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Jaunas lakūnas, Žydas ka
detas baigės Izraelio lakūnu 
akademija, pasimeldžia pi
rm negu sėdasi in savo ero- 
plana. Jis su savimi vežasi 
Szvento Raszto straipsne
lius, kuriuos jis su savimi

g- ■ J

Isz Amerikos
EROPLANAS

NUKRITO

Visa Szeimyncle Žuvo
SOMERSET, PA. — Mažas 

ir lengvas eroplanas nukrito 
ant Allegheny kalno ir sudužo. 
Jame žuvo jauna porele ir ju 
du jauni vaikucziai.

Eroplano lakūnas buvo 26 
metu amžiaus Robert F. Long, 
isz New Castle.

Per radija buvo praneszta 
kad jo eroplanas, isz Martins
burg, West Virginia yra pasi
vėlavęs. Už keliu valandų, ki
tas lakūnas, skrisdamas virsz 
to kalno užmatė eroplano lie
kanas miszke. Jis per radija 
apie tai pranesze. Ir už keliu 
valandų tas sodužes eroplanas 
buvo surastas. Jame žuvo tas 
jaunas lakūnas; jo žmona Jes
sie ir ju vaikucziai, dvieju me
tu Jeffrey ir szesziu metu Ro
bert.

DINAMITAS ANT
RIELI U

PHILADELPHIA, PA. — 
Keturios deszimts devynių ka
ru freitas, kad kiek butu buvęs 
susprogdintas. Po jo ant rieliu, 
prie Black Road ir West River 
Drive, kunduktorius užtiko 
daug dūlio, dinamito po to 
freitkariu.

Armija ir policijantai buvo 
pasmaukti. Armijos Kapitonas 
Robert Dunlap sako kad viena 
to dinamito sztanga buvo ap
degusi, ir iszrodo kad kas nors 
nepasekmingai stengiesi ta di
namitą padegti.

visados laikys.
Izraelio krasztas dabar 

daug savo jaunu vyru moki
na ir lavina del lakunu ir vis 
didina savo lakunu sztaba 
ne tik vyrais, bet ir karisz- 
kais eroplanais.

Detektyvai' sako kad ežia 
iszrodo kaip jaunu vaiku szpo- 
sai. Keletą sanvaites atgal vai
kai pasivogė daug dinamito isz 
szantes prie Schuylkill Ex
pressway.

Kunduktorius David Gross, 
63 metu amžiaus, užtiko ta di
namitą.

Kai policijantai pribuvo, Al 
mijos Kapitonas Dunlap jiems 
uždraudė vartuoti savo telefo
nus ar radijus automobiliuose, 
nes buvo pavojaus kad tu te
lefonu ir radiju bangos nesu-

$50,000 Kontraktas

Beisbolininkas John De 
Merit, jsz Fort Washington, 
N. Y., studentas in Wiscon
sin Universitetą, ežia pasi- 
raszo ant kontrakto su Mil
waukee Braves beisboles ra
teliu. Jis per szita kon
traktą gaus daugiau kaip 
penkios deszimts tukstan- 
cziu doleriu ant metu. To 
beisboles kliubo, ratelio pri- 
iuretojas John Quinn žiuri 
kai jaunas John De Merit 
ant kontrakto pasiraszo.
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PRANCŪZAI NUŽUDĖ
169 SUKILĖLIU

Kcrszto Karas Visur 
Siauczia

*

Prancūzai Kaltina 
Amerika Su Savo Lais
ves Propaganda Su
kursto Kitu Krasztu

Žmones
ALGIERS, AFRIKA. — 

Prancūzijos kareiviai iszžude 
szimta szeszios deszimts devy
nis Algerijos sukilėlius ir su
ėmė trisdeszimts Moslemus del 
tardinimu, atkerszindami 
tiems sukilėliams kurie ana 
sanvaite buvo iszžude tris 
szimtus tris vyrus, mažame 
Melousa miestelyje, apie 84 
mylios nuo ežia.

Algerijos Tautinio Laisves 
Frunto virszininkai kaltina 
Prancūzija už tas skerdynes ir 
pasiuntė laiszkus Prezidentui 
Eisenhoweriui, Szventam Tė
vui, Pijui Dvyliktajam, Indi
jos Premierui Nehru ir Sovie
tu Rusijos Prezidentui Voro- 
shilovui.

Prancūzai, isz savo puses 
kaltina Algerijos sukilėlius. 
Jie sako kad szimtas keturios 

deszimts tu sukilėliu buvo isz-! 
žudinta netoli. Constantine I 
miesto, kur jie buvo užtikti.

PARYŽIUS, FRANCIJA. - 
Prancūzijos valdžios virszinin
kai piktai intaria ir kalitna 
Amerikos valdžia ir Amerikos 
Prez. Eisenhoweri. Jie sako 
kad Amerikos valdžia labai 
lipszniai kalba apie visiems 
laisve, bet nieko nedaro ki
tiems padėti ta laisve ingyti.

Prancūzijos Prezidentas Re
ne Coty staeziai kaltina Ame
rika, sakydamas kad Amerika 
su savo laisves propaganda su
kursto kitu krasztu žmones.

Amerikos Vice-Prezidentas 
Nixonas Algerijos žmones taip 
suvedžiojo, per savo prakalbas 
Libyjoje, Kovo menesyje, kai 
jis pasakė kad “Visi visu 
krasztu žmones turi neužgin- 
czyjama teise del laisves ir ne
priklausomybes. ’ ’

Algerijos žmones isz tos jo 
prakalbos mislino kad jis pri
žada kad Amerika jiems padės 
ta laisve ingyti ir stos už juos 
priesz Prancūzus. Už tai jie ir• * 
iszdryso taip sukilti, isz kurio 
sukilimo nieko gero neiszejo ir 
negales iszeiti. -

Prancūzu valdžia dabar no
ri kad Amerika in kitu krasz

sprogdintu ta dinamitą.
Tas freitkaris isz tos vietos 

nebuvo pajudintas per ketu
rias valandas, kol policijantai 
ir armijos agentai visas tas 
rieles ir karus gerai neperžiu- 
rejo.

Birželio septinta diena poli
cijantai buvo užtikę trisde-j 
szimts dinamito sztangu netoli 
34-tos ulyczios ir Schuylkill 
Ave., South Philadelphijoje. 
Ta dinamitą buvo pasivogė du 
jauni vaikai, deszimts ir sze
sziu metu amžiaus.

AMERIKIETIS
NUŽUDINTAS

ALGERIJOJE
VERDUN, PRANCŪZIJA. — 
Algerijos kareiviai nužudė 
viena Amerikieti kareivi ir ki
ta sužeidė, in Metz miestą.

Amerikos kariszkas sztabas! 
spėja kad ežia nebuvo jokis po-! 
litinis susikirtimas bet kad tie 
Algerijos kareiviai norėjo tuos 
Amerikieczius apvogti.

Žuvusio Amerikieczio varda 
kariszkas sztabas neiszduos ! 
kol jo giminėms nebus pranesz 
ta. Sužeistas kareivis yra Sari 
žentas Abe L. Watson, isz 
Joensboro, Arkansas.

SKAITYKIT 
^“SAULE”^ 

PLATINKIT!

tu reikalus nesikisztu, ir kad ji 
aiszkiai Algerijos sukilėliams 
pasakytu kad Afrikos krasztu 
klausimai ne Amerikos biznis, j

Prancūzai sako kalbėti apie 
laisve bendrais ir placziais 
bruoząls tai vienas dalykas, 
bet tokias kalbas pritaikinti 
prie kurios vienos tautos, tai 
jau kitas dalykas, ir gali būti i 
baisiai pavojingas.

Prancūzai sako kad jie viso-1 
mis jėgomis stengiasi ežia vis-; 
ka sutvarkyti ir pavesti Alge
rijos žmonėms pilna valdžia, 
bet tai negalima in viena para 
ar in viena meta invykdinti. 
Jie sako kad jie butu mums la
bai dėkingi, jeigu mes in jos 
reikalus nesikisztume. Jie to
liau sako kad toks musu insi- 
kiszimas nieko nepagelbsti bet 
viską trukdo ir tuos sukilimus 
susikirtimus tik prailgina.

Prancūzu laikrasztis Le 
Monde sako kad jeigu Ameri- 
kiecziams jau taip labai rupi 
tu Algerijos gyventoju laisve 
ir nepriklauosmybe, tai Pran-' 
euzai mielu noru nusileis ir pa
sitrauks ir savo vieta užleis 
musu vaiskui ir musu valdžiai, 
ir vis ta kelbu klausima lep
tels mums in musu glebi.

o o o

SOVIETU VADAS
ANT TELEVIZIJOS

Amerikos Valdžiai
Baisiai Nepatiko

Amerikos Valdžia Da
bar Nori Tiek Laiko
Ant Rusijos 

Televizijos
WASHINGTON, D. C. — 

Sovietu Rusijos vadas, Nikita 
S. Khrushevas per visa valan
da ant televizijos atsake in jam 
duotus klausimus ir taip nu
davė, kad rodos Rusija labai 
nori taikos ir nori su visais 
krasztais susitaikinti.

Amerikos valdžios sztabas 
pasakė staeziai kad Khruszcez- 
vas veidmainiauja, ir pareika
lavo kad Rusija savo pasielgi
mu, savo darbais ingyvendintu 
jo saldžius žodžius.

Kongrese, Kongresemonas 
Francis P. Bolton, Republiko
nas isz Ohio, tuoj aus pareika
lavo kad Sovietu Rusija duotu 
Amerikai tiek laiko ir tokia 
proga ant jos televizijos ir ra
dijo Amerikos atstovui, kad 
jis galėtu tam Krushczevui at
sakyti.

pasaulio klausimus iszriszti. 
Musu atstovai sako kad tas 
pats Kruszczevas turėjo gana 
progų taip pasisakyti per kon
ferencijas ir posėdžius.

Kongreso komisijos pirmi
ninkas Francis E. Walter, De
mokratas isz Pennsylvanijos 
sako kad jau beveik laikas 
“parodinti tu Sovietu veidmai- 

j nystse ir melagystes. ’ ’ Jis pa- 
i reikalavo kad CBS televizijos 
kompanija dabar duotu Kon
gresui ir Senatui tiek pat lai
ko atsakyti tam Sovietu Rusi
jos vadui Krushczevui.

Senatorius Wm. F. Know- 
land, Republikonas isz Califor- 
nijos sako kad pirm negu 
Kruszczevo pranaszysti iszsi- 
pildins, kad musu anūkai gy
vens po Socialistine valdžia, 
tai pono Kruszczevo anūkai 
gal paragaus demokratijos ir 
laisves duona.

; Krushczevas pasiulino kad 
Sovietu vaiskas iszsitrauks isz 
Rytu Berlyno, jeigu Amerika 
sutiks savo vaiska iszsitraukti 
isz visos Europos. 

Krushczevas taipgi pasiuli
no kad visi rubežiai butu pa
naikinti, kad ta “geležine sie
na“ butu paszalįnta ir kad 
žmones galėtu važiuoti kur tik 
jie nori, be jokiu suvaržinimu. 
Valdžios sztabo atstovas Luth- 

■ er J. Reid jam primine kad ne 
I kas kitas kaip tik Sovietu Ru

Amerikos valdžios sztabas
sako kad Kruszczevas davė vi
siems mislinti kad vien tik So-

sija yra ta “geležine siena 
pastaezius ir kad vien tik So
vietai toki važinejima, ir sve-

vietu Rusija dabar nori visus (Tasa Ant 4 Puslapio)

V. L. Bocskowhki, Editor and M^r.

AMERIKIETIS GAL
BUS GRAŽINTAS

Gal Japonai Negales Ji 
Teisti; Bet Dar Nieko

Tikro
WASHINGTON, D. C. — 

Armijos SpeciaTsto, kareivio 
William S. Girard, Dayton M. 
Harrington, sako kad jis spėja 
kad tas Amerikietis bus par- 
vesztas in Amerika ir kad jam 
nereikes in Japonu teismą sto
ti.

Jis yra kaltinamas už nuszo- 
vima vienos Japones.

Harrington, vienas isz pen
kių szito kareivio advokatu, 
sako kad jis tikisi kad Japonai 
negales jo teisti, už tai kad ta 
nelaime ar tas prasikaltimas 
invyko kai tas kareivis ėjo sa
vo kariszkas pareigas, ir už tai 
jis atsakomingas musu karisz- 
kui teismui. i

Bet valdžios advokatai vis 
sako kad Vaszingtono nusista-Į 
tymas bus iszlaikytas, ir kad 
tas kareivis bus Japonu teis
mui pavestas.

Intartas kareivis Girard 
pravarė jam paskirta Japona 
advokata Itsuro Hayashi, To-! 
kyo mieste. Advokatas Har-i 
rington jam patarė szitaip pa
daryti kad tas Japonas advo-Į 
katas nepasiskubintu pavesti 
savo byla Japonu Teismui, 
pirm negu viskas bus iszaisz-! 
kinat ir iszlyginta, ežia Ameri
koje.

Bet Japonas advokatas Itsu
ro Hayashi sako kad tas karei
vis negali ji pravaryti, nes jis 
yra teismo paskirtas, jis sako> 
kad jeigu jis tam kareiviui ne-

Namas Sugriuvo; Viena Moteris Žuvo

Darbininkai su ugniage
siais jieszko szitose liekano
se ar kas kitas žuvo, kai szi- 
tu kambaru siena sugriuvo, 
Bsoton, Mass. Viena mote
ris, penkios deszimts asztuo-
niu metu amžiaus Ponia Su-
san Johnson, kolieka žuvo

68 MIAS

General Director isz Na
tional League del slaugiu, 
Panele Marion W. Sheahan, 
isz New York miesto buvo 
pagerbt# ir jai buvo inteik- 
ta Florence Nightingale gar 
bes medalius, per trisde
szimts antra Rauduonojo 
Kryžiaus seimą Vaszingto- 
ne. Ji yra atsižymėjus per 
kara ir po karo kaipo inta- 
kinga, sumani ir gera slau
ge.

patiktu, tai kareivis gali Japo
nu teismo kito advokato pra- 
szytis. Bet tik Japonu teismo 
teisėjas gali tai padaryti.

Senatorius Everrett M. Dirk- 
sen, Republikonas isz Illinois, 
parūpino mitinga Balt-namuo- 
se del' delegacijos isz to karei
vio miestelio Ottawa, Illinois. 
Szitos delegacijos vadas yra 
“Republican Times“ laikrasz- 
czio virszininkas, L. S. Cle
ments. Delegacija inteiks Prez. 
Eisenhoweriui protesto, pasi
piktinimo raszta ant kurio yra 
pasirasze daugiau kaip de- 

[Tasa Ant 2 Puslapio]

szitoje nelaimėje.
Keli kiti buvo sužeisti. 

Miesto virszininkai sako 
kad szitas namas buvo pa
smerktas keletą menesiu at
gal ir visiems buvo insakyta
iszsikraustyti

□ □ o

i
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“mth.v mahanoy city, pa. 

Kas Girdėt
Jokia instaiga ar kompanija 

negali ilgai gyvuoti, kurioje 
darbininkai ir nariai vis ma
žiau ir mažiau diiJba ir trum
pesnes valandas paskiria savo 
darbui ar pareigai.

Tai musu darbininku ir ju 
uniju. likimas, ateitis jau dar
bai- nustatyta. Juo mažiau jie 
dirbs, juo daugiau jie,uždirbs, 
juo greiicziau jie sau gala gaus.

■ • •

Juo daugiau karsztu susi- 
ginczijimu laimėsi, juo ma
žiau sziltu draugu turėsi. „

Kad tu priguli iri parapija 
tai nereiszkia. kad tu esi gera 
parapijonas ar isztikimas 
krikszczionis. 'Nei tiek nereisz
kia, kiek reiksztu kad tu nusi
pirktai įpijana. Tai nepadarytu 
tavu geru pijanistu, muzikan
tu.

ju yra to savo automobiliaus 
savininkas, nes Ibanka. ar kuri 
kompanija, dideli morgicziu 
ant to automobiliaus turi. Už 
tai galima sakyti kad daiig 
Amerikiecziu vairuoja banku 
ir kompanijų automobilius.

Dabar vis sunkiau ir sun
kiau poniszkai ponams, pragy
venti.

Jeigu visi ant szio svieto ne- 
krikszczionys butu sustoti in 
eile, tai ta eile tęstųsi tris szim- 
tus tukstancziu myliu.

Pavasaris nieko nereiszkia 
jaunai merginai, nes ji apie 
meile svajojo ii- svajoja per vi
sa meta.

jie teiposgi sako kad jie nebe
gali su Eisenlroweriu sugyven
ti.

Kiek dabar galima 
tai pragyvenimas dar 
pabrangs.

Valdžia vis daugiau pinigu! 
praleis ir taip taksos vis dau
giau ir daugiau pakils, pa
brangs.

Valdžia jau dabar yra pa
skelbus kad ji milijonus dole
riu daugiau paskirs, praleis 
ant visokiu neva reikalu.

i

cziojreliams darbus pagamina.

Dalbar darbininkai, ypacz in
Teamster’s unija ja.uczia.si kad 

nspeti,! daug geriau dirbti be jokios 
labiau unijos. Nes uniju vadai yra

sukeziai, vagiai ir ražbaiįlinkai 
ir paprastu žmonių isznaudo-
tojai.

Pragyvenimas per pastaruo
sius szeszius menesius yra, pa
brangus visu treezin procentu.

Pypkes Durnai

Paprastas darbo žmogelis. 
Amerikoje uždirba apie de- 
szimts sykiu daugiau negu ge
riausiai apmokamas darbinin
kas kituose krasztuose.

Dauguma moterų stengiasi 
paslėpti ta, ka jos nebeturi.

Vyrai nesupranta moterų 
vien tik už, tai kad jos yra. mo
terys.

■' • • 1

Kiek mums teko girdėti, tai 
visos atksos ateinancziais me
tais nesumažės bet pakils, pa
didės, Acziu Eisenhovveriui.

E i s e n h o w e r i s a u gszte įnin
kąs persiverte dalbar, sakyda
mas kad bagocziai turi daugu
ma taksu padengti. Jis pamir- 
szo kad Republ ikonų partija 
atstovauja ir yra. sudaryta isz 
Amerikos bagocziu ir milijo
nierių.

Viltis Ir Meile

Amerikiceziai yra laisvi, bet 
ne darbininkai, kurie priguli 
prie darbininku uniju,. Jie mo
ke duokles ir nežino ir negali 
klausti kur ir kaip tos ju duok
les yra pavartuojamos. Nėra

Eisenhowerio' Sztabas ima 
trupėti ir irti. Daug augsztu ir 
intakingu jo sztabo nariu da
bar atsisako, ir gryszta in pri
vatini bizni. Jie nujauezia kad 
ne tik Eisenhowerio bet ir jo 
partijos dienos suskaitytos. Ir

Ir visi turėtu atsiminti ir 
niekados nepamirszti kad visu 
darbininku darbai ir algos 
pareina, isz musu milijonierių 
ir bagobziu kurie mums prasz-
<■------ ILL.1 S!___ " 1 -LL'MLA1 .....

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company,

Viltis yra žolynas 
plaukuose,

Linksta pucziant vėjui.
Meile tai žolynas prie 

krutinės.
Vakare nukrinta".
Tikėjimas tai žolynas
Kuris slepiasi szirdies 

gilumoje,
Ir ten per visa gyvenimą 

žydi.
Kada žmogus ant žemes 
Netenka meiles ir vilties, 
Jam pasilieka tikėjimas, 
Ir kaipo isztikimas vadovas 
Žmogų veda amžinasties 

vartus.

visame, pasaulyje vargingesnio 
vergo, kaip Amerikieczio dar
bininko, kuris prie unijos pri
guli. 
* » 1 r - • •

Amerikoje randasi dvejopa 
valdžia ir dvejopas teismas: 
vienas del bagocziu ir politi
kierių, ir antras del prasezio- 
keliu. Jeigu jus in tai netikite, 
tai tik pabandykite atsiszneke- 
ti kuriam policijai)tui. Bago- 
czius gali ta policijanta nuga- 
ramzdinti; bet prasiczi'okelis 
turi savo, bauda užsimokėti ir 
nuolankiai atsipraszyti.

Visi mes, anot musu konsti
tucijos, esame gimė lygus, bet 
po sekundos po. musu užgimi
mo ta lygybe dingsta.

Musu. Daktarai dalbar prail
gina žmogaus gyvenimą. Bet 
kas isz to”? Musu fabrikantai ir 
kompanijos nenori nei pažiū
rėti in žmogui kuris yra susi
laukęs keturios deszimts metu.

Musu Daktarai su savo, nau
jausiomis liekarstomiis nieko 
kito gero, nenuveikia, kaip tik 
pripildo musu seneliu prie
glaudas.

Daug 'žmonių sziandien turi 
naujus, gražius ir 'brangius au
tomobilius, (bet retas kuris isz

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... C 

Viesz. Jėzaus ir ■: 
Motinos Szvencz. <:

Sapnas Motinos Szven- J1 
cziausios, mieganezios ]• 
ant kalno Alyvų, žemei ]• 
Batanijos, bažnyczioj Į> 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. Ji

Knygos Did. 3%x5% col 
TIKTAI, 25 Cta.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U S.A

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

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct. I

Let us show you the J 

(SlowerWedding OQin.

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

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

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

AMERIKIETIS GAL 
BUS GRAŽINTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

szimts tukstancziu žmonių.
Senato komisijos pirminin

kas Thomas C. Hennings, sako 
kad komisija yra pasirengus 
pasiunsti savo sztabo advoka
tą in. Japonija, jeigu tas karei
vis bus Japonu teismo teisia
mas. To advokato darbas butu 
prižiūrėti kad jokios skriaudos 
tam kareiviui nebutu padary
ta.

Jis toliau sako kad szita Ad
ministracija Vaszingtone jau 
ir taip baisiai daug klaidu yra 
padarius, tai jam visai ne dy- 
vai kad ji ir szita klaida, 
skriauda neatszauks, neatitai
sys.

Administracijos atstovai 
tuoj aus atsikirto, sakydami 
kad klausimas baigtas, kad 
Administracija savo nuspren
dimo neatszauks.

Amerikiecziai isz visu Ame
rikos daliu ir krasztu iszreisz- 
kia savo nepatenkinimą su Ad
ministracijos nusistatymu.

Jeigu ne Amerikos Sekreto
rius Dulles, tai ežia nebutu jo
kio lermo. Kai tas klausimas 
buvo iszkeltas, kai augszti ka
rininkai ir dipliomatai vien
balsiai buvo nutarė ta kareivi 
partraukti in Amerika ir ežia 
kariszkame teisme teisti. Ir Ei- 
senhoweris buvo su jais suti
kės, kol Sekretorius Dulles at
siskubino pas Eisenhoweri ir ji 
persznekejo, sakydamas kad 
tokis žingsnis butu mums bai
siai pavojingas, kad ir dabar 
beveik visi Rytu krasztai ran
dasi lygsvaroje, kad jiems dar 
ir dabar pikta kai Amerikos 
teismas iszteisino ta kareivi už 
žmogžudyste ant Formosa sa
los. Jis ir daug kitu priparo- 
dinimu davė Eisenhoweriui, 
aiszkindamas jam kad jeigu 
dabar mes supyksime Japonus, 
tai visas musu tiek metu dar
bas Azijoje yra dingės. Eisen- 
howeris jo paklausė, su juo su
tiko ir savo nusprendimą per
mainė.

Už tai dabar vienas žmogus 
gali visa ta politini klausima 
iszriszti, vienas žmogus turės 
būti giriamas ar kaltinamas už 
szito jauno kareivio likimą, — 
Eisenhoweris.

Pirkite U. S. Bonus

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.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knvtra. 404 puslapiu. 5Oe,.

No.102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Y’la isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

N0.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kitį szposeliai, 20c.

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

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevaluin- 
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: Vai 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

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

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda- 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—A p i o Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

Nb.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 Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

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

N0.158—A p i © Kapitonių 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigauta? 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Tsz- 
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-£JeIa, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

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

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

180‘/c—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 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—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Skaitykit “Saule”

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

Nepamirszkite dadetl 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa,, - ĮJ. i. £
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— Szeszi metai, kalbėjo 
Adomas, taip szeszi metai kaip 
netekau tojo anittolo su kuriuo 
turėjau rojini gyvenimą no
rint trumpa. Aplaistes jos <ka- 
pa su gailioms aszaroms, tu
rėjau nusiduot in kur kitur bet 
apie mano aniuola neužmir- 
szau. Dalbar in szeszis metus 
pamacziau jos paveiksią tavo 
paczioje, szirdis mano kraujais 
pasriuvo isz naujo-, o sopulis 
taip man szirdi suspaudė jog 
rodos klykiau.

Ignotas, iszbales kaip drobe, 
klausė tosios pasakos, o paskui 
pagriebęs ranka prieteliaus su
spaudė ir tarė:.

— Del meiles Dievo, Ado
mai, paszauke su 'baime. Atka
siau kapa tavo paczios. Ir nu
stojo nes jam kalba užėmė ir 
akys aptemo.

Adomas dirstelėjo ant dak
taro ir jau biski suprato kas 
tame gali būti.

Pasakyk man!-Riktelė
jo baisiai, juk tai mano pati! 
Isz kur ja turi ? Kalbėk greitai 
kol galiu klausyt nes mano gal
voje ūžia, kaip malūne, tai....

Nepabaige tiktai apalpęs 
puolė prie kojų vos gyVo dak
taro;

Ignotas- neturėjo tiek pajie- 
gu kad galėtu gelbet savo prie- 
teli. Szirdis jo taip-gi buvo 
k r a u j u ose p asr iuvus.

Adomas netrukus atsigavo 
ir paszauke:

— Priėteliau, nevargink 
mane ilgiau! Pasakyk, isz kur 
ėmėsi ji pas tave?

. Tada Ignotas apsakė kaip 
kapinis vagis atnesze ja pas ji 
ir kaip iszsirode jog buvo tik 
aipmi rus, o ne numirus.

— Mano- pati! Sudejavo 
Adomas.

— Asz jos‘gyvasti sugraži
nau! Atsake Ignotas.

— Vistiek, paszauke Ado
mas, tai mano pati ir gana, ir 
turiu paimtie kaip savo.

—■ Palauk! Paszauke Igno
tas, pažiūrėsime, atidarysime 
gralba, ar bus tuszczias.

— Asz nieko nelaukiu nei 
valandėlės, atsake, tai mano 
pati ir gana. O Dieve, ji yra ne-, 
laiminga.

:— Ir asz nelaimingas!
— Bet ji tave nepamena!
— Tai paszauk in ežia Van

da.
— Kad jos vardas Marijo

na.
— 'Ne, Vanda! Paszauk in 

ežia nes asz pasiusiu! Negali
mas daigtas kad. mane u'žmirsz- 
tu.

Svy'ruojancziu žingsniu nu-

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais J J

160 Puslapiu ;!
8 ool. ilgio, 5% coL plocxio J į 
Iszaiszkina sapna ir kas j 
ateitoje stosis. Su priedu Jį 
planatu ir visokiu burtu. J> 
Knyga in minksztos po- Ji 
pieros virszeliuose. :: :: Į>

Pinigai reikia siusti su J • 
užsakymu: J*

Tiktai,. . . $1.00 j 
Saule Publishing Oo., Jį 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. Jį 

ėjo Ignotas in palkaju kur rado
si pati ir paszauke. Ant bal
so vyro pribėgo Marijona tuo- 
jaus ir stojo kaip aniuolas tar
pe dvieju piktu dvasiu. Pama- 
czius abudu su paniurusiais 
veidais, mėtėsi su kliksmu ant 
kaklo Ignotui.

Tasai vienok pirmu kartu ja 
nuo saves atstume.

— Marijona! Tarė grabi
niu balsu, pasakyk man o- ir

Czionais Amerike ne viena 
mergele, 

'Suėda varginga vaikina, , 
O katra da gražu snukuti 

turi, 
Tai tik ant to veido- 

žiuri,
Ar toji mergele darbszi, 

Ant to nepaiso, 
Bile sziaip taip su pauderiu 

apsitaiso.
Vienas vyrukas su tokia 

apsi paezia vo, 
Tai rots puikia cacyte 

gavo, 
Neilgai nebagas su ja 

džiaugėsi, 
Tik kėlės sanvaites su 

ja glamonėjosi,
Neužilgio jai ragai 

pasirodė,
Savo ipasiutiszka •būdą

greitai parode,
Pamėtė savo- malonu 

vyreli,
Ja priglaudę gera jos 

motinėlė,
Negana to, da ir jos 

daigius paėmė, 
Kada jos vyro nebuvo 

namie.
Vyras isz darbo pareijas 

labai nusiminęs, 
Tuojaus varanta nuo 

skvaijero iszeme, 
In.lakujpa motina ir 

dukrele .patalpino, 
Bet vėliaus abi iszsibelino.

Tame vyras kaltas, į 
Jeigu nie'ksze pati,

Kodėl isz pradžių nuolatos 
glostė,

Nes jeigu nori gera paezia 
turėti,

- Nereikia niekus pirkinėti, 
' Ant galo panasziai visur 

atsitinka tas, 
Kur apsipaeziuoja sportas

Jeigu tokiu merginu 
gerai nežino,

Tegul paskui sau žinosi.* * «
Parte vienam miestelyje 

atsibuvo,
Ir nelpraszyti in tenais 

pribuvo, 
Iszvaryt, neiszvare, 
Ba guzutes invales

; davė,
Gere visi kiek tik norėjo-, 

Kad vos namon nuvežliojo, 
Vienas eidamas patvoryje 

susmuko-,
Keli bomai ji užtiko, J 
Nurėdė vargsza ligi 

mąrszkiniu,
Ir nubėgo sau po velniu. 

tam ponui, ar tikrai nieko ne
pameni sau apie gyvenimą 
p r i es-z apmi r i ma ta y o ?

— Ne, nieko, atsake nusi- 
dyvinus, juk asz tau apie tai 
kelis kartus kalbėjau.

— Prisiek, Paszauke s tai
gai Adomas.

— Prisiekiu ant Dievo ir 
meiles mano vyro, atsake drą
siai Marijona.

Czia jau Adomas negalėjo 
dalaikyt. Mėtėsi ant keliu 
priesz Marijona, apėmė jos ko
jas ir pradėjo bueziuot.

— Vanda! Paszauke su 
aszaromis, tai negalimas daig
ias idant mane suvis užmirsz- 
tum su kuriuo-m du metus gy
venai laimingai! O Vanda, 
brangiausia Vanda!

Persigandus motere atszoko 
ir prisiglaudė -prie Ignoto.

— Kas tai db szpo-sai? Pa
szauke drebaneziu -balsu, pa- 
cziule, liepkie tam 'žmogui isz- 
eit.

Adomas paszoko nuo žemes 
ir paszauke:

— Leisk ja nes asz užmir- 
sziu ant prietelystes ir neduo
du parankes u'ž save!

— Adomai! Tare iszbalos 
Ignotas, Dievas yra liūdintojo 
jog ji tave nepamena. Jeigu 
apie tave neatsimena tai atsi
mink jog ja nuo smert iszgel- 
bejau ir szeszis metus gyvenau.

— Tai kalbėk tu, da su ja, 
tarė Adomas užkimusiu balsu, 
gal ji atsimins ir intikes.

Buvo tai baisus daigtas del 
Ignoto, nes negalėjo atsisakyt 
ir tarė:

— Marijona! Juk turėjai 
gyvent apie dvideszimts metu 
pirm negu pas mane gavaisi.

— Nepamenu, buvo atsa
kymas.

— Bet vis turėjai kuom 
nors būti?

— Bet Ignotai, asz nieko 
nepamenu apie jokia praeiti.

Czia. Ignotas tare in Adoma.
— Girdėjai pats, paliauki

me vargint nelaimingaja.
Atiduok man paezia, paszau

ke Adomas liepianeziai.
— Juk tu priverstinai 'be 

jos noro negali paimt!
— Tai tu jai pasakyk kaip 

dalykai stovi.
Ignotas sudrėbėjo bet tai- 

kindamasis su jo norais apsakė 
jai trumpai apie ka ėjo.

Marijona pabalo.
— Ach, mano Ignoteli, ta

re su dideliu verksmu mesda
mas! Ignotui ant kaklo, jeigu 
tu tai kalbi tai turi būti teisy
be, bet asz apie nieką nepa
menu tiktai tave myliu!

Kraujas gyslose Adomo už
virė isz pasiutusio pavydumo.

— Atiduok mano paezia, 
paszauke ir pagriebė Marijona 
už rankos.

Tame Marijona kly^telejo- ir 
su sunkumu puolė ant aslos. 
Ignotas szoko- gelbet, Adomas 
persigandęs in ta. viską 'žiurė
jo. Bet jau ant tuszic-zio buvo- 
visokis gyvenimas. Ir norints 
Ignotas visus spasabus dakta- 
riszkus naudojo, Marijona nę- 
atgijo.

Sudėtas kūnas atszales guL 
Įėjo o Ignotas su Adomu kaip 
du nebylei tylėjo. Netrukus, li
kos kūnas nuvežtas in kapus 
kur ir sziandien ilsisi.

Ignotas su Adomu susitaikė 
ir stebėjosi stebuklu duotu nuo 
Dievo, kad per smerti vienos 
moteres, mylėtos per abudu, 
vela susigerino ir lygiai mylėjo 
viena ir ta paezia motere tik
tai ne vienu vardu: vienas Ma
rijona, o- kitas Vanda.

-—.GALAS------ /

APIE PIKTA KARALIŲ
gENOVEJE buvo piktas ka

ralius, kuris dare savo pa
valdinius nelaimingus. Visi jo 
nekente o kuriuos jis kiszo- in 
kalėjimus ir galvas kapojo, tie 
norėjo ji nugalėti. Bet kaip? 
Jis buvo stipriauses, jis buvo- 
valdovas, jam nereikejo nie
kam teisintis, ir kai jam pra- 
neszdavo jog jo pavaldiniai 
nepatenkinti, jis atsakydavo:

— Na, tai kas? Asz visai to 
nepaisą uj

Kad jis vis elgesi kaipo ka
ralius ir kad kiekviena kita 
diena darėsi piktesnis negu bu
vo diena pirmiau, viena, ma
ža blusiuke eme ta dalyk,a 
svarstyti. Tai 'buvo mažulyte 
blusiuke, nieko nereiszkianti, 
bet geru noru pilna. Paprastai 
blusos esti netokios, bet szita 
buvo labai gerai iszaukleta; ji 
mažai tegeldavo žmoniems ir 
tai tik būdama labai alkana.

— O ka, jei asz atveseziau 
karalių iri protą? Tarė ji pati 
sau: Tai ne be pavojaus. Bet 
vis tiek asz pamėginsiu.

Ta nakti piktas karalius, vi
saip privarginęs 'žmones per 
diena, ramiai taisėsi užmigti, 
kai staiga pajuto tarsi dyglio1 
indurima.

Krimst!
Jis suniurnėjo ir apsiverto; 

ant kito szono.
Krimst! Krimst! Krimst!
— Kas mane kandžioja! 

Suszuko karalius baisiu balsu.
— Tai asz, atsake mažytis 

balselis.
— Tu? O kas tu? i
— Maža blusele kuri nori 

tave pataisyti.
— Blusa.! Tik tu "palauk!

Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus

W her u/as coohd-
when she saw this Savings Bond in her roaster!

Once a young couple, saving to buy a 
home of their own, elected the wife cus
todian of the family fortune.

So each time the husband received a 
Bond through the Payroll Savings Plan, 
he’d hand it to his wife to put away.

One day when he did this she was busy 
in the kitchen whipping up a cake batter. 
So she slipped the Bond into her electric 
roaster to keep it from getting messy. 
Then she forgot it. v

That is, she forgot it until the following 
Sunday when she was preparing to roast 
a goose. After letting her roaster pre-heat 
for a few minutes, she thought she smelled 
something burning. She did—the $50 
Savings Bond!

Naturally she thought her husband 
would be burned up, too, when she 
showed him the charred fragment of the 
Bond. But he wasn’t. He simply wrote a 
letter to the Treasury Department, enclos

ing what was left of the Bond, and asking 
that it be replaced. Not only did the 
couple receive a duplicate Bond but the 
husband insisted that the wife remain 
custodian. He knew it would never hap
pen again. And it hasn’t.

This true story illustrates the safety — 
the indestructibility — of U. S. Savings 
Bonds. Any of your Bonds that are lost, stolen 
or destroyed will he replaced without charge 
hy the U. S. Treasury.
Now Savings Bonds are better than ever!
Every Series E Savings Bond purchased 
since February 1, 1957, pays 3Tt% inter
est when held to maturity. It pays higher 
interest, too, in the earlier years, and 
matures in only 8 years and 11 months. 
Now, more than ever, it’s smart to save 
with guaranteed-safe U. S. Savings Bonds. 
Buy them regularly where you bank or 
through the Payroll Savings Plan where 
you work. •, ;

Part of every American’s savings belong in U.S. Savings Bonds.
The U. S. Gr-’jernment does not pay for this advertisement. The Treasury Department thanks, 

for their patriotic donation, the Advertising Council and •

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

Tik tu palauk o pamatysi!
Ir karalius szoko- isz. lovos 

*susu.ko patalus, iszkrate pa
klode bet vis veltui nes -blusai- 
te buvo pasislėpus karaliaus 
barzdoje.

—< A! Tarė karalius, jos 
jau nėra ir asz galėsiu saldžiai 
miegoti.

Bet vos tik jis spėjo pridėti 
galva prie pagalvio, kaip ir 
vėl, krimst!

— Na, ka? Vėl?
Krimst! Krimst!
— Drysai gryszti, tu blus- 

palaike? Apsisvhrstyk ka tu 
darai! Tu ne didesne už smėlio 
grūdeli ir drysti kasti didžiau
sia pasaulio- karai iu!

— Na tai kas? Asz visai to 
nepaisau! Atsake blusiuke pa
ties karaliaus žodžiais.

— A, kad tik asz tave su- 
cziu.pcziau!

— Taip, bet tu manes nesii- 
cziupai.

Piktasis karalius negalėjo 
užmigti ta visa, nakti ir kita 
ryta atsikėlė baisiausiame upe. 
Nutarė sunaikinti savo prie- 
sza. Jam paliepus tarnai iszva- 
]e visus kambarus nuo virszaus 
iki apaezios, labiausiai jo mie
gamąjį kambarį. Jo lova klojo 
dėszimt senu moterų, prityru
siu blusineti. Bet jos nieko ne- 
pagavo- nes gudrioji blusa pa
sislėpė po karaliaus szvarko, 
apykakle.

Ta nakti tas 'baisusis kara
lius kuris trokszte troszko mie
go, atsigulė ant abieju savo au
sų, nors,z sako, tai labai sunku 
esą padaryti. Bet jis norėjo 
dvigubai miegoti ir geresnio 
budo- nežinojo. Norecziau, kad 

jus rastumėt geresni būda. Vos 
tik jis spėjo ,užpusti žiburi kai 
pajuto blusa ant kaklo.

Krimst! Krimst!
— Po paraku! Kas czia?
— Tai asz, vakaiykszczia 

blusa. -
— Ko-gi tu nori, tu nieksze 

tu mažytis nevidone?!
— Noriu kad manės pa

klausytum ir padarytum savo 
žmones laimingus!

— Ei, eikit czion, mano ka
reiviai, mano sargybų virszi- 
ninkai, mano ministerial, ma
no generolai. Kiekvienas! Kiek 
tik jus yra!

Jie visi subėgo. Karalius dū
ko, jie visi drebėjo. Jis jieszko- 
jo priekabiu prie kiekvieno 
žmogaus rūmuose. Visi neri
mavo. Tuo tarpu blusele, visai 
rami, tūnojo karaliaus nakti
nėje kepureje.

Pastate du syk tiek sargy
bos; paskelbė naujus instaty- 
inus ir dekterus; iszleido palie
pimus naikinti blusas; buvo 
procesijos ir vieszos pamaldos, 
praszyta isznovyti 'blusas ir 
leisti karaliui užmigti. Bet nie
kas negelbėjo. Nuvargintas ka
ralius negalėjo atsigulti, nors 
ir ant žoles, kad jo nepultu in- 
kyrus prieszas, maža blusele, 
kuri nedave jam užmigti.

Krimst! Krimst!
Per ilga butu iszpasakoti 

kiek sunkiu pastangų dėjo ka
ralius sutriuszkinti blusa. Jis 
apsidraskė ir apsidaužė. Jis 
negalėjo užmigti; jis slankinė
jo, kaip nerami dvasia. Jis su: 
nyko, suliesėjo. Jis tikrai butu 
numiręs jei galu gale, nebutu 
nutaręs paklausyti gerosios
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blusos.
— Asz pasiduodu, tarė jis 

pagaliau, kai szi vėl eme ji 
kasti: Pasigailėk manės. Pada
rysiu kaip tu nori!

— Labai gerai. Ta sanlyga 
galėsi miegoti, atsake blusa.

— Acziu. Ka asz turiu da
ryti?

— Padaryk savo žmones 
laimingus.

— Asz to neiszmoikau. Ne
žinau kaip. 1

— Nėra nieko lengvesnio: 
turi tik pasitraukti isz szios 
szalies.

— Pasiimdamas savo- iždą 
su savim? *

I

— Nieko neimdamas.
—■ Bet asz numirsiu, netu

rėdamas pinigu.
— Na, tai kas? Asz to visai 

nepaisiau, atsake blusa.
Bet blusa nebuvo tokios kie

tos szirdies ir davė karaliui 
prisidėti kiszenius pinigu 
priesz iszeisiant. Ir 'žmones ga
lėjo būti ' laimingi insisteige 
respublika.

Po Daugelio Metu 
Vela Suėjo

yiEiNA diena laike pasivaik- 
sžcziojimo, Lordas Stan

hope' likos užkluptas priemies
tyje Londono per koki tai ne
pažystama 'žmogų kuris atki- 
szes in ji revolveri, (prispyrė ji 
kad jam atiduotu pinigus ir 
brangenybes kokias prie saves 
turėjo. i

—■ Mano geras žmogau, asz 
neturiu prie saves pinigu. Mat, 
vagis norėjo jam isztraukti 
puiku laikrodėli isz kamzoles.

— Neimkie to, melde Stan
hope, tasai laikrodėlis yra man 
padovanotas per mylima ypa- 
ta ir yra vertas mažiausia 
szimta lyrų (apie tūkstanti do
leriu.) Bet jeigu man užsitiki' 
tai asz atnesziu rytoj tau szim
ta lyrų ir indesiu sztai in taji 
medi kuris tenais stovi.

Pleszikas jam intikejo. Stan
hope dalaike duota žodi.

In keliolika metu po' tam, 
Lordas Stanhope radosi ant 
didelio bankieto, o sžale jo sė
dėjo prie stalo turtingas ir mo
kytas sudžia kuris buvo' paguo- 
dotas visam Londono mieste. 
Abudu turėjo akyva pąsikalbe- 
jima apie praėjusi savo gyve
nimą ir visokius atsitikimus.

Ant rytojaus Stanhope ap- 
laikę laiszka kuriame rado 
szimta lyrų kuriame buvo pa- 
raszyta: “Acziu szirdingai už 
paskolinimą man tuju pinigu 
kurie mane pastate ant kojų ir 
susilaukiau net tosios garbes 
kad sėdėjau su tavim prie vie
no stalo.”

Lordas dasiprato kad sėdė
jo prie to paties stalo su tuoiri 
pat žmogum kuris ji norėjo 
apvogti daugeli metu atgal.

PLATINKI!
ask “saule”
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Jono Ir Angclinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS'

MlCHIGANFOUNTAIN

'ū

u <
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— Utarninke pripuola Szv. 
Efremo ir Szv. Marcelijono, o 
Tautiszka Vardine: Gimbutas. 
Ir ta diena: 1812 metuose Ant
ras Karas Amerikos' priesz 
Anglija (paskelbtas; 1941 m., 
Turkai pasiraszo ant sutarties 

m., 
St.

su Naciu Vokietija; 1815 
Napaleonas pasiunstas in 
Helena salas.

Policijantai spėja kad jis bu-

ligonine in Mt. Holly, nes jam keistai nužudintas, savo auto- 
galvute buvo labai sužeista to- mobilyje, Brooklyne.
j e nelaimėje.

Valstijos policijantai sako vo 30 metu amžiaus Roaldo
kad Ellis E. Johnson, 65 metu Madonia, isz Brooklyno, ir kad 
amžiaus žmogus nuo Hyacinth 
uly., buvo drai very s, savinin
kas to stovinezio automobi- 
liaus in kuri tas kitas automo
bilius susimusze.

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, Ine.,
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN

Minersville, Pa. —
Ponia Elzbieta Dumlblauskiene 
(Carroll) nuo 236 Spruce uly., 
kuri staigai susirgo savo na
muose (pareita sanvaite Petny- 
czios dienoje, likos nuveszta in 
Pottsvilles- ligon'bute del gydy
mo, kur ji pasimirė Panedelio 
ryta. Velione gimė Lietuvoje, 
kitados gyveno Shenadoryje ir 
Frackvilleje, o apie trisde
szimts szeszi metai atgal apsi
gyveno in Minersville je. Pali
ko savo vyra Juozą ir du sunu: 
Leonarda, Harrisburg ir Ro
berta namie; duktere Helena 
Bonczakiejie mieste; broli An
taną ir seseri Ona, Lietuvoje, 
taipgi septynis anukus. Laido
tuves invyko Petnyczios ryta, 
isz .Graboriaus Dukieviczio 
koiplyczios, su apiegomis in 
Szv. Prauciszko bažnyczioje 9 
valanda ir palaidota in parapi
jos kapinėse. Gralborius Jurgis 
Stabingas isz St. Clair laidojo.

GAISRAS
VIESZBUTYJE

3 Žuvo; 9 Sužeisti

Žinios Vietines
— Parapines mokslo stu

dentai isz sekaneziu parapijų: 
Szv. Juozapo ir Szv. Kazimie
ro isz miesto; Szv. Stanislavo 
isz Minersville; SS. Petro ir 
Povilo isz Lansford; Szv. Ku- 
negundos, McAdoo ir Szv. Juo
zapo', Girardville, turėjo1 savo 
pikniką in Lakewood Park, 
Panedelyje, o studentai isz 
Szv. Kaniko parapijos mieste, 
turėjo savo pikniką Utarninke.

—• Daugelis žmonių musu 
apylinkėje serga visokioms li
goms.

pagellba Sovietu 
Ra u do uosi u s arm i j os 
Antano 
režimą;

jis buvo nužudintas razbainin- 
ku czaikos, kurie nori save ap
sisaugoti.

Madonia’io lavonas buvo su
rastas su kulka jo kaktoje ir su 
kitomis dvejomis kulkomis jo 
sprande, ir jo lavonas buvo su
rastas apleistame automobily
je prie dabar nevartuojamos 
mokyklos.

ta siena prie vieszkelio.
Policijantai pirmiausiai už

tiko jo sudužusi automobiliu ir 
ji negyva. Jie nuvažiavo jo 
szeimynai apie ta nelaime pra- 
neszti, ir rado visus juos negy
vus.

Policijos inspektorius A. J. 
Payne sako kad policijantai ra
do trumpa laiszka, to žmogžu
džio paraszyta, bet isz to laisz- 
ko negalima matyti jokios 
priežasties del tokio jo baisaus 
pasielgimo.

planai butu in szali pastumti. 
Puse po trijų isz ryto jis nusi
leido su visais savo keleiviais 
sveikais ir gyvais.

Visiems keliaviams buvo ki
ti eroplanai parūpinti, kad jie 
galėtu savo keliones baigti, bet 
lakūnai ir darbininkai pasiliko 
in Norfolk ir laukia kol kitas 
eroplanas jiems bus parūpin
tas.

WORCESTER, MASS. — 
Gaisras isztiko sena vieszbuti, 
hoteli in Worcester, Mass. 
Trys moterys žuvo tame gaisre 
ir devyni kiti buvo apdeginti 
ar sužeisti.

Apie penkios deszimts kitu 
svecziu tame vieszbutyje isz- 
bego spiegdami ar buvo ugnia
gesiu iszneszti1 ar iszveszti.

Žuvusios buvo 58 metu am
žiaus Ponia Sadie Mason, Po
nia Anna O’Brien, ir Ponia 
Mary Walton. .

Policijos kapitonas John J, 
Donnelly sako kad iszrodo kad 
tas gaisras prasidėjo kai vie
nas to vieszbuczio sveczias už
migo berukindamas cigareta. ’

STRANKOS
BERLYNE

DEGANTIS
EROPLANAS

NUSILEIDO
BERLYNAS, VOK. — Das- 

giau kaip tūkstantis autobusiu; 
draiveriu yra sustraikave Ber
lyne. Su jais iszejo ant strai- 
ku ir tu autobusiu kondukto- 
raii. Jie per dvi valandas strai- 
kavo, reikalaudami trumpes
niu darbo dienos valandų ir di-' 
dėsniu mokeseziu.

ISZZUDE SAVO
SZEIMYNELE

Pats Nusižudė

Su 74 Žmonėmis; Ug
niagesiai Jo Lauke 

Aerodrome

NAUJI POTVANIAI 
IN TEXAS IR 
OKLAHOMA

Iszkados Padaryta Ant 
Szimta Trisdeszimts

Milijonu Doleriu

— Pranas Burek, senas gy
ventojas isz New Bostono, ku
ris sirgo nuo azmos ir gydėsi in 
Barton Memorial ligon'bute 
Philadelphijoje, numirė pa- 

\ įeita Panedelio ryta. Velionis 
gimė Lenkijoje ir atvyko in 
Anįtejika daugelis metu atgal. 
Buvo angliakasis ir paskutini 
karta dirbo Alpec angliaka- 
syklose. Prigulėjo Park Place 
Unijos lokalio Nr. 1629. Prigu
lėjo .prie Szv. Juozapo ir Szv. 
Kazimiero draugijų. Paliko 
savo paezia Julija (po tėvais 
Tamaszauskiute); tris sūnūs: 
Pranciszkus namie; Juozą ir 
Kazimiera, New Jersey; pen
ki o s du k t er y s: Helen a, R o z e 
Orzepowsky, Lottie Baron, vi
si isz New Jersey ir Elaenora. 
Kardisco ir Genia, namie. 
Taipgi tris brolius: Juozą, Phi
ladelphia; Stanislova ir Joną., 
Lenkijoje. Dvi seserys, Genia, 
New Jersey ir Paulina, Califor
nia, taipgi deszimts anuku ir 
anūkes. Laidos Sulbatos ryta su 
apiegomis in Szv. Kazimiero 
bažnyczioje 9 valanda ir pa
laidos in parapijos kalninėse. 
Gralborius Wentz laidos.

ženklas: Lygybes, Laisves ir 
Bfoliszkumo!
. — Subatoj pripuola Szv. 
Vito ir Modesto kankiniu, o 
Tautiszka Vardine: Kirstane. 
Ta diena pasninkas. Ir ta diena 
1940 m., Lietuvos liaudis, su

San jtmgos 
nuvertė.

Smetonos Faszistini 
1448 m., Didžiosios 
Kun iga i ksztis Kazi- 

v a i n i k a v os i Le n k i j o s 
Karaliumi; 1940 m., Naciai už
ėmė Paryžui, miestas nebuvo 
apginkluotas; 1940 m., Sovietu 
Rusija užėmė Lietuva, Latvi
ja ir Eston i ja.

— Vakacijos prasidėjo vi
suose mokyklose. Daug studen
tu užbaigė High School moks
lus. Vieni laivinsis moksle to
linus ir eis in universitetas ir 
kolegijas, kiti turės sunkiai 

szmotelio duonos,

Frackville, Pa.—
Magdalena, Kareiva, Klemen- 
tavieziene, nuo 126 S. Wylam 
uly., kuri nesveikavo per koki 
tai laika, numirė Utarninke, 
5:10 valanda po p i et savo na
muose. Gimė Lietuvoje, po tė
vais vadinosi Bdbiniute. Jos 
vyras Henrikas mirė 1950 me
tuose. Paliko szeszios dukte
rys: Anele pati Ed. Fritz, K on 
stancija, pati Ed. Vylionio, Be- 
tracija, pati D. Lavio ir Vale
rija, pati Jacob Marshall, visi 
isz miesto o Stella ir Veronika 
namie. Taipgi penkis po vai
kus: Robertą, Klementavicz- 
ia, mieste ir Ed. Klementavicz- 
ia, Elibalbeth, N.J. Vanda, pa
ti Fred McCormick; Gertruda, 
'pati Peter Gaverick isz Levįtt- 
town; Irena, pati J. Brennan, 
Philadelphia. Dvi seserys: 
Konstancija ir Julija, taipgi 
broli Bolesla.va, visi Lietuvoje. 
Laidos Sulbatos ryta su alpie- 
gomis in Aipreiszkimo P. M., 
bažnyczioje 9:30 valanda ir pa 
laidos in parapijos kapinėse.

PALSZYVU PINIGU 
GAMINTOJAS

NUŽUDINTAS .
NEW YORK, N. Y. —

Žmogus, kuris buvo intartas ir 
patrauktas in teismą už palszy- 
vu pinigu gaminimą, buvo

SKAITYKIT
SAULE“

TORONTO, ONTARIO. — 
Trisdeszimts szesziu metu am
žiaus bažnytinis Szkotas, kuris 
norėjo “būti laisvas’’ pasmau
gė ir nužudė savo žmona, ju
dviejų du vaikucziu ir savo tė
vus kai visi jie miegojo.

James Sinclair, prie elektros 
darbininkas, kuris buvo baisus 
Presbyteronu bažnyczios szu- 
las, visa savo szeimynele iszžu- 
de savo namuose in Long 
Branch, paskui persimainė sa
vo kruvinus drabužius ir pats 
užsimusze tyczia su savo autb- 
biliu invažiuodamas in augsz-

NORFOLK, VA. — Eastern 
Airlines DC-7B eroplanas, su 
vienu inžinu liepsnose greitai 
ir pasekmingai nusileido prie 
Norfolk Navai Air areodromo, 
ir szeszios deszimts asztuoni 
keleiviai greitai iszbego, isz- 
szoko ar iszsirito isz jo, sykiu 
su lakūnais ir darbininkais.

Ugniagesiai to eroplano jau 
lauke ir greitai puoliesi in dar
bą ta gaisra užgesinti.

Eroplano lakūnas, Kapito
nas E. Q. Ford, isz Miami, sako 
kad kai jis skrido isz Miami, 
Fla., in Boston, Mass., kai jis 
buvo apie devyniolika tukstan- 
cziu pėdu virsz Norfolk, jis pa
juto kad jo eroplanas dega. Ne
begalėdamas to deganezio inži- 
no užgesinti jis greitai pasuko 
įsavo dideli eroplana staeziai 
žemyn. Jis per radi ja davė 
tiems ant aerodromo žinoti kad 
jis leidžiasi ir kad jam butu 
vieta parūpinta, kad visi ero-

DALLAS, TEXAS. — Nau-, 
ji potvaniai dar daugiau iszka
dos yra padare ir daro Texoma 
ežero apylinkėje, tarp Oklaho
ma ir Texas valstijų. Jau tre- 
czias menesis kai tvanai ir po
tvaniai kamuoja szitu apylin
kių žmones. Spėjama kad jau 
dabar ežia iszkados padaryta 
už daugiau kaip szimta trisde
szimts milijonu doleriu.

Daug tiltu sunaikinta; dau
giau kaip penkios deszimts 
vieszkeliu yra uždaryta ar už- 
semta.

In Fort Worth, Big Fossil 
Creek upe pakilo patvino tris 
pėdas in penkiolika minueziu. 
Žmones isz South Richland 
Hills apylinkes yra apleidę sa
vo namus jau tris ar keturis 
sykius.

f

Amerikos Vėliavos Drena, ku
ria ne tik mes geibiame, bet ir 
visas svietas jauezia link jos 
didžiausia pajuodinę. Yra tai

dirbti ant 
nes nevisi turi pinigiszka pro- 
ga eiti toliau in mokslus no
ri nts ir turi gabuma.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Szvencz. Trejybes Ne- 
delia — pirma Nedelia po Sek
minių, taipgi Szv. Liutgardo, o 
Tautiszka Vardine: Kantigir- 
das. Ir ta diena: Tėvo Diena. 
Kaip szveneziama Motinos 
Diena, ta.iip sziandien szven
eziama Tėvo Diena; 1920 m., 
Tarptautinis Teismas insteig- 
tas; 1933 m., Prez. Franklin D. 
Rooseveltas ipasiraszo ant by
los duoti (laibus penkiems mi
lijonams Amerikiecziu; 1911 
m., Amerika-uždare visus Vo- 
kiecziu Ambasados ir Konsu
lato ofisus musu kraszte; 1260 
m., Mindaugas Lietuvos Kara
lius, pažadėjo atiduoti Kryžei
viams. visa Lietuva.

— Panedelyje .pripuola Szv. 
Adolfo,' o Tautiszka Vardine: 
Daumantas. Taipgi ta. diena: 
1940 m., Lietuvos Prezidentas 
Antanas Smetonas pasitraukė 
Vokietijon; 1940 m.., Prez. F. 
D. Rooseveltas praszo ir reika
lauja dvieju mariu Laivyno: 
Pacifike ir Atlantike.

Washington, D. C.—
Prezidentas D. Eisenhoweris 
kuris staigai susirgo ana diena 
ir gydėsi in Walter Reed li- 
gonbute. Jis negaluoja kiek 
vidiniais ir jo gydytojas Gen. 
Snyder sako Prezidentas pa
sveiks, . 1

I was once a f30-ampere weakling’ 
then I learned about HOUHEPOWER I”

TRADE MARK

I

3 ŽUVO ANT
TURNPIKE

Plymouth, Mass.— 
“Mayflower IF laivas atplau
kė isz Anglijos, in kraszto uos-

Villiers.

SUŽEISTI
NELAIMĖJE

BROWNS MILLS, N. J. — 
Dvideszimts septynių metu 
amžiaus Osee Lawrence, isz 
Lakehurst Road, jo žmona ir j u 
dvieju du vaikuįcziai buvo su
žeisti, apie slzeszta valanda isz 
ryto, kai j u automobilius susi- 
musze su stovineziu automobi
liu ant Lewistown vieszkelio, 
netoli no Browns Mills, N. J.

Jųdviejų mažutis dvieju me 
tu sūnelis Dennis buvo nuvesz- 
tas in Burlington apygardos

I

“When I was built, years ago, people didn't use much electricity. Today, of course, 
It’s different — my family wants to use electricity for cooking, water heating, drying 
clothes and for many other jobs.

“What happened when these new electrical servants came on my out-of-date wiring? 
You know — fuses blew, appliances took too long to do their work, TV pictures shrank 
My family complained all day long.

“Then I learned about HOUSEPOWER—modern wiring, that could give me:

A service entrance 
for large enough 
for all family needs.

V,, e#;

Enough branch circuits 
lor present and Future.

Plenty of swifehe*. 
and outlets.

MT LAUREL, N. J — Du 
Philadelphijiecziai ir Laivyno 
Reserve Ensign buvo ant vie
tos užmuszti, kai j u automobi
lius susikūlė su troku ant New 
Jersey Turnpike, netoli nuo 
Mt. Laurel Township.

Žuvusieji buvo 27 metu am
žiaus Vincent J. Franze Jr., isz 
Albany, N. ¥., kuris dirbo del 
U. C. Geodeticf Survey; Panele 
Anna R. Franze, 28 metu am
žiaus, kuri gyveno ant Torres- 
dale Avė., Philadelphijoje, ir 
24 metu amžiaus Panele Lu
cille R. Tarsitano, kuri gyve
no sykiu su Panele Franze.

Asztuoni kiti žmones žuvo 
kitose nelaimėse New Jersey 
valstijoje.

Policijantai sako kad drai- 
verys Franze pasuko savo au
tomobiliu in szona, kai szuva 
pasipynė ant to vieszkelio. Tuo 

laiku didelis trokas atvažiavo 
ir visiszkai pervažiavo per ta 
j u automobiliu. Tas trokas už 
penkios deszimts pėdu pats 
apsivertė.

Troko draiverys A. J. John
son, isz High Point, North Ca
rolina nebuvo sužeistas.

SOVIETU VADAS
ANT TELEVIZIJOS

“And I learned how easily an electri* 
cal contractor can give even older homes 
real Housepower.

“Today I’m a 100-ainpere house — 
strong enough to carry any electrical 
load. I’m easy to live with — and my 
family’s happy all the time, because 
electrical servants can do their jobs 
quickly and efficiently.”

= ***<

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ežioj ima yra ne tik suvaržius, 
bet ir uždraudus.

Call your electrician now. Have your home rated

fo. Ml HOUSEPOWER and LIVE BETTER... Electrically
PINNSYIVANIA POWIR A LIGHT COMPANY

Czia iszrodo kad yra tik dar 
viena Sovieut veidmainyste ir 
apgaula, kuria Krushczevas 
norėjo mums palikti. Bet retas 
kuris isz musu laikrasztinihku 
ryte prarijo jo tokia propagan
da. < ,j
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