvara, isz Kauno, automobi- 
lium atvyko aukszti kariniu- 
kai ir civiliai. Prasidėjo tardy
mas. Dvarininkai laikosi iszdi- 
džia. iii kali kuriuos klausymus 
visai neatsakydami. Tik vienas 
szlubas ponaitis papasakojo 
viską ka žinojo apie rengtąjį 
maiszta, visa kalto pasiimda
mas sau. Pasakė net jog ta 
maiszta renge neseniai isz Len
kijos atvykęs.

Tuoj po to invyko karo teis
mas. Visus maisztininkus su
sodino in automobilius ir raite
liams lydint, iszveže in Kauna. 
Dvare paliko tik ponaiti ir se
ni Skauduli. Tęva iszteisino, o 
sunu, kaipo, vyriausi maiszto 
rengėja, nutarė ta paezia die
na suszaudyti.

Prie pat ežero kranto karei
viai iszkase gilia duobe, o jos 
kraszte inbede žmogaus augsz- 
tumo baslį. Penkiolikos žings- 
niu atstui jszsirikiavo būrys 
kareiviu. Ponaiti pastate prie 
baslio ir norėjo užriszti akis, 
bet jis neleido. Atsistojo prie 
savo kapo ramus, nenusiminęs. 
Kiek iszbales veidas szyfpsojas 
szviesa szypsena o akys žibėjo 
pasiryžimo ugnimi. Aplinkui 
susispietė susirinkę kaimie,- 
cziai ir dvariszkiai. Apsidairė 
ponaitis in visas szalis ir pa
stebėjas susirinkusiuju tarpe 
seni kaimieti, pas kuri tik va
kar buvo apsilankęs, linktelė
jo jam galva. Pažiurėjo in de- 

besuota dangų, in ežerai, in lau
kus, žvilgterėjo in puiku, tėvo 
dvara ir drąsiai paskui inbede 
akis in prieszais stovinezius 
kareivius.

'Pasigirdo trumpa komanda. 
Pora deszimcziu szautuvu tuoj 
atsikreipė in ponaiti.

— Dabar skaieziuos ligi tri
jų ir paskui szaus pamano jis.

Bet karininkas neskalcziuo- 
damas mostelėjo balta skepe
taite. Sausai kartu* sutratėjo 
szautuvai ir szuviu garsas ai
du, paplito apylinkėse. Sumojo 
ponaitis rankomis, lyg norėda
mas prispausti prie krutinės 
visus susirinkusius, visa Lie
tuva ir kartu su basliu krito in 
duobe. Keli kareiviai szoko, su 
kastuvais ir bematant duobe 
užkasė.

Mirė jaunas kilnus szlubas 
ponaitis ir niekas nežinojo kad 
mirdamas siuntė nuoszirdu 
sveikinimai Lietuvai, laimino 
Lietuvius in ji ginklą atkreipu
sius. Zovada iperleke eskadro
nas raiteliu per jo kaįpa ir jo
kio, 'ženklo kur guli ponaiczio 
kūnas neliko.

Daug invairiu gandu po to 
pasigirdo apylinkėje. Visi kal
tino ponaiti maisztininka ir 
paprasti kaimiecziai Lietuviai, 
kad maiszta kele ir dvarinin
kai, kad buvo toks bailys ir 
tardant iszdavc visas paslap
tis. Kalbėjo kad kaž koks inte
ligentas, didis Lietuvis patrio
tas, parasze Lietuviu valdžiai 
smulku praneszima apie maisz
ta, pasirasze Lietuvio, slapy
vardžiu.

Invairiaii apie ta Lietuvi spė
tojo bet tikrai nieks negalėjo 
pasakyti. Tik Skardulis ir se
nis ūkininkas, kuriam szlubas 
ponaitis pasisakęs esąs. Lietu
vis, gal, suprato kas rasze ta 
laiszka. Skardulis greitai pase
no, susmuko, nustojo, pir- 
myksztes savo energijos ir 
apie Lenku, maiszta ne užsi
minti nenori.

Iszsirupino leidimą iszkasti 
sūnaus lavona iszežero, kranto 
ir palaidojo ji parapijos kapi
nyne. Akmeniniame paminkle, 
kaip sūnūs per seni Simą pra- 
sze, liepe iszkalti Lietuviszka 
užrasza.

Kapus lankydami apylinkes 
szlektos trauko pecziais, ta už
rasza perskaitė ir sznibždas, 
kad senis Skardulis tur but su- 
kvaiszo. Kaimiecziai ir-gi ste
bisi.

Ir nenoromis visi ima tikėti 
senio ūkininko pasakojimais, 
kad szlubas ponaitis buvo Lie
tuvis, maiszta iszdaves.

—GALAS-

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

I
. . MALDA . . . <

Viesz. Jėzaus ir j: 
Motinos Szvencz. i;

Sapnas Motinos Szven- Įi 
oriausios, mieganezios ; i 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyežioj j!

Szv. Mykolo Arkaniuolo. j!

Knygos Did. 3%x5% col. ;!
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“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo proniimoratais*.
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Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN. FARM SURIS

cento bažnyczioje 9-1 a valanda 
ir palaidota in SS. Petro ir Po

ti wlvilo parapijos. kailinėse 
C re e’k, T ai 11 ak v e j e.

Florence, Italija

sukrate visa Florence miestą, 
bet iszkados buvo mažai pa
daryta ir niekas nebuvo nei su
žeistas. Kai kurios stokos buvo 
sukriestos, liet kol kas nėra 
nieko žinoma apie iszkadas 
tiems namams. Žmones ežia 
neturi jokios apd raudos del žem
ines sudrebejimo ir už tai 
kas valdžiai neipraaiesza 
iszkadas padarytas ju
mains.

FOUNTAIN MICHIGAN

,5K
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JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 

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 siunezia 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 
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

Attorney General H. Brownell. Jr.

Žinios Vietines
— Gegužis — May.
—< Autobusiai draiveriai 

del Schuylkillo Transit Co., isz 
Lokaliu 153, neiszejo in dauba 
Seredos ryta, isz priežasties 
kad kompanija nepasiraszo 
ant naujos unijos kontrakto.

Taipgi Kaipentariai neisze
jo iii dauba Seredos ryta. -Gal 
in trumpai laika Unijos Vadai 
su Kontraktoraiį? pasiraszys 
ant naujo kontrakto.
—Subatoj pripuola Szv. 

Monikos ir Szv. Florijano, o 
Tautiszka Vardine: Mintaute. 
Ir ta. diena: 1941 m., Prez. 
Franklin D. Rooseveltas pa- 
reiszke kad Amerika yra pasi- 
ruoszusi vėl kariauti. Hitleris 
ka tik buvo pasigyręs kad nie
kas ant svieto negali jo armija 
nugalėti; 1942 m., Japonijos 
Laivynas sunaikintas in Coral 
Juras; 1950 m., susprogo- kelios 
senos bombos Sicilijos mieste, 
penkiolika žmonių žuvo.

— Nedelioj, Gegužio May 
5-tai diena, vaikai ir mergaites- 
isz -Szv. Juozapo parapijos mo
kyklos, priims, Pirma Szventa 
Komunija, laike Szv. Misziu 
devinta valanda.

—• Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola antra Nedelia po Ve
lykų, taipgi Szv. Pijuszo, o 
Tautiszka Vardine: Traidenis. 
Ir ta diena: 1936 m., Italijoje 
armijos užima Addis Ababa ir 
karas su Ethiopieceziais baig
tas; 1821 m., Napaleo-nas Bona
partas pasimirė ant Corsica 
Salos; 1949 m., Fordo automo- 
biliaus darbininku straikos, 
62,250 st ra.ik u o j a;

— Panedelyje pripuola Szv. 
Jono, o- Tautiszka Vardine: 
Baltasis. Menulio atmaina 
Prieszpilnis. Ir ta diena: 1840 
m., pirmutinis pączto ženklelis 
buvo- paivartiiota ant laiszko 
Amerikoje; 1942 m., .Genero
las Wainwright pasidavė Ja
ponams ant Corregidor Salos. 
Amerikieciziai buvo taip isz, vi
su pusiu apsupti, taip suniusz- 
ti kad kitos iszeities nebuvo 
kaip tik pasiduoti; 1937 m., 

Vokieeziu oro laivais, “Hinden
burg” 'buvo viešnios sunaikin
tas in Lakehurst, N. J. 36 žmo
nes žuvo, tai buvo paskutinis 
tokis lengvesnis už orą orlaivis 
statomas; 1626 m., Peter Mi
nint atvykęs in. Nauja kraszta 
Amerika, nuo Indijonu nusi
pirko ta. Salai kur dabar stovi 
didingas New York miestas; 
1932 m., Prancūzijos Preziden
tas Domnier buvo pasiutusio 
Ruskio nuszautas.

— Nedelioj, Gegužio 12-ta 
diena pripuola “Motinos Die- 
ii ai.

Stanislavo, o Tautiszka1 Var
dine: Danute: Ir ta diena: 1915 
m., laivas “Lusitania” per Vo- 
kieczi'u nuskandintas su 1,195 
žmonių, po szito invykio Ame
rika paskelbė kara priesz Vo
kietija, ar kaip kada buvo sa
koma. “priesz Kaizeri;”4 1938 
m., kariszka ir politiszka su
tartis tarp Vokietijos ir Itali
jos buvo paskelbta; 1904 m., 
atgavimas spaudos Lietuvoje; 
1945 m., Vokiecziai pasiduoda; 
1874 m., kai pirmas, arkliuku 
lenktynes “Kentucky Derby” 
buvo- laikoma; D raugi szk u. m o 
Diena; 1889 m., John Hopkins 
ligonbute Baltimore, Md., atsi
darė. Ji buvo taip užvardinta 
pagerbti Balti mores miesto 
biznieriaus, kuris savo pasku
tiniame testamente buvo pali
kes visa savo turtą tokiai in- 

Girardville, Pa.—

le Andrukaitiene, (po tėvais 
Swenson) nuo 66 Baird uly., 
Rochester, N. Y., numirė Ne
dėlios vakara, 8:30 valanda sa
vo namuose. Velione sirgo per 
penkis menesius. Gimė Girard
ville j d, apie asztuoni metai at
gal apsigyveno in Rochester 
miestą. Paliko savo vyra Ed
vardą; motinėlė Elz. Swenson, 
mieste; sunu Rainolda, New 
York; taipgi sesere Mildreda, 
pati John Trynosky, Girard
ville je; keturis 'brolius: Joną, 
Bristol, Jurgi, Newpo-rtville, ir 
Antana, Hazlėto-ii ir Alberta, 
Penu Dale-. Laidojo Pet nyczios 
ryta su aipiegomis in Szv. Vin-

n te- ■.apie i
na-! 1

General HerbertAttorney
Brownell, Jr. (po deszine) 
ežia pasiszneka su Kongres- 
Įmonu Fran. E. Walter, De
mokratu isz Pennsylvanijos, 
kuris yra pasisukęs pažiūrė
ti kas ten ateina in kambarį.

T!.J.. U-.-,-.,- . . •
Jiedu buvo paszaukti in 

Vaszingtona pasitarti su

KATALIKAI TURI
VENGTI KUNIGUŽIO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Graiku kalbu. Bet jis per savo 
pamokslus ir per savo prakal
bas vis tikina ir sako kad nėra 
ant szio §vieto tokio pabūklo 
kaip tikra ir vienatine Bažny- 
czia.

Kunigužis Billy Graham yra

Garsi Amerikos pasilinks
minimo vieta Coney Island, 
ant Steeplechase Pier, New 
York mieste, buvo gaisro vi- 
siszkai sunaikintas. Iszka-

Amman, Jordan.

planas, dvieju inžinu ‘Valetta’ 
nukrito ir sudužo pirm negu 
jis suspėjo pasikelti in padan
ges. Nelaime atsitiko ant Arą- 
ba aerodromo, Jordano krasz- 
te. Visi ant to eroplano pražu
vo. Žuvusiu tarpe ’buvo 22

Shenandoah, Pa.—
Sirgdama, per koki tai laika, ir 
gydėsi in Locust Mt. ligonbute, 
ponia Mare Kelmeliene (Mare 
Najuniene-, po tėvais Karpavi- 
c-ziute) nuo 27 E. Penu uly., pa- 

j siniire Panedelio vakara 6:30
isz to kraszto in Anglija. Kiek į valanda. Gimė Shenadoryje ir 
buvo galima sužinoti, tai anot1 
to eroplano buvo keturi, ar pen
ki 'žmones, lakūnas ir kiti dar-

Pottsville, Pa.—
ietuvitf Moterų Kliubas isz 

■ Schuylkillo pavieto, turėjo sa- 
| vo Metini Vakariene in Necho

da-Kongreso Komisija kuri 
bar nori nustatyti kokius 
nors instatymus kaslink 
Prezidento palydovo ar jo 
inpedinio, jeigu Prezidentas 
susirgtu ar jeigu jam kas 
atsitiktu kad jis negalėtu 

- savo pareigas pilnai ir gerai 
iszpildyti.

beveik po visa svietą pragar
sėjęs kaipo iszkalbus pamoks
lininkas, kuris giriasi kad jis 
szimtus tukstaneziu žmonių 
yra atvertęs in tikra tikėjimą. 
Bet kas tas tikras tikėjimas 
yra pats Kunigužis prisipa- 
žinsta kad jis nebežino.

SKAITYKIT 
” “SAULE” 
PLATINKIT!

Coney Island Sunaikintas Per Gaisra

dos buvo padaryta ant dau
giau kaip keturios deszimts 
tukstaneziu doleriu. Szita, 
pusantro tukstanezio ,pedu 
vieta, buvo visu žvejotojo 

Allen kotelio svetainėje. Daug 
nares dalyvavo tame Bankiete.

paskutini karta dirbo Shenan 
Dress fabrike mieste. Jos vy
ras Antanas mirė 1956 m., Sau
sio menesi. Paliko keturis su
ims: Jurgi, Philadelphia; Juo
zą., Bernarda, mieste ir Anta
ną, Wilmington, Del. Szeszios 
dukterys: Adele, pati Edvardo 
Szcmantaviczio, Clinton, N. J., 
Ona,, pati Lester Grabausko, 
Powna.1, Vt., Betracija, pati 
Kaz. Reskieviczio, Penndale, 
Pa., Mare, pati Albert Logan, 
mieste; Teresa, pati Jos. Ur
ban, Ellangowan ir panele He
lena, Najuniute, kuri gydosi in 
Woodrow Wilson Rehabilita
tion Center, Va. Taipgi paliko 
broli Alberta Karpauska ir 3 
seserys: Ona Skonieczny, EIz- 

ir Hele-

anūkes.

lieta R (n n an aus k i e n e 
na Si'vestriene visi 
tail;'gi daug anuku ir
Laidos Subatos ryta, deszimta 
valanda,, iii Kalvarijos Kalno 
kapinėse. Graiboriai Oravitz 
laidojo.

— Marcele Bulauskiene isz A
William Penn kaimelio, pasi
mirė pareita Subatos vakara 
10:30 valanda in Locust Mt. li- 
gonbute. Velione gimė Lietu
voje. Jos vyras Juozas mirė ke
letą metu atgal. Palikoduktere 
Amelija Struble isz Bayside, 
N. J. Laidotuves nuvyko Szv. 
Jono kapinėse, Middle Village,

isi mieste, | vietų Rusija.

10 METU VAIKAS
PRISIPAŽINSTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ejes pasivaikszezioti su savo 
draugu, deszimts metu Andrew 
Jose Roa, buvo surastas negy
vas. Jis buvo per peti perszau- 
tas.

Jo draugas, Susiedas, 10 me
tu amžiaus Andrew Jose Roa, 
policijantams prisipažino kad 
jis buvo savo drauga nuszoves 
apie trys mylios nuo savo na
mu.

Policijantai dar nebegalejo 
dažinoti kodėl tas draugas 
drauga nuszove, ir kaip ten at
sitiko.

Policijantai teipgi dar neži-

miegiamiausia vieta. Gais
ras buvo sunku užgesinti, 
nes tuo laiku buvo didelis 
vejas.

■- "Y*- ....    -...... ....  ■

no ar jie toki jauna vaika ga
les kaltinti už žmogžudyste, 
nes sulyg valstijos instatymu 
tokis vaikas nėra dar atsako- 
mingas.

LIETUVIS
PRISIPAŽINSTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Nors FBI agentai nieko ne
sako, bet isz visko iszrodo kad 
ju geriausias agentas buvo 
kaip tik szitas Boris Morros, 
nes kai tik Jack Sobles buvo 
suaresztuotas, szis Boris Mor
ros staiga vėl pasirodė Ameri
koje ir pasakė kad jis gryszta 
in muving pikezieriu bizni.

Jack Sobles su savo žmona 
dabar turės in daug klausimu 
atsakyti musu FBI agentams, 
ne« jie norės žinoti isz kur, nuo 
ko ir kaip jiedu gavo Amerikos 
slaptu žinių ir kam ir kaip jie
du tas žinias perdavė Sovie
tams. Ir iszrodo kad Jack Sob
les su savo žmona dabar viską 
iszpasakos, iszplepes nes jiems 
gyvastis brangesne negu So-

GRAŽINA LENKUS
ISZ SIBIRO

Sutartis Sovietu 
Komunistiszka

Lenkija

Su

MASKVA, RUSIJA. — So
vietu oficialus laikrasztis 
“Pravda” pranesza kad So
vietu San junga yra su Lenkija 
sudarius sutarti sugražinti 
Lenkus, kurie buvo isz Lenki
jos iszveszti in Sibirą.

Sulyg tos sutarties in Lenki
ja grysztu visi tie, kurie buvo 
Lenkijos piliecziais priesz 1939 
metu, Rugsėjo 17-tos dienos. 
Teipgi ir j u vaikai, jau gimė 
Sovietu Sanjungoje, kurie ne
turi Sovietu Sanjungoje tėvu, 
bet turi giminiu Lenkijoje, ar
ba kuriu gryžimu yra susirupi- 
nus Lenkijos vyriausybe.

Tarnaujantieji Sovietu ar
mijoje Lenkai ir norintieji 
gryszti, bus isz kariuomenes 
atleisti ir gales gryszti namo in 
Lenkija.

Asmenys turintieji teise gry
szti, bet esantieji areszto vieto
se, kalėjimuose, bus laiku isz- 
leisti ir sugražinti in Lenkija 
ar Lenku vyriausybei perduoti.

Sovietu Sanjunga iszleis in 
Lenkija iszvažiuoti ir ne Len
kijos piliecziui, susituokusiam 
su Lenku, Lenke, teipgi ir 
tu repatriantu vaikams ir tė
vams, bendra gyvenantiems, 
nors tie asmenys 1939 metais, 
Rugsėjo septyniolikta diena ir 
nebuvo Lenkijos piliecziai ir 
nėra Lenku tautos nariai.

Lenku vyriausybe jiems 
teiks lengvatas, kokiomis nau
dojasi repatriantai, gaunantie
ji Lenku pilietybe, o teipgi ir 
tiems, kurie atsikeldami in 
Lenkija nekeis savo Sovietisz- 
kos pilietybes.

Norintieji gryszti in Lenki
ja asmenys savo norą pareiksz 
vietines kariszkos policijos in- 
staigose, patiekdami • doku
mentus, patvirtinanezius, kad 
jie priklauso Lenku tautai ir 
yra buvę Lenkijos piliecziai.

Reikale abidvi susitarian- 
czios szalys teiks pagelba vi
siems pasinaudoti szia proga ir 
gryszti in Lenkija.

Iszvykstantieji gali be mui

to parsiveszti savo nuosavybes 
Invairiu specialiu profesijų 
žmones, kaip mokslininkai, gy
dytojai, dailininkai, amatinin
kai gales be muito iszsiveszti 
inrankius, reikalingus j u dar
bui, amatui.

Iszvykstantieji savo . palie
kama nuosavybe patvarkys pa
gal Sovietu Sanjungos instaty- 
mu.' '

Iszvykstantieji gali savo pi
nigus inmoketi in Sovietu bati
ka, ir paskui pinigai bus su
mokėti, gryžus in Lenkija.

Ruadonasis Kryžius talki-
I ninkaus sergantiems ir palegc- 
liams.

POLICIJANTAS
SUIMTAS

Apvogė Keturis Žmo
nes; Savo Draugus
PHILADELPHIA, PA. — 

Jaunas ir naujas policijantas 
buvo suimtas, suaresztuotas ir 
dabar yra kaltinamas už apvo
gimą keturiu savo draugu ir už 
sumuszima vieno isz j u.

McKiah Boston, 26 metu am
žiaus nuo Cumberland uly., isz 
26-to policijos distrikto, kuris 
buvo in policijantu eiles pri
imtas tik trys menesiai atgal, 
buvo suaresztuotas apie penk
ta valanda isz ryto. Ji suaresz- 
tavo policijantai Wm. Hutton 
ir Robert Richardson.

Policijantai sako kad polici
jantas Boston, iszpildes savo 
policijos pareigas ir apsirengęs 
civiliniais drabužiais, nuėjo 
pas savo drauga, 37 metu am
žiaus Harry Moore, apie vi
durnaktyje.

Harry Moore žmona Pauline 
ir septyni kiti draugai, svecziai 
buvo tenai.

Naujas policijantas Boston, 
paprasze alaus bonka. Iszgeres 
ta alų, jis paprasze sznapso. 
Szeimininke jam pripylė stik
leli. Iszmaukes ta stikleli, jis 
pareikalavo visos bonkos. Isz
geres beveik visa bonka sznap- 
so, jis staiga iszsitrauke savo 
policini revolveri ir insake vi
siems sustoti prie sienos.

Jis gavo doleri nuo Moore, 
septynis dolerius nuo jo žmo
nos, asztuoniolika doleriu nuo 
Frank James, sveczio, ir tris 
dolerius nuo 30 metu amžiaus 
Willie Bullock.

Willie Bullock stengiesi ji 
perszneketi ir jam pasiprie- 
szinti, ir gavo kelis sykius per 
žanda nuo to policijanto re
volverio.

Tas policijantas tame kam
baryje su savo belaisviais isz- 
sedejo iki puse po keturiu isz 
ryto, kada jis tyczia paleido 
szuvi in 
dinti.

Willie 
iszlindo
langa iszszoko ir nubėgo in po
licijos stoti ir viską policijos 
saržentui iszpasakojo.

Kai policijantai pribuvo, 
naujoklis policijantas Boston, 
pasidavė be jokio pasiprieszi- 
nimo.

grindas visus iszgaz-

Bullock paselomis 
isz to kambario, pro

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




