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Saržentas Kuris Pradėjo Tuos
Sukilimus Ant Formosa

Kareivis, Master Sergeant 
Robert E. Reynolds, kurio 
iszteisinimas šukele visus 
tuos buntus ant Formosa sa
los, Taipei mieste, sako kad 
jis gailesi kad jis tiek daug 
nemalonumu visiems sudarė 
kai jis ta Kinieti nuszove. 
Jis ežia su savo žmona Clara 
ir septynių metu dukrele 
Shirley in Travis Air Force 
Base Californijoje, isz kur 
jis gryszta in Amerika.

Mes nežinome ir gal nie
kados nedažinosime kas isz 
tikrųjų tenai atsitiko, bet 
jau laikas visus tuos Kinie- 
czius pamokinti ir jiems pa
sakyti kad jie negali musu

Isz Amerikos
IŽDO SEKRETORIUS 

PASITRAUKĖ

Humphrey Atsisakė 
Isz Savo Vietos

WASHINGTON, D. C. — 
Su Iždo Sekretoriaus Humph
rey pasitraukimo isz valdžios 
sztabo dingsta vienas isz inta- 
kingiausiu nariu to sztabo. Ji 
ne tik valdžios sztabas, bet vi
si Amerikiecziai invertino ir 
gerbė. •

Jis buvo Prez. Eisenhowerio I 
artimiausias ir isztikimiausias; 
patarėjas ir szirdies draugas.' 
Ir jis buvo tikra retenyba, kad 
jis buvo taip arti Eisenhowerio 
ir toks artimas viso jo sztabo ir 
Kongreso draugas.

Bet keli menesiai atgal jis, 
susikirto su Prez. Eisenhowe-' 
riti kaslink valdžios iždo. Nors 
jie vis gynėsi kad nieko tokio 
svarbaus nėra tarp jųdviejų, 
bet laikrasztininkai ir ‘Saule’ 
sykiu su jais pranaszavo kad 
ja.u galas tai draugystei, kad 
Humphreys pasitrauks. Taip ■ 
ir atsitiko.

Gal nebus jokiu dideliu per- 
mainiu valdžios tvarkoje da- 

kareiviu ar atstovu stum
danti. Jau per tankiai ir 
per placziai tokie mužikai 
parodo savo dantis, reika
laudami kad Amerikiecziai 
grysztu namo. O j u siauras 
protas jiems nepasako kad 
be musu kareiviu, be musu 
pagelbos jie in viena diena 
pražūtu. Gal visiems butu 
geriau jeigu musu kareiviai 
isz kurio vieno tokio kraszto 
ir pasitrauktu ir grysztu na
mo, ir juos paliktu vienus. 
Tada ir kiti pamirsztu savo 
didingus grasinimus apie 
Amerikiecziu grayžima na
mo.

o o o

bar kai Humphrey pasitraukė, ! 
bet kito tokio isztikimo tarno 
Eisenhoweris ilgai nesusiras.

Buvęs Laivyno Sekretorius 
Robert B. Anderson yra in jo 
vieta paskirtas. Bet jis neturi 
tokiu draugu nei ant valdžios 
sztabo nei Kongrese ar Senate 
kaip Humphrey turėjo. Ir poli
tikieriai jam negali pasitikėti, 
nes jis savo partija permaine 
per 1952 rinkimus. Buvęs De
mokratas, dabar tapes Repub- 
likonu negali tikėtis paramos 
nei isz savo buvusi draugu De
mokratu, nei isz savo nauju 
selru Republikonu.

Prez. Eisenhoweris jau yra
netekes keletą tuzinu labai in- c*
takingu žmonių, ir dar dau
giau grasina ir rengiasi ji ap
leisti.

Galingas ir intakingas, bu
vęs garsus karininkas Eisenho
weris dabar jau pasirodo daug 
žemesnio ūgio ir masto žmoge
lis kai jo draugai ima ji apleis
ti. Jis iszkele Republikonu 
partija, bet jo partija dabar 
vargiai ji palaikys.

» --------—o------ -----
— Gal jusu draugai yra 

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

SZUVA ISZGELBEJO ANGLIJA UŽVES MAŽO EROPLANO
TRIS

PHILADELPHIA, PA. — 
Szunes lojimas iszgelbejo szei- 
myna nuo uždusimo, kai gazai 
isz refrigeratoriaus pasileido.

Trijų metu szunytis, “Pin
ky” užuodęs tuos gazus pradė
jo loti ir prikėlė Ponia Sciala- 
ba.. Ji prikėlė savo vyra ir sū
neli ir paskui paszauke ugnia 
gesius. Ugniagesiai visus tris 
nuveže in Methodist ligonine.

APVOGĖ
BAŽNYGZIOJE

PHILADELPHIA, PA. —
Trys broliai buvo suimti ir in- 
tarti už pavogimą moteriszkes 
masznos su penkios deszimts 
penkiais doleriais, Szventos 
Onos bažnyczioje.

Trisdeszimts keturiu metu 
amžiaus Ponia Margaret Bar
nes suspiegė, kai ji pamate kad 
jos maszna buvo dingus isz jos 
lankos ir trys vaikezai iszbego 
isz tos bažnyczios.

Detektyvas Edward Rapp 
pasivijo tuos vaikus ir juos su- 
aresztavo. Jie yra septynioli
kos metu William Snow ir jo 
mroliai szesziolikos metu Ja
mes ir keturiolikos metu Fred. 
Visi jie gyvena ant Agate uly., 
netoli nuo Clearfield.

Kalėjimas
Jo Koplyczia

Asztuoniolikos metu am
žiaus Ronald Marrone isz 
Fair Lawn, New Jersey, ku
ris polieijantai sako yra pri
sipažinęs kad jis nužudė pen 
kiolikos metu amžiaus Ruth 
Starr Zeitler, ežia yra veda
mas in Bergen County kalė
jimą in Hackensack, New 
Jersey . S

Jis buvo ar bent nudavė 
kad jis buvo dievobaimin
gas jaunuolis, jis prie para
pijos choro prigulėjo, tiky- 
bines pamokas vesdavo ir 
kitiems Szventa Raszta aisz- 
kindavo. Dabar jis kalėji
me szventa skaito, ir sako 
jis yra tikras kad Dievas 
jam jau dabar yra dovano
jęs.

PREKYBA SU
KINIJA

Tai Prieszinga Ameri
kos Nusistatymui

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos valdžia yra paskelbus 
kad dabar ji užves prekyba, 
“ bizni” su Komunistiszka Ki
nija, nežiūrint kad Amerika to
kiai prekybai yra prieszingas.

Amerikos valdžia yra pa- 
reiszkus kad jai labai nepatin
ka Anglijos nusistatymas.

Eina gandai kad dabar daug 
kitu krasztu pradės derintis su 
Komunistiszka Kinija del biz
nio, nepaisant kad Amerika ne
nori nieko bendra turėti su ta
Komunistiszka Kinija.

.Tarp tu krasztu pasirodo 
Vakaru Vokietija ir Japonija. 
Isz Paryžiaus ateina žinios kad 
Japonai, nepaisindami Ameri
kos nusistatymo, dabar derina
si del biznio su Komunistiszka
Kinija.

Anglijos Užsienio Sekreto
rius Selwyn Lloyd kalbėjo in 
Anglijos valdžios taryba ir pa
sakė kad jis sijoja už panaikini- 
ma visu varžybų per Korėjos 
kara ir dabar Anglijos krasztas 
ves prekyba su Komunistiszka 
Kinija.

Lloyd pasakė kad dabar Ko
munistiszka Kinija gali pirk
tis visko, ko tik ji nori isz Ang-1 
lijos ir Anglija jai pasiuns, ne-' 
paisant kaip Amerika in ta 
klausima žiuri.

‘ Amerikos valdžia pareiszke 
. kad ji vis laikysis savo nusi
statymo ir nieko nesiuns in 
Komunistiszka Kinija.

Czia dar kitas priparodini- 
mas kad musu pinigai ir musu 
pagelba ir paszelpa nieko ne- 
reiszkia užsienyje. Anglija, ku
ri sziandien butu žuvusi jeigu 
ne musu pagelba, dabar stoja
si priesz mus ir pasako kad ji 

' darys taip kai ji nori ir nepai
sant musu noro ar papraszymo. 
Nors Anglija yra gavus bilijo
nus doleriu isz musu.

ROSSELLINI DINGO
' •?

Buvo Indijos Valdžios
I '

Iszbartas
BOMBAY, INDIJA. — Tta- 

lijonas, muving-pikezieriu di
rektorius, Roberto Rossellini, 
tyliai ir slaptai dingo isz savo 
viesz.buczio ir isz savo darbo, 
vietos, kai jis sugryžo isz New 
Delhi.

i * i

Valdžios virszininkai in New 
į Delhi ji gerokai iszbare ir pa
tarė jam isz to 'kraszto kuo 
greieziausiai iszsikraustyti, už 
tai kad jis buvo užsidėjęs su" 
gražuole, ženota žmona, kuri

i jam tenai dirbo kaipo sekretor- L

Rossellini sugryžo in savo 
puosznu Taj Mahal vieszbuti, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NELAIME

Žuvo Tėvas Su 2 
Dukterimi

WESTON, NEB. — Tėvas 
ir jo dvi dukreles užsimusze 
kai ju lengvas eroplanas nu
krito ir sudege, netoli nuo 
Weston miesto.

I Jis buvo trisdeszimts penkių 
metu amžiaus Jesse W. Myers 
ir jo dukreles, septynių metu 
Susan Kay ir penkių metu 
Sherry Lee; visi isz Omaha, 
Nebreska.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien'

Užsigina

Loszike Ingrid Bergman, 
kuri buvo atvažiavus in 
Amerika del keliu sanvai- 
cziu, Paryžiuje laikraszti- 
ninkams užsigynė kad jos 
vyras ketina ja pamesti del 
naujos meilužes in Bombay.

Eina gandai kad jos vy
ras Roberto Rossellini yra 
insimylejes in Indijos gra
žuole, dvideszimts septynių 
metu Ponia Sonali Das-Gup- 
ta, kito muving pikezieriu 
direktoriaus žmona.

Loszike Ingrid Bergman 
ir jos vyras Roberto Rossel
lini visiszkai užsigina; ji sa
kydama kad tai tik pavy
duoliu bebu putos; jis saky
damas kad ta Indijos gra
žuole jam nieko nereiszkia 
ir kad ji tik jam dirba.

Gal ir taip; bet Indijos 
valdžia yra labai mandagiai 
papraszius Poną Roberto 
Rossellini iszsikraustyti isz 
to kraszto, kad neiszkiltu 
dar didesnis skandalas.

Laikrasztininkai nėra už- 
mirsze kaip ta loszike In
grid Bergman apleido savo 
szeimyna, susilaukė kūdikio 
su tuo Roberto Rossellini 
pirm negu ji buvo gavus di- 
vorsa nuo savo vyro, ir kaip 
ji te jokios sarmatos gyveno 
su tuo savo dabartiniu vyru 
Rossellini kai ji dar buvo že- 
nota su savo pirmu vyru.

, Laikrasztininkai spėja 
kad tas Roberto Rossellini 
paklausys Indijos valdžios 
patarimo ir isz ten iszsi- 
kraustys ir ta Indijos gra
žuole, Ponia Sonali Das- 
Gupta.

PRISIMINIMO
DIENOS NELAIME

Du Eroplanai
Susimusze Padangėse

_____
MINNEAPOLIS, MINN. — 

Du Laivyno Panther Jet ero
planai, beskrisdami virsz kapi
niu per Prisiminimo Dienos 
pamaldas susimusze ir nukri
to. Lakūnai iszszoko isz savo 
eroplanu, bet vienas užsimusze. 
Vienuolika žmonių buvo su
žeista.

Tukstancziai žmonių mate 
kai tiedu eroplanai susimusze 
ir nukrito. Trisdeszimts asz- 
tuoniu metu amžiaus lakūnas I 
Kcmandorius Newell F. Olson 
užsimusze kai jo parasziutasi 
neatsidare. Jo eroplanas sudu
žo in automobiliu ir liekanos jo 
ercplano uždege apie penkis 
namus.

Antras lakūnas, kaip per ko
ki stebuklą, galėjo savo sm- 
muszta eroplana nuleisti ant 
žemes, nors jis tik viena spar
ną turėjo. Jis yra 26 metu am
žiaus Leitenantas John A. For- 
smark.

Senatorius Hubert Humph
rey, Demokratas isz Minneapo- 
lis tuojaus innesze byla už- }įu kampanijos stato savo au- 
drausti eroplanams dalyvauti tcmobilius in tas lenktynes.

Jis per tas penkias szimtus 
myliu vairavo savo automobi
liu, maž-daug apie szimta tris
deszimts penkias mylias in va
landa.

bet kokiose iszkilmese. Laivy-i 
no sztabas tuojaus paskelbs 
kad jis stengsis isztirti kaip ir 
kodėl tiedu eroplanai susikūlė 
padangėse.

GARSIOS
AUTOMOBILIU

LENKTYNES
INDIANAPOLIS, IND. — 

Sam Hanks, žilaplaukis drai- 
verys laimėjo garsias Indiana
polis automobiliu lenktynes. 
Szitos lenktynes yra penkių

Potvanis In Tulsa, Oklahoma

Nors czia iszrodo kad Po
nas W. E. Radke stumia 
vandeni nuo savo narnu, jis 
tikrumoje nori tik nustumti 
to potvanio vandenio pu
tas, kad tas vanduo jo na
mus nesutersztu in Tulsa, 
Oklahoma. Jo namai ran

Jauna Gražuole

Sz'ta szesziu metu mer
ga ituke, Gigi Jurkoski gra
žiai ir didingai parodo savo 
suknele, kai ji buvo iszrink- 
ta 1957 metu mažųjų gra
žuole, per vakaruszkas in 
Port Washington, Long Is
land, New York. Visu gar- 
suju laikrasztininku dukre
les buvo stojusios in szitas 
konkurencijas, kurias szita 
mažyte laimėjo. L 

szimtu myliu, ir geriausi drai- 
veriai ir didžiausios automobi-

Hanks lenktyniuoja jau nuo 
1935 metu, ir tik šziais motais 

i.sz’tas lenktynias laimėjo. Jis 
gavo apie szimta tukstaneziu 
doleriu.

Jis sako kad jis savo žmonai 
i buvo prižadėjęs, kad jeigu jam 
pasiseks szitas lenktynias lai
mėti, jis daugiau jau nebelenk- 
tyniuos, ir jis sako kad jis savo 
žodi iszlaikys.

dasi prie pat didelio viesz- 
kelio kuris buvo visiszkai 
užsemtas su apie keturiomis 
pėdomis vandenio. Apie 
asztuoni tukstancziai žmo
nių buvo priversti apleisti 
savo namus kai czia visa ap
ylinke potvanis isztiko.
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Kas Girdėt
einancziais metais tie kasztai 
bus pusantro milijono doleriu.

Arleigb A. Burke sako:

John Nance Garner, buvęs 
Vice-Prezidentas ir dabar ant 
Ei senh o w e r io a dm i 11 i s t r.aci jos 
programos, sako: “Viena tru
kumą, kuria kiekvienas karei
vis prijpažins musu valdžioje 
yra tai kad musu kariszkas 
sztabas nemoka ir negali in- 
vertinti pinigus. Musu Laivy
no ir armijos karininkams j u 
kariszkose mokyklose yra' in- 
sąkyta imti tiek pinigu, kiek 
jie gali gauti ir nepaisinti isz- 
kaseziu. Jeigu kepure sztore 
kasztuoja penkios deszimts 
centu, tai nieko nesibijoti ir už 
ta kepure mokėti tris ar ketu
ris dolerius jeigu ji tik bus pri
statyta per • kariszko sztabo 
virszininkus.

Jiems yra insakyta kad di
džiausia nuodėmė, griekas yra 
praszyti mažiau negu reikia. 
Jiems tose akademijose yra in
sakyta reikalauti du ar tris sy
kiu daugiau negu tikrai reikia, 
nes tada jie gaus tiel 
jiems -reikalinga.

kiek

Ar tikesite ar ne, buvo tokie 
laikai kada Amerika isz kito 
kraszto skolinosi pinigu. Sziin- 
tas asztuonios deszimts medi 
atgal, 1777, Continental • Con-

luonios deszimts viena tūks
tanti penkis Lszimtus doleriu 
isz Prancūzijos, kad jie galėtu 
nusipirkti ar pasibudavoti ka- 
riszkus laivus.

SKAITYKIT
UO AITI ‘M <-t

PLATINKIT1

Pypkes Durnai

Jeigu Kongresmonai ir Se
natoriai turėtu užsimokėti už 
savo pusryezius ir pietus, tai 
jie mums keletą milijonu dole
riu ant metu suczieidintu.

Prez. Eisenhoweris, kalbė
damas per radija ir televizija, 
yra pasakęs: “Del savos, asz 
esu mates kaip kariszkas szta
bas 'buvo sumažinęs savo isz-Į 
laidas ir kaip isz to iszkilo tos 
baisios skerdynes Korėjoje. 
Del manės, asz nesutikau ir ne
sutinku sumažinti musu krasz
to apsauga.”

Czia Ponas Eisenhoweris la
bai patogiai pamirszo ar neno
rėjo atsiminti, kad per Truina.- 
uo adininistracija jis buvo as- 
meniszkai užklaustas ar gali
ma sumažinti musu apsaugos 
kariuomene ir isztraukti mu
šu kariuomenes isz Korėjos. 
Jis, tada, būdamas visu armijų 
vadas ir pirmininkas atsake 
kad galima ir apsaugos izda 
sumažinti ir musu kariuomenes 
sumažinti ir nieko blogo- isz to 
nebus.

Turėjo Teisybe

Tėvas kalba in savo 
' sūneli,
Kuris valgo barszczius:
Taip, taip Antanėli,
Valgyk barszczius, 
Busi visada sveikas 
Ir turėsi raudonus veidelius 
' nuo bars^eziu. 
Perpraszau teveli, matau 
Kad tėvelis valgei barszczius 

su nosia,
Ba ji tokia raudona.

NUMIRUSIU

Ant vieno- bago-eziaus pom- 
ninko buvo szitaip paraszyta: t 
Kamės daveme, mes turime; 
Ka mes praleidome, mes turė
jome; Ka mes pasilaikome, mes 
praradome. ’’

Mes ant szito klausimo gali
me ir Eisenliowerio asmenisz- 
kus laiszkus parodinti ir pa
skelbti. '

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Ar szventas,. ar neszventas, 
nenusineszi su savimi ta ka tu
ri. Kiek tu (paliksi. Laibai vi
siems aiszku: Tu viską paliksi.

Sovietu Rusijos Premjeras, 
kalbėdamas in Amerikos laik- 
rasztininkus, pasako: “Asz 
nenoriu jus atversti in Komu
nizmą. Jus mane neatversite in 
Kapitalizma. Bet mes bendra 
dalba turime, taika. Stokime 
ir dirbkime greta.”

Ka buvęs Prezidentas Tru- 
manas dare ir nutarė kaslink 
Korėjos, tai buvo su karininku 
patarimu, kuriu vadas ir ]>ir- 
mininkas buvo Ponas Dwight 
Eisenhoweris. . ,

Tai mums iszrodo kad Ei- 
senhoweris neturėtu taip gar
siai bliauti priesz musu buvusi 
Prezidentą Trumana. Jeigu 
Truniaiias suklydo kasi ink Ko
rėjos klausimo, tai jis suklydo 
už tai kad jis Eisenliowerio pa
tarimu paklausė.

— įSugry'žkie greitai namo, 
mylimasis! Paszauke ir mėtėsi 
aiit kaklo savo vyrui.

Pabueziavo ja saldžiai ir da 
iszejas ant ulyczios jaute sal
dumą ant savo lupu kad sztai 
kas tokis sulaiko ji ant uly- 
ežios.

Ignotas turėdamas galva už
imta kuom kitu, dirstelėjo ir 
norėjo eiti toliau.

— Kas tai! Ar jau manos 
nepažysti ? Tarė svetimas.

Daktaras akis iszvertę ant

_  Ach! Tai tu Adomai!
Paszauke su džiaugsmu, svei-

Sovietu Rusijos Bendros Ko
misijos Sekretorius Nikita 
Kr uchclie v as, pi’ i sipaž i nd am as 
kad ir Rusijoje randasi per 
daug ponu ir bagoeziu, yra pa
sakęs: “Musu fabrikuose ran
dasi per daug bosu ir ponu. 
Musu darbas ir pareiga yra. isz- 
kasavuoti tokius bosus ir bo
selius ir prisitraukti daugiau 
geru darbseziu ir sanžiningu 
darbininku.”

Amerikos skola yra pustre- 
czio sykio didesne už visas Eu
rope tautas sykiu.

Amerikos Laivyno Admiro-

Ir nepaisindami ant praei
čių, bueziavosi abudu nes tai 
buvo draugai isz mokyklos ir 
szirdingiausi prieteliai. Nuo 
daug metu jau nesimato už tai 
isz suėjimo taip labai džiaugą-

si.
Ant ulyczios neiszpuole ilgai 

stovėt o ir abudu turėjo savo 
reikalus ant atlikimo. Isz tos 
priežasties Ignotas prasže sa
vo prieteliaus idant vakare at
lankyt jo narna ir tada pasi
kalbės. Adomas prižadėjo.

Ignotas gryždamas namon 
szypsojosi eidamas, džiaugda
masis jau priesz tai, mislinda- 
mas. kaili gražybe jo (paezios 
užims jo prieteji, kuriam apie 
savo apsipaeziavima tyczia 
nieko nepasake. Kožnas kuris 
iki tam laikui ja pirimg karta 
pamatydavo, tai stojosi kaip 
užkerėtu.

Vienok ant nusigandimo 
Adonio, kada 'pamate Marijona 
tai Ignotas neturėjo ka sakyt. 
Kada perstatė savo, paezia. pri
buvusiam svecziui ir vela pa
ežiai sveczia, tasai nebyliu sto
josi, tiktai akis placziai atida
rė, pabalo kaip drobe, o paskui 
paraudonavo jog rodos ji krau
jas u'žmusz. Kada pirmutinis 
persiverimas praėjo, matyt jog 
norėjo ka toki kalbėt bet ne
galėjo liktai graudžioms aki
mis žiurėjo ant Marijonos tai 
vela ant jos vyro. Tame duota 
užkvietimas kad eitu prie sta
lo. Adomas nore jo, vest Mari
jona prie stalo pagal poniszka 
papratima bet toji pagriebė 
jau už rankos Ignotą. Jeigu 
Marijona ncpatemino jog Ado
mas nuo jos akyse neatiininejo' 
tai apie tai geriau nužvelgė Ig
notas. Adomas ne valgyt nega
lėjo tiktai turėjo akis insmeig- 
tas iii gaspadine namo1, nežino
damas kaip laiko videlci ir pei
li. Juo toliau tai labiau- sujudi
nėjo ji, o ant galo pradėjo drė
bėt ir peilis jam isz rankos isz- 
puole.

Marijona to neinate, Ignotas 
.pradėjo gailėtis jog prieteli in 
savo- narna pakvietė. Mislino. 
jis jog jo prietelis insimylejo 
staiga! in jo paezia. ir taip stai
ga i ir labai jog ir ant jos vyro 
nepaiso.

Prie pabaigos vakarienes 
Adomas susijudinęs daejo aug- 
szcziausia. Paszokes paprasze 
Ignotą in kita pakaju.

— Ar tu sergi? Paklausė 
daktaras, kada du vienu rado- i •

SVARBUS
PRANESZIMAS!

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 laidimo “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 
Acziu!

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

Platinkit “Saule”

Sudejavo

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

apraszy-

Pirkie U. S. Bonus! H Pū k'e U. S. Bonus!

Izraelio' Premieras David 
Ben-Gurion, kalbėdamas per 
devinta meta sukaktus Izraelio 
insteigimo pasakė: “Visa Žy
du tauta laukia tos dienos, ka
da visu kmsztu vartai bus ati
daryti, nepaisant visu Diktato
rių, ir Žydai gales kraustysis 
ir važiuoti kur'tik jie uores.

Kapelionas, Katalikas Kuni
gas Daktaras Hugh Halton, in 
Princeton Universitetą yra pa
sakęs: “ Daug musu universi
tetu profesorių, per savo pa
mokas, prakalbas ir rasztus su- 

ydaro daug daugiau -iszkados ir 
pavojaus musu krasztui negu 
visos Krasliczevo ir Bulganino 
pastangos.”
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. Start Today-

Įf name change
AnvONEROR SPHAIRlSTIKE ?•> 

. THAT'S WAT TENNIS WAS 
■ į ORIGINALLY CALLED WHEN 
I IT WAS INTRODUCED IN I 
WALES IN 1873. THE GAME 
WAS INTRODUCED IN THIS 
COUNTRY IN I87H BY MARY 
OUTERBRIDGE, WHO SAW IT 
BEING PLATED IN BERMUDA.

tuaT return more thmn EVER 
AND you CAN RELAX TOMORROW! BUY U S.SAYINGS BONDS Thai bqnDS FOR

ON YOUR investment WITH THE NEW INTEREST BEARING BON IT5 DESTlNY.
SECURITY AND THE PRIDE YOU WILL HAVE IN HELPING TOUR COUNIK/ 

i o*
# ty-

TOuo

kunu Sztabo. kasztai vien tik 
■ del telefonu per metus kasztuo- 

a dvides'žimts szeszis tukstan- 
czius doleriu ant metu? Ir at-

FRONTIER EDUCATION | 
r VOUNG ABE LINCOLN I

LEARNED ABOUT LIFE
AND LITERATURE MAINLY : 

FROM THREE AUTHORS V j 
INTRODUCED TO HIM BY HI5 
STEPMOTHER.SARAH BUSH., 

' THE LITERARY MEN / Į 
WERE ROBERT BURNS, , 
DANIEL DEFOE, ANO . 
WILLIAM SHAKESPEARE.

•N Tup . 
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Saule Publishing Co., - Mahancy City Pa.

Adomas, vėlu k kad toje va
landoje bueziau numiręs!

Tai pasakęs sėdo, rodos pul
te puolė ant kedęs ir veidą del
nais užsidenge.

— Del Dievo! Paszauke 
Ignotas, kalbėk, kas tau*ken
kia!

— Nepalaikyk mane lai
kais už paniiszusi, vos isztare 
Adomas, bet panaszumas tavo 
paezios ir mano 
mane sujudino,

— Acji, asz

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agemu. 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 
laikraszcziū. Acziu!

paezia tai tas

nežinojau

tese
ma

— Buvau, paeziuotas^ 
toliaus Adomas, ir tas tai 
no protą maiszo. Priesz asztuo- 
nis metu paėmiau ulž paezia pa- 
togia Wanda kuri buvo suvis 
panaszi in tavo paezia. Du me
tus gyvenau su ja kaip rojuje 
ir paskui ji numirė! Dadave 
antru kartu, ir tai laike kada 
manės nebuvo namie. Kaip da- 
'žinojas apie jos smerti parsi
skubinau namo tai jau gulėjo 
po žeme.

Ignotas pradėjo svaigti ir 
paklausė:

— Kaip bus senei kaip ta-' 
vo pati numirė?

tai po jos. laidotuvių, atsake 
gailiai Adomas.

(BUS DAUGIAU)

SKAITYKIT
SAULE

PLATINKIT!

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isi 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
kriviza. 404 puslapiu. 50c.

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

N O.103—V aidelo ta, 
isz pirmutines puses 
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) ] 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo 
ba ka negalėjo savo liežuvio - 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakai tymai 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.U9—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 Pustymu; 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 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 
kalniausia dovana nuo 
vio, Lietuviui.

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

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

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

No.l45-—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele.. 47 
puslapiu, 15o.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti, 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

apysaka 
szimtme-

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

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

N o. 166—Apie Sūnūs Mul
kiams ; 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., 20o.

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 Kaszymo. 25c.

Kitokios Knygos

ir tin- 
Lietu-

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

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

180 V-?—Kvitu' Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

No. 198—.G romą ta 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 
Krikszczionybcs. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

ĘVC 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.

ĘAF Nepamirszkite dadet: 
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:

Prakeikiu, meiliu- Į Skaitykit “SauleM
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa., - U. i. M
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JAU tai 'bus daug metu kada 
jaunas gydytojas, daktaras 

ponas Ignotas, vaiksztinejo ne
kantrai po savo pakaju. Lauke 
jisai 'žmogaus kuris del kožno 
doraus žmogaus yra kiaurus, o 
vienok seiliaus daktarai 'be to
kiu žmonių negalėjo apsieit. 
Tieji žmones iszvoginejo negy
vėlius isz kapu, szviežiai numi
rusius. Tasai kiaurus darbas 
vienok del mokslo 'buvo reika
lingas, nes daktarai pjaustyda
mi kimus negyvėliu iszsilavin- 
davo savo moksle.

Bokszte miestiszkos rotužes 
iszmusze laikrodis dvylikta, va
landa kad sztai priemenėje Ig
noto davėsi girdėt žingsniai 
laukiamo kapininio vagies, o 
po valandėlei inejo vyras bai
saus veido, nešzantis ant pe- 
cziu maisza, o jame ka toki 
sunku. Padėjo ant stalo savo 
naszta ir ipaemės suderėta už
mokesti, tuojau s iszejo, pasa
kęs pirmiausia jog turi prasi- 
szalint in užrubeži, nes policija 
ji nužiūrėjo. ,

Gulintis ant stalo daigtas 
buvo tai lavonas gal dvide>- 
szimts metu amžiaus moteres. 
Gulėjo augsztienyka su už
merktoms akimis, baltojo 
smertelnoje szlebeje. Daktaras 
kuriam tokis regėjimas nebu
vo naujiena, vienok sudrėbėjo 
dirstelejas ant veido prie szvie- 
sos nuo lanipos. Buvo veidas 
patogus jog nedryso imtis prie 
pjaustymo. Paernes lampa in 
paszali, uždengė veidą numi
rėlės su balta skepeta O’ pats 
nusidavė in paszalini pakąjeli.

Sėdės ant kėdės užsimanste 
giliai. O! Kas tai yra jaunyste, 
kas tai patogumas! Viskas 
greitai pasibaigia! Ten paka- 
juje guli stebuklas gražybes o 
už valandelse bus supjaustyta! 
Toji motore da ne seniai VISUS 
užiminėjo savo patogumu o 
sziandien atiduota ant peno 
kirmėlėms!

Po nekuriam laikui, pats ne
žino del ko, atsistojo ir vėl nu
sidavė pas patogu lavona. Ati
daręs duris klyktelėjo isz bai
mes ir szoko atbulas nes lavo
nas sėdėjo' ant stalo. Matomai 
motere apmirusia, palaidojo in 
žeme, o dabar ji pabudo pas 
daktara.'

Drebėdamas daktaras atsi- 
kvotejas kiek, pasiskubino su 
pagelba pabudusai. Motere sa
vo smertelnoje szlebe atkreipė 
savo mėlynas akis ant daktaro, 
bet ant veido nebuvo žymu jo
kia baime, džiaugsmas nei dy- 
vas. Norėjo net atsikelt ir nu- 
lipt nuo stalo, bet daktaras ne- 
pavelino. Paėmė ja per puse 
meilam glėbyje' ir mineisze in 
savo lova. Toji tuojaus užmi
go o* jis atsitraukė.

Kokia jausta daktaras buvo, 
alpimtas tai negalima apsakyt. 
Sztai jo lovoje guli patogi mo
tere kaip aniuolas, bet silpna

— Mes mėgstame teisin- 
,gysta, ir geidžiame kad. ir visi 
teisingystes laikytųsi. Todėl, 
tankiai primename idant kož- 
nas skaitytojas, katro laikas 
jau pasibaigė, nevilkytu su 
prisiuntimu užmokesties, už 
laikraszti. Nereikia apie tai ir 
priminėt, kad drukoriszkas 
materijolas, popiera, maszinos 
ir t.t., pabrango ligi 400 pro^ 
cento, todėl iszdavinejimas 
sziandien laikraszczio yra la
bai sunkus!

kaip apkvaitus, nepažinstama 
o vienok jos apleisti negali, nes 
kur ja padės? Gal kaip nors 
paslapta gales duot žinia tė
vams jos, arba giminėms kurie 
mergina pasiimtu. Pasirėmęs 
ant rankos pradėjo misly't ka 
ežia padaryt.

Ant kart iszgirdo atsidusi
ma. Sztai atsisuko in užpakali 
ir pamate stovinezia szale jo. 
Paszoko nuo kėdės persigan
dęs, o paernes. ja už rankos pa
sodino ant savo vietos.

Sodo1 tylėdama ir žiurėjo ant 
daktaro, kuris susirupines sto
vėjo szale jos, nežinodamas kas 
iszpuola jam daryt. Tame lai
ko motere, kaip rodos kokis isz 
balto murmaro dievaitis, sede-

t TARADAIKA J
* !
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Vai Dievyti mieliauses, 
Net sutinia mpno ausys, 
Ir pasenau rūpindamasis, 

Po svietą žinutes rinkdamas
Ana diena in Czikaga 

pribuvau,
Tenai tūla sporteli 

suradau,
Kuris gyvena nedorai, 
Su kokia tai mergele 

badai, 
Sportelis be darbo namie 

snaudžia,
Nedyvai kad vargas

Tik jo mylima Magduke, 
Uždirba va.rgszui duonute, 

Visi pirsztais kvalius
bado, 

Bet savo kaltes jie
1 nemato,

Žmones spiria' kad 
apsivestu,

Svietą in piktumą nevestu, 
Bet .sportas pinigu neturi, 

Norints jieszkojo visur 
Jau ilgiams uedalaikysiu, 

Ta ja sporteli gerai 
pamoksysiu.

Nusidavau toliau, 
Ant kito stryto 

pasukau, 
Labai nusistebėjau, 
Dyvus ten didelius 

,i pareigejau.
Du iszgamos isz stubu 

iszvaryto,
Ir szluota su savim 

iszvilko,
Užpiltus pakaiszius turėjo 

Pas savo kaimyną užėjo, 
Kuri priesz visa svietą 

apsmeižinejo, 
Jo dora motere visaip 

paniekinėjo.
Moteriai kas tokis in 

ausi kalbėjo, 
Kad tieji du jau atėjo, 

Moterėlė greit sukrutėjo, 
Szluota in pamaszgas 

inde jo,
Pradėjo sveczius krapyti, 

Velniu laukan iszpraszyti, 
Visiems taip bus, 

Jeigu prie moterių suks, 
Ant sziandien jau 

gana bus, 
G-ud bai.

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% ool- ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po
pietes virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

jo ant kėdės..
Tasai tylėjimas pervere la

bai daktara. Pusiau-naktis ežia 
snierteln.uoise rūbuose motere, 
jos tylėjimas, labai perverine- 
jo. Ji sėdėjo ant kėdės rodos 
isz murmaro padirbta nes tik 
galva judėjo, isz ko galėjai ži
not jog gyvastis randasi.

Daktaras, 'žinoma, in jokiaę 
baidyklas netikėjo, o vienok 
negalėjo nuo baimes atsikra
tyt kaip nuo tos n.ebaszninkes 
ji aipeme. Prakalbėjo in ja ke
liose kalbose bet jokio, atsaky
mo neaplaike. Žiurėjo tiktai 
gražiai ant jo* liet jokis musku
las ant veido nekrustelejo.

Nemislydamas nieko, dakta
ras padavė, jai knyga. Ji ja pa
eine ir pradėjo talpus vartyt 
lyg kūdikis bovydamasis.

— Jėzau! Marija! Tarė dak- 
taTas in save, juk ji neturi pil
no proto! Ka asz su ja pradėsiu 
o gal nebyle!

Bet toje valandoje nelaimin
ga prakalbėjo’ meiliu balsu:

— Duokię man stiklą van
dens!

Daktaras tuojau iszpilde jos 
praszyma, Motere 'godžiai isz- ♦
gere paduota, vandeni o atiduo>- 
dama stiklą vela tare:

— Valgyt in.au norisi!
'l as buvo del pono Ignoto 

nebegale. Būdamas jaunikiu, 
turėjo už gaspadine-sena boba 
Brigida kuri viską laike užra
kinta. Kaip tai žinoma atsitai
ko, tokios gaspadines, bile tu
rėt raktus, tai ne mažas una- 
ras. Ji taip-gi nieko nežinojo 
jeigu kada jos ponas užsidaręs 
pjaustydavo koki negyvėli, no
rints buvo tik už sienos nes 
gaidžiai sau miegodavo'. O kad 
butu alpie tai žinojus tai visas 
miestas butu žinojas o ir pati 
Brigida., už jokius pinigus, ne
būtu buvus pas daktara, kurio 
name tokios baisybes dedasi. 
Tai ir ne dyvai buvo jog .ponas 
Ignotas tame turėjo nemaža 
ergeli. Kitaip nebuvo galima 
padaryt kaip tik pasakyt Bri- 
gidai teisybe. O to bijojo kaip 
ugnies, nes padarytu liežuvius 
didelius ir nesutvertus daigtus 
iszmislytu.

Vienok ka ežia, daryt ? Su di
dėle nedrąsą nusidavė pas du
ris pakaielio kuriame Brigida 
miegojo ir pabarszkino. Toji 
paszokus isz miego, vos savo 
riksmu visus namo gyventojus 
neiszbudino.

Nereikia vienok Brigidos 
taip labai baudint nes kaip 
daktaras apie viską apsako, tai. 
ne tik nepei'sigando bet da ir 
prisiege jog niekam nepasa
kys, užlaikys slaptybėje o pri
sikėlusia isz numirusiu Huduos 
už savo giminaite.

Daktaras kuogreieziausia 
sugryžo pas ligonia, o netrukus 
paskui ji inejo ir Brigida su 
valgiu, koki knt greito galėjo 
duot. Ligone nekalbėdama vai

ge, rodos gardžiai, bet mato
mai be smok o.

Brigida. pradėjo su ja kalba,! 
bet hnt tuszczio nes ant visu 
klausymu, o buvo, ju begalo, 
jokio atsakymo nedavė tiktai 
kaip kada linktelėjo su galva.! 
Isz to pasirodė jog nelaiminga 
pradingi no pomieti apie vis
ką, kas su ja dėjosi. Nežinojo 
ne kokis jos vardas, nežinojo 
ne apie savo numirimą, neži
nojo visai nieko tiktai įieuž- 
niirszo kaip szneket. Buvo tai. 
suaugės kūdikis.

—- Ka. pradėsiu nelaimin
gas? Paszauke daktaras in sa
ve, ka veiksiu su beprote ? Isz 
mano priežasties, ji atgijo' ir 
iszvaryt ja negaliu. Ateis va
landa o gal viskas iszsiduos. 
Tuoni lark prižiuriuesime taja 
nelaiminga nes tai yra žmogys
ta o duosime vardu Marijona. 
Marinka! Tare in ligone, eisi 
su- savo teta in kita pakaju ir 
atsigulsi.

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.

Marijona nelaukė nieko nes 
paklusnumu kūdikio numėtė 
knyga ant žemes ir ėjo per du
ris in kita pakaju, o Brigida 
paskui ja.

Daktaras likes pats, nusi
tvėrė už galvds. Padėjimas jo 
buvo ne koks. Mislino jog ir 

j pats stosis beproeziu. Norints 
vogimas numirusiu buvo rei
kalingas del mokslo, tai vienok 
sunkiai buvo už tai bausti.

Tėvai Marijonos gal ir do
vanotu už iszgelbejima gyvas
ties jaunai merginai, bet kur 
jieszkot tėvu? Marijona, suvis 
neturėjo pomietes apie praeiti 
o numirėliu vagis jau gal u'žru- 
beižyj, kaip dabar dažinot isz 
katrų kapiniu pavogė lavona? 
Vienatinis būdas buvo klausi
nėt kožnoje parapijoje, tai gal 
per metrikus mirimo kiek isz- 
rodytu, bet to negalėjo klausi
nėt nes da patektu in kalėjimą.

Tekanti saule prablaivė dak
tara. Norėdamas kiek naktines 
mislis prasklaidyt, iszejo ant 
szviežio oro, pasakęs pirmiaus 
ka prigulėjo padaryt del prisi
kėlusios isz numirusiu.

Jau buvo arti vakaro kada 
sugryžo namo, Marijona jau 
buvo parėdyta in atsakanezius 
d raibužius, kokius Brigida ga
lėjo turėt.

Su linksmu veidu pasveiki
no Marijona inejusis daktaras 
bet ant jo pasveikinimo ji nie- 

g^A - B - CEI.A ggl 
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SKAITYMO :■ 
...ir... • !• 

RASZYMO !■ 
64 pus. Did, 5x7 col. ■: 

Dabar Po 25c. Į: 
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ko neatsake. Brigida pasakė 
jog ja turėjo pati apredyt, nes 
suvis nežinojo kaip su drabu
žiais apsieit,

Marijona buvo lyg suaugu- 
sis kūdikis. Ponas Ignotas vi
som pajiegom užsiėmė mokint 
ja, o ji ėmėsi ne taip kaip kūdi
kis tiktai greitai kožna daigta 
paminėjo. In kėlės sau vaitos 
skaitė ir rasze suvis puikiai, 
grajino ant fortapijono ir už 
meto kalbėjo kėlės kalbas.

Nes tame laike ir szirdis jos 
pradėjo atgyti. Isz pradžių su 
kūdikio paklusnumu pildė 
daktaro paliepimus. Paskui ta
sai paklusnumas persimainė 
ant sziltesnes jauslos.

— Ignotai! Paklausė ji 
viena karta, ar tu mane myli1? 
Ir apėmė su savo baltom ran
kelėms jo k aki a.

— Maruk! Paszauke karsz- 
tai Ignotas, kam da tau apie 

tai klaust? Jau laikas tave 
svietui parodyt!

Kaip rodos perkūnu dalyps- 
teta, atszoko nuo jo, o paskui 
su verksmu vela mėtėsi jam 
ant kaklo ir (paszauke:

— O ne! Ne! Asz su tavim 
gyvensiu! Nenoriu rodytis) 
svietui ir 'peržengt slenksti! 
Nevarykie manės! j

Ignotui aszaros akyse pasi
rodė, o szirdis jo da labiau pla
ke. Prispaudė ja prie saves ir 
pirma karta karsztai pabuezia- 
vo ir tuom juodvieju duszios 
susivienijo.

In kėlės sanvaites vėliau 
Marijona vadinosi ponia dak- 
tariene.

❖

Juo kas laimingesnis tuo ne
sijauta kaip staigai laikas bė
ga. Ponas Ignotas su Marijonai 
jautėsi labai, labai laimingi. 
Szeszi metai nuo tosios neuž- 
mirsztos nakties, kada Marijo
na likos atneszta pas daktara, 
p e r b e g o ak i m i r k sny je.

Jaunas vyras tikrai jautėsi 
laimingu, nes Marijona ne tik
tai buvo patogi, bet ir duszia 
turėjo puikia. Tyki, glamoni 
ir mylėjo savo vyra lalbiaus už 
viską ir tiktai prie jo buvo lai
minga, Namas jos buvo del jos 
viso svietu, taip jog Ignotas 
negalėjo iszipraszyt idant pasi- 
vaikszcziotu ant szviežio oro.

Namas pono Ignoto buvo at
viras del visu, nes vienok nie
kas neatlankinejo juos. Mari
jona. paprastai nepasirodinejo 
o daktaras nuolatos uižimtas 
ligoniais, neturėjo laiko pri
iminėt sveczius'. Ir tokiu budu 
praleido laimingai szeszis me
telius didžiausioje meileje.

Kada buvo viską kaip rei
kia ir turėjo pilna pomitei, po
nas Ignotas apsakė jai apie 
viską, mislydamas jog norint 
kiek pareis del jos in. pomeiti. 
Bet tas 'buvo ant tuszczio.

Sziandien tai buvo lygiai 
szeszi metai atgijimo Marijo
nos, Daktaras rengėsi iszeit, 
žiurėjo in savo puiku, 'žiedeli, 
in savo didžiausi skarba, Mari
jona. •

— Bukie sveika, Mariuką.

(Tasa Ant 2 puslapio)

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

»

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
[ ... MALDA ... j

Viesz. Jėzaus ir;
i Motinos Szvencz. :

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

Knygos Did. 3%x5Vz coL 
TIKTAI, 25 Ots.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.
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Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

žinojo ir taip visas tas dienas 
iszbuvo ant to kalno. Ji sako 
kad ji mate daug eroplanu, ku
rie jųdviejų jieszkojo, bet tie 
lakūnai jųdviejų neužmate. Po 
keturiu dienu jos vyras pasimi
rė.

Ji buvo nuveszta in Carbon 
County ligonine, kur daktarai 
sako kad ji pasveiks.

TITO TUPI
ANT TVOROS

FOUNTAIN — MICHIGAN

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

ŽiniosVietines
—• iSzia sanvaite czvertis 

meto; pasninkas: Seredoj, I’ct- 
nyezioj ir Subatoj.

— Pranas • J. Pcrkauskas 
nuo 515 W. Centre uly., kuris 
nesveikavo per keletą metu, ir 
paskutini karta gydosi in Po
lyclinic ligmibute Harrisburg, 
numirė pareita Seredos vaka- 
ra. Velionis gimė Mahąnojuje 
ir paskutini karta dirbo- del 
Carey, Baxter and Kennedy 
Corp., Jacksons;. Prigulėjo 
prie Szv. Juozapo parapijos, 
Szv. Vardo ir Eagles draugija. 
Paliko savo paezia Jieva; ke
turis 'brolius: Stanislova ir Le
ona mieste; Julių, Elizabeth
town ir Juozą, Williamsport. 
Laidojo Panedelio ryta, su ap- 
iegomis in Szy. Juozapo bažny- 
czioje 9 valanda ir palaidotas 
in Szv. Jurgio parapijos kapi
nėse Slienadoryje. Grabeliai 
Oravitz laidojo.

— Fred H. Flexer, 35 metu 
amžiaus, graborius ir deputy 
coroner isz Still Creek, buvo 
nusiszoves, nusižudęs. Buvo 
surastas negyvas savo grabo- 
rystes kambarį per savo tęva., 
Howard D. Flexer isz Quaka- 
ke, pareita. Sereda, apie 5:15 
valanda po piet. Tyrinėjimas 
parodo kad Flexer padare pat- 
žudyste ant saves, paleisdamas 
kulka in galva. Velionis paliko 
savo paezia, tėvelius ir dvi se
serys. Laidotuves iiivyko Su- 
batoje.

— Seredoj pripuola Szv. 
Jono ir Szv. Anupro, o Tau
tiszka Vardiene: Butą. Menu
lio atmaina: Pilnatis. Ta die
na pasninkas. Ir ta diena: 1399 
metuose Totoriai pergalėjo' 
Vytautą ties Varksla.

— Ketverge pripuola Szv. 
Antano, o TautiszkaVardine: 
Kilnotas. Taipgi ta diena: 1927- 
metuose New York gyventojai 
trnksmingai priėmė ir pasvei

kino Charles Lindbergh, kuris 
sugryžo isz Paryžiaus (ant lai
vo U.S.N. Memphis, Birželio 

,11 -ta. diena), kai jis buvo per
skridęs Atlantiko mares iii 33 
valandas, 29 miniueziu ir 20 
sekundas; 1789 m., ponia Alex
ander Hamilton nusteibiiw vi
sus savo sveczius kai ji parū
pino visiems szaltos koszes Ice 
Cream; 1939m., Heinrich Him
mler yra pasiaustas iiumal- 
szinti Czeku. sukilimus; 1'517 
m., Mart in Liuteris buvęs Ka
taliku kunigas, apsiženyjo su 
Catherine Van Bora, buvusia 
vienuole, meniszka; 1941m,., 

♦

Amerikos valdžia insake auto
mobiliu fabrikantas gaminti 
tik puse tiek nauju automobi
liu, kiek jie iki sziol buvo ga
mine; 1946m., Italijos Karalius 
Humbertas atsisakė sosto ir 
apleido savo kraszta, kai per 
rinkimus pasirodė kad žmones 
nenori karaliaus. Jis karalia
vo tik t risdesziints penkias 
dienas; 1949m., Mainieriai nu
tarė per visa sanvaite nedirbti 
kad anglys neatpigtu.

— Petnyczioj pripuola. Szv. 
Bazilijų, o Tautiszka Vardine: 
Butrimas. Ir ta diena: Ame
rikos Vėliavos pagerbima die
na. 1777 metuose musu vėliava 
buvo pripažintą kaipo musu 
kraszto veliavo, kuria mes ir 
sziandien gerbiama; 1-934111., 
Vokiecziai, Naciai suszaldo, 
sustabdo visas savo skolas 
Užsienyje; 1940m., Naciai in- 
žengia in Prancūzija. Pary
žiaus miestas be apsaugos.

Shenandoah, Pa. —
Buvusi miesto gyventoja, Ela
na (Barsdis) Kain, nuo 444 
Fifth St., Harrisburg, Pa., ku
ri gydėsi in Locust Mt. Ii gon- 
bute, numirė pareita Panedelio 
ryta. 10 valanda. Po tėvais va
dinosi Elana Cziupiute. Apie 
tris menesius atgal velione gy
veno pas savo duktere K. Cap
per, 119 So. Bower uly.. Prigu
lėjo prie Szv. Marijos parapi
jos in Pennbrook ir Szv. Jurgio

para., Slienadoryje. Paliko sa
vo vyra James; sunu Edvar
dą, Barsdis, Kearney, N. J., ir 
duktere Ponia Kenneth Capper 
mieste, taipgi 'penkis anuku ir 
keletą pro-anuku. Laidojo Pet- 
nyczios ryta su apiegumis in 
Szv. Jurgio bažnyczioje 9 va
landa ir palaidojo in parapijos 
kapinėse. w , . ■

— Rozalija Mizzeriene, nuo 
1140 W. Centre uly., pasimirė 
pareita Petnyczia po piet 1:45 
valanda in Locust Mt. ligonbu- 
te. Gimė Lietuvoje. Jos vyras 
Augustas mirė 1949 metuose’. 

| Paliko trys dukterys: J. Jur
kiene, Norwood; Jieva Bene- 
dikiene, Shenandoah Hgts, ir 
Helena Klanievicziene, Den
ver, Colo., taipgi sunu. Alberta, 
mieste, ir daug anuku. Laidojo 
Utarniiike su apiegumis in Szv 
Jurgio bažnyczioje 9 valanda, 
ryte ir 'palaidota in parapijos 
kapinėse.

— Kazimieras Bobarskis, 
nuo 607 W. Penu uly., kuris 
sirgo nuo azmos ir gydėsi in 
Locust Mt. ligonbute pasimirė 
pareita Petnyczios ryta 6:30 
valanda.. Ginies Slienadoryje. 
Buvo angliakasis ir paskutini 
karta dirbo Packer Nr. 4 ka
syklose. Paliko savo paezia 
Della; duktere Julija, slauge,, 
mieste; sunu, Kazimiera, isz 
Connecticut. Keturios seserys: 
Mare M a,vidus, J. Petraviczie- 
ne, Julija. Magness visi isz 
miesto, o C. Shields isz Arling
ton, Va,., taipgi broli Teodora, 
mieste ir keletą anuku ir anū
kes. Laidotuves invyko Pane
delio ryta su aipiegomis in Szv. 
Jurgio l:ažny'czioje ir palaido
tas in parapijos kapinėse.

Minersville, Pa. —
Du mainieriai, dirbdami apie 
devynis szimtus pėdu po žeme 
in Dando-Confair mainas, in 
Buck Run, užduso kai didelis 
akmuo paslydo ir juos uždusi
no, kur jiedu dirbo. Jiedu buvo 
29 metu amžiaus NiollOil&S Mlt= 
sock, isz Minersville ir 28 me
tu amžiaus Joseph Marx isz 
Pittsville. Jie užduso pirm ne
gu kiti mainieriai suspėjo ta 
akmeni atitraukti.

BELGRADE, JUGOSLAVI- 
JA. — Jugoslavijos Preziden
tas Tito pasakė kad Rytai ir 
Vakarai turi iszmokti sugy
venti jeigu jie nori pražūti in 
kita kara.

Jugoslavijos vadas sako kad 
jo krasztas dabar palaiko 
draugiszkus santykius su Ry
tais ir su Vakarais, ir kad kiti 
krasztai turi panasziai daryti, 
ypatingai Amerika, jeigu jie 
nori gyvuoti.

Jis sako kad nei vieni nei ki
ti negali dabar prieszintis vie
nas kitam. Jis telpgi atkartuo
ju Sovietu Rusijos praszyma 
kad visi didieji krasztai susi
rinktu ir nutartu daugiau ato
miniu bombų negaminti.

Mes ,kaip pirmiau sakeme, 
taip ir dabar sakome kad nega
lima ant to Jugoslavijos Pre
zidento Tito pasitikėti! Kaip 
jis pasiprieszino Stalinui, taip 
jis gali ir mums padaryti, jei
gu tik jam ka geresnio pasiū
lius Sovietu Rusija.

ISZGYVENO
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PHILADELPHIJOS
AUTOBUSIAI

SUSTRAIKAVE
PHILADELPHIA, PA. — 

Kai Philadelphijos “Phillies” 
beisbolininku ratelis taip yra

RAWLINS, WYOMING. — 
Bagocziaus žmona iszgyveno 
devyniolika dienu be maisto ir 
be jokios prieglaudos ant Fer
ris Mountain kalno, kai jos vy
ro eroplanas tenai nukrito ir 
sudužo ir jos vyras žuvo.

Jos vyras Dalton Le Masu- 
rier, 48 metu amžiaus pasimirė 
po keturiu dienu, kai ju ero
planas nukrito ir sudužo Gegu
žio vienuolikta diena.

Ponia Dorothy Le Masurier, 
45 metu amžiaus motina trijų 
suaugusiu vaiku buvo prie sa
vo vyro szono per visa ta laika 
kol vienas ūkininkas ja pama
te per žiūronus.

Le Masurier, prezidentas 
KDAL ir KDAL-TV radijo ir 
televizijos stoeziu su savo žmo
na buvo iszskrides isz Salt 
Lake City, Utah, in Rapid City 
South Dakota. Jiedu buvo nu
važiavę in sveczius pas savo 
sunu in Pasadena, California.

Jiedu paklydo tarp sniego 
pugu ir audru. Ju eroplanas 
nukrito ant Ferris Mountain 
kalno. Eroplanas nebuvo per 
daug sumusztas.

Jo žmona visa ta laika buvo 
tik apie dvi mylias nuo tu ku
rie jųdviejų jieszkojo, bet ne

pagarsėjęs ir tiek rungtynių 
yra iszlaimejes, tai tukstan- 
cziai grudžiasi in j u stadija pa
matyti juos losziant.

Bet beveik visi turi eiti peš
ti. Retas kuris drysta su auto
mobiliu ežia atvažiuoti, nes nė
ra kur pasidėti, pasistatyti sa
vo automobiliu. O kad ir randa 
vieta, tai tiek baisiai kasztuoja 
kad neverta su automobiliu 
ežia atvažiuoti.

Beveik visi ima “Subway”, 
“Elevated” ar strytkarius, bet 
autobusiai in ta parka dabar 
nevažiuoja, nes draiveriai yra 
sustraikave. Jie reikalauja kad

Sekr. John F. Dulles Ir Konrad Adenauer

Vakaru Vokietijos Kan- 
celiarijus, Konrad Adenau
er, po kaire, asztuonios de- 
szimts vieno metu amžiaus 
ir Amerikos Sekretroius Jo- 

♦ hn Foster Dulles draugisz- 
kai pasikalba Vaszingtone, 
pirm negu jiedu su kitais di
džiūnais pradėjo posėdžius 
ir pasitarimus kaslink Va
karu Vokietijos klausimu a- 
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' ENTER THE BI&
LIVE BETTER... Electrically 

CONTEST
tfai

•21 MAJOR ELECTRIC
APPLIANCE PRIZES!

3 IN EACH PP&L DIVISION!

©

• EACH PRIZE WORTH
AS MUCH AS MOO!

• NOTHING TO BUY!
Fill cut your Registration Card at your electric appliance dealer! 

Contest closes July 31, 1957!

In addition to these prizes, each<of the winners can select a 
' local organization . . . such as a church group, grange, PTA, 

hospital auxiliary, etc. ... to receive a $50 contribution.
Contest open to anyone, 18 years of age or older, whose resi

dence is served by Pennsylvania Power & Light Company, 
excepting employees of PP&L and cooperating retailers and 
their immediate families. Only one prize to any one family 
and you can enter only once in the store of any one participating 
electric appliance retailer.

Your dealer will be glad to show you the Contest Rules and 
tell you what, when and how you can win. Stop in and see 
him today! Your registration card could.be your giant step 
toward the goal of all modern families ... to live better . . . 
electrically.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

autobusiu kompanija jiems 
priedo primokėtu, kai jie turi 
ilgiau laukti negu jiems pa
skirtas laikas, kai tas beisbo- 
les žaidimas ilgiau užsitraukia. 
Kai kompanija nesutiko, tai 
visi autobusiu draiveriai nu
sprendė in ta parka nevažiuo
ti ir tenai keleivius neveszti.

Czia mums iszrodo kad tai 
yra kompanijos kalte, nes jei
gu draiverys darbininkas turi 
kelias valandas ilgiau laukti 
tu kurie ta žaidimą seka, tai 
jam turėtu būti atlyginta dvi
gubai už ta darbo laika.

pie nusiginklavimą ar apsi
ginklavimą.

Konrad Adenauer yra czia 
atvažiavęs gauti Amerikos 
užtikrinimą kad Amerika 
Vakaru Vokietijos neapleis 
ir kad Amerika jo kraszta 
rems kai Vokiecziai ims de
rintis su Sovietu Rusija apie 
nusiginklavimą.

□ o o

ROSSELLINI DINGO
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

kur jis turi pasisamdęs kam
barius, per siena su ta gražuo
le Sonali Des Gupta, kurios vy
ras yra Hari Das Gupta, teipgi 
muving-pikezieriu direktorius.

Tuojaus pradėjo eiti gandai 
kad Rossellini paliko ta viesz- 
buti ir sau iszvažiavo pirm ne
gu valdžia butu ji iszmetus.

Kol kas ta intarta jo meiluže 
Ponia Sonali Des Gupta pasi
liko tame vieszbutyje.

Policijantai sako kad val
džios atstovai buvo tam Ros
sellini staeziai pasakė kad nei 
jo paszportas, nei jo vizas ne
bus atnaujintas, nes jie užsi
baigia szia sanvaite. Jo buvo 
papraszyta kad jis kuo grei- 
cziausiai isz Indijos iszsikraus- 
tytu.

Ka dabar jo ta meiluže, Po
nia Sonali Des Gupta darys 
laikrasztininkai nėra sužinoję. 
Tas Rossellini buvo papraszes 
jos kad ji su juo grysztu in Ita
lija.

O Rossellinio žmona, loszike 
Ingrid Bergman, vis ginasi ir 
sako kad tai tik gandai kad ji 
savo vyra myli ir jis ja myli ir 
kad visos tos putos yra tik pa
vyduoliu putos ir jokios teisy
bes tenai nėra.

BANKOS KASIERIUS 
NUSISZOVE

OCEAN, GROVE, N. J. — 
Trisdeszimst asztuoniu metu 
amžiaus vyriausias Asbury 
Park ir Ocean Grove bankos 
kasierius, John DeSantis, buvo 
surastas negyvas viename tos 
bankos kambaryje, skiepe.

Daktaras Julius Toren, isz 
Monmouth Apygardos pasakė 
kad tas kasierius buvo nusi
szoves, nusižudęs. De Santis 
toje banko j e buvo iszdirbes 
vienuolika metu.

MERGAITUKE
ŽUVO GAISRE ♦ ___

PHILADELPHIA, PA. —' 
Ugniagesiai ir policijantai in
li po in deganezius namus ir 
iszeme isz vieno kambario asz- 
tuoniolikos menesiu mergaitu
ke, kuri pasimirė pirm negu jie 
suspėjo ja nuveszti in ligoni
ne. i

Mergaituke, Colleen Dun
ham pasimirė apie dvylikta va
landa vidur-dienyje.

Ugniagesiu virszininkas ir 
jo sūnūs buvo sužeisti per ta 
gaisra. Kitas ugniągesis buvo 
apdegintas ir nuvesztas in li
gonine. i

Kai tas gaisras isztiko tuos 
namus tos mažytes motina bu
vo iszejus in sztora apsipirkti. 
Darže tuo laiku buvo tos žuvu
sios dukreles sesuo, vienuoli
kos metu Barbora.

Tuo laiku jos tėvas Albert 
dirbo, pardavinėdamas szalta 
kosze, Ice cream apylinkėje.

Pirkite U. S. Bonus
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