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Du sykiu in szeszias dienas 
szesziu metu Maria Toffolon 
buvo “numrius” ir daktarai 
ja atgaivino. Jos szirdis bu
vo nustojus plakti du sykiu,

Isz Amerikos
IN ’

NUSIGINKLAVIMĄ

Einame Sau Vieni
WASHINGTON, D. C. —

Amerikos Apsaugos Sekreto
rius, Wilsonas yra insakes su
mažinti musu vaiska ant vieno 
szimto tukstancziu kareiviu.

Jis giriasi kad jis taip musu 
krasztui sutaupius du szimtu: 
milijonu doleriu. Nors, turime 
prsiipažinti kad milijonas do
leriu labai skardžiai skamba, 
bet ka tai reiszkia kai musu tie 
politikieriai Vaszingtone bili
jonus doleriu szvaisto? Ar ver
ta musu kraszta in pavoju sta
tytį ikfldel tu dvieju szimtu mi
lijonu doleriu?

Jeigu paszelpa ir pagelba 
del Užsienio butu sustabdinti 
tik per viena diena musu val
džia daugiau negu tiek susi- 
tau pintu.

Dabar armija paleis penkios 
deszimts tukstancziu, Lakunu 
Sztabas dvideszimts penkis 
tukstanczius, Laivynas pen
kiolika tukstancziu ir Marinai 
aįpie deszimts tukstancziu.

Ir nepamirszkite kad Sovie
tu gaentai visa tai yra skaitė 
daug pirmiau negu szios žinu
tes jums atėjo.

Mes suprantame kodėl Ap
saugos Sekretorius szitaip nu
tarė ir kodėl Eisenhoweris jam 
pritarė. Dabar nieko naujo ant 
Sovietu Frunto, dabar ramu ir 
tyku Europoje ir Azijoje. Bet 
ar tai, tik ne tyla priesz audra?

Praz. Eisenhoweris sutiko 
sumažinti musu vaiska, bet kai 
buvo inneszta sumažinti Už
sienio iszlaidas ant keturiu 
szimtu milijonu doleriu, Ei
senhoweris szoko ir su piktu
mupasakė kad tai sudarytu 
pavoju ne tik mums bet visai 
Europai.

Kasgi svarbiau, atstatydinti 

ir daktarai suspėjo ja atgai
vinti.

Czia ji laiko savo motinos 
ranka, ligoninėje, Melbour
ne mieste, Australijoje.

Europos miestus, ar savo 
kraszta gerai apsiginkluoti?

Ir .tuo paežiu sykiu ateina ži
nios isz Kongreso kad musu 
vaiskas, per deszimts metu yra 
prakiszes tris szimtus milijo
nu doleriu ant invairiu jam vi
sai nereikalingu dalyku, kaip 
ant pasirinkimo trijų tukstan
cziu keturiu szimtu asztuonios a deszimts invairiu madų czeve- 
ryku ir czebatu.

Jeigu jau tikrai reikia skati
kus skaityti, tai kodėl musu 
Apsaugos Sekretorius nepra
deda namie, kodėl jis nepasi- 
žiuri in savo armijos vadu isz- 
laidas, in Armijos, Laivyno ir 
Lakunu Szta.bo riebius kon- 
traktis, kurie milijonais dole
riu yra brangesni negu butu 
paprastu fabrikantu ar biznie
rių.

Sztai tik vienas, tikrai juo
kingas pavyzdys: Armija ir 
Marinai reikalauja kad laszi- 
niai butu rūkomi per keturios 
deszimts dvi valandas; Laivy
nas sako kad dvideszimts ketu
rios valandos yra gana.

Ar jus tikesite ar ne, bet jei
gu visas kariszkas sztabas su
tiktu tik ant lasziniu ir ant 
czeveryku, tai mums jis sutau- 
pintu apie penkis szimtus mili
jonu doleriu ant metu!

KALINIAI APSKUN
DĖ SARGUS

PITREFQUEN, CHILE. — 
Kaliniai yra in teismą patrau
kė kalėjimo virszininka ir sar
gus, už tai kad jie tinkamai ne
atlieka savo pareigas.

Kaliniai sako kad sargai, 
per neapsižiurejima in kalėji
mą inleido keletą vagiu, kurie 
kalinius apvogė. Kaliniai da
bar reikalauja kad tie sargai 
jiems atlygintu už pavogtus 
pinigus ir už viena viszta, ku
ria viena kaliniu žmona buvo 
jiems atneszus, ir kuria tie va
giai pavogė.

I^Pirkie U. S. Bonus!

PINIGAI,
' GALVAŽUDŽIAI

WASHINGTON. D. C. —
Senas priežodis sako kad “Pi
nigai, galvažudžiai’’. Ir taip 
pasirodė ana diena, Vaszing
tone, kai trokas pilnas pinigu 
isz valdžios iždo, apsivertė ir 
sutrynė draiveri, 29 metu am
žiaus Anthony Schroeder, isz 
Silver Spring, Maryland.

Trokas veže apie asztuonis 
szimtus svaru bumaszku ir ap
sivertė prie pat Bureau of En
graving kambaru. Draiverys 
pasimirė ligoninėje.

RUSAI KOVOJA
PRIE BOLSZEVIZMA

HAAGA, HOLANDIJA. — 
Haagoje susikūrė Rusijos Emi
grantu Centras kovoti priesz 
Sovietini režimą. Susijungė 
septynios organizacijos. Kai 
kurios isz Ukrainos, Armėni
jos, Azerbeidžiano Centras su
sikūrė Holandijoje suagumo 
sumetimais. Prieszakines ko- į 
vos priesz Bolszevizma linijos 
paliktos Vokietijoje. Ir Sovie
tai, Ruskiai ir Komunistai jau- 
cziasi bejiegiais priesz szitus 
priesz Sovietu Rusija sukili
mus.

Prezidentas Lekia In Slapta Vieta

Prezidentas Eisenhoweris 
su szitu “helicopterin'’ ero- 
planu, lekia virsz Gettys
burg, Pa., savo ūkio, in ma
žai kam žinoma, slaptinga 
del atsargos, kai “Civil De
fense’’ laike savo pratini
mus kaip ir kur pasislėpti

LAIVYNO ALGA
NEGANA '

WASHINGTON, D. C. — 
Kapitonas Chester W. Nimitz, 
Jr., Admirolo Nimitz sūnūs sa
ko kad Laivyno alga kapitonui 
devyni szimtai doleriu ant me
nesio, toli gražu negana. Ir jis 
dabar, po dvideszimts vieno

3 KAREIVIAI
UŽSIMUSZE

NORTONVILLE, KY. — 
Trys kareiviai isz Fort Camp
bel užsimusze ir trys kiti buvo 
labai sužeisti, kai du automo
biliai susimusze netoli nuo 
Nortonville miestelio. Žuvu-■ 
šieji kareiviai buvo 18 metu 
Larry D. Thomas; 17 metu 
Norbeht Redstock ir 18 metu 
Gerry Smidder. Visi buvo isz 
Fort Campbel.

DINGĖS VAIKUTIS
PRIGĖRĖ

Surastas Negyvas;
Prigėrė

____
SEA ISLE CITY, N. J. — 

Trijų metu vaikutis, Patrick; 
Barry, kuris buvo dingės pa
reita sanvaite, buvo po penkių 
dienu jieszkojimo surastas ne
gyvas.

Carl Voss, isz Phildaelphijos 
su savo žmona buvo iszejes pa- 
sivaikszczioti, ir jis pamate ka 
ten plaukiant netoli kranto. Isz 
pradžių jam iszrode kad kas 
nors tenai maudosi, bet paskui 
jis pamate kad tai mažo vaiko 
lavonėlis. Jis inbrido in vande
ni ligi pažaseziu ir ta lavonėli 
isz mariu isztrauke ir tada pa- 
szauke policija, kuri ji nuveže 

jeigu prieszas mus isz pa
dangių užpultu.

Ta slapta vieta taip gerai 
intaisyta, kad ne tik Prezi
dentas, bet beveik ir visas jo 
sztabas galėtu savo darba 
dirbti isz ten, taip kaip jie 
dabar dirbai Baltnamuose.

meto tarnyboje, pasitraukia. 
f

Kai kurie isz musu sakytu 
kad devyni szimtai ant mene
sio tai 'puiki alga, bet szitas 
pats Kapitonas galėtu mums 
priminti kad jis daug daugiau 
vertas pramonėje. Kai tik jis 
iszstos isz Laivyno, jo jau lau
kia darbas, vieta kuri tris sy
kius tiek mokes.

□ a o

Amerikiete Loszike

Loszike Kim Novak, laik- 
rasztininkams, Rymoje užsi
gynė kad ji ketina apsiženy- 
ti su ItalijonuBajoru Mario 
Bandini. Ji nusijuokdama 
jiems paaiszkino: ‘Mudu es
ame tik geri draugai.’

in Mercy ligonine.
Daktaras Francis Hauck sa

ko kad tas vaikutis prigėrė. Jo 
tėvai buvo paszaukti, ir jie pri
pažino kad tai ju sūnelio lavo
nėlis. Jo tėvai, Ponai Thomas 
Barry gyvena in South Dennis, 
New Jersey. Policijantai sako 
kad tas vaikutis buvo vienas 
tos szeimynos asztuoniu vaiku. 
Kai jis buvo dingės tai apie 
penki szimtai žmonių diena ir 
nakti jo jieszkojo.

KAREIVIS• NUSIAUTAS
FORT NIAGARA, N. Y. — 

Dvideszimts vieno meto am
žiaus kareivis Juan Toledo, isz 
Pueblo, New Mexico, buvo 
mirtiniai sužeistas, kai jis no
rėjo isz sargo ranku isztraukti 
karabina. Sargui buvo insaky- 
ta sergėti ta kareivi, nes jie 
ankseziau buvo susimuszes su 
kitu kareiviu ir buvo ta karei
vi kelis sykius perdures su 
peiliu.

NUOMININKO
MIRTIS

Erne Nesvietiszkus
Nuoszimczius

PHILADELPHIA, PA. — 
James F. Malloy dar sziandien 
butu gyvas ir gana užsidirbtu, 
becziulbdamas nuoszimczius 
isz kitu nabagu, kaip siurbėlė 
cziulbia krauja. isz žmogaus, 
kūno, jeigu jis nebutu norejes 
per greitai per daug užsidirbti. 
Dabar jis neteko ne tik savo 
kostumeriu, bet ir savo gyvas
ties. z

Dvideszimts trijų metu am
žiaus Edward J. Polakowski, 
sziandien butu laisvas, jeigu 
ne taip linksmas žmogus, jei-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

V. L. Boczkohrki, Editor and Mgr.

JAUNIMO
STOVYKLA

Atidarymo Iszkilmes 
Invyko Liepos 28 D.

MANCHESTER, MICH. — 
Liepos dvideszimts asztunta 
diena, Nedelioj, likos atidaro
ma ir paszventinama Amerikos
Lietuviu Kataliku Federacijos 
Jaunimo Stovykla, prie Man
chester miestelio, Michigan 
valstijoje, netoli nuo Detroit 
miesto.

Isz ryto, vienuolikta valan
da, stovyklos salėj e Szventas 
Miszias atnaszavo Jo Ekselen- 
cija Vyskupas Vincentas Briz- 
gys.

Pamokslą pasakė Pralotas 
Pranciszkus Juras. Misziu me
tu giedojo Szvento Antano pa
rapijos choras, isz Detroit. Po 
Misziu seko pastatu szventini- 
mas ir iszkilmingas posėdis.

Menine programa atliko sto- 
vyklaujanczios mergaites, va
dovaujamas Marijos Nekalto 
Prasidėjimo Seserų isz Put
nam, Conn. Svecziu isz Detroit, 
Chicagos, Clevelando ir kitur 
dalyvavo.

Isz vakaro, Liepos 27-ta d., 
stovykloje invyko trikampio 
sanskrydis, kuriame dalyvavo 
apie szimtas studentu ateiti
ninku, daug moksleiviu ir sen
draugiu.

Stovyklos atidarymo iszkil- 
memis rūpinosi komitetas, ku
riam pirmininkauja Pranas 
Polteraitis isz Detroito.

PLATINKIT
“SAIL!”

PLATINKIT!

Nelaimingas Atostogų Užbaigimas

Ponia Cynthia Doose, su 
liūdnumu stovi ir stengiasi 
suraminti savo sūneli Mich
ael, kai jiedu mate kaip jos 
vyras keturios deszimts vie
no meto amžiaus Lynn Doo
se, kontraktorius isz San 
Francisco, Calif., prigėrė.

69 MITAS

$3.75 UZ KIEKVIENA 
KŪDIKI

BUENOS AIRES, — Argen- 
tino valdžia yra invedus nau
ja. instatyma, .sulyg .kuriuo 
szeimynos gaus po tris dole
rius ir septynios deszimts pen
kis centus kas menesis už kiek
viena kūdiki, iki penkiolikos 
metu.

Daug Europos krasztu ka 
į panaszaus turi szeimynoms pa
dėti. Amerikoje szeįmynai gali 
atrokuoti szeszis szimtus ant 
metu. Ir tai tikrai baikos. Bu
tu labai visiems geriau, jeigu 
kuris musu valdininku pamė
gintu tik iszmaitinti vaika su 
szesziais szimtais ant metu. 
Mes nepraszytume kad jis to
kiam vaikui pampintu drabu
žius, mokslą ir bendrai pragy
venimą. Tegu jis tik per vienus 
metus isžmaitina viena Ameri
kieti vaika su szesziais szim
tais.

VIS BĖGA ISZ
SOVIETU ROJAUS

BERLYNAS, VOK. — Per 
dvi paskutines Gegužio sanvai- 
tes isz Vokietijos Sovietines 
vietos, zonos, atbėgo in Vaka
rini Berlyno arba Vakarine 
Vokietija apie asztuoni tuks- 
tanežiai devyni szimtai asme
nų. Ju tarpe buvo apie tūkstan
tis asztuoni szimtai jaunuoliu 
ligi dvideszimts keturiu metu 
amžiaus.

Pasirodo kad Sovietu kad ir 
maloniausi ir geriausia valdžia 
nepatinka tiems, kurie vis 
sapnuoja ir svajoja apie Ame
rikos laisve, lygybe ir prasz- 
matnybe biznyje ir pragyveni
me.

Jie ka tik buvo sugryže, 
parplaukė isz gražios atos
togų keliones. Jos vyras no
rėjo nutraukti savo naujo 
laivelio paveiksią, ir belip
damas ih kita maža laiva, 
jam koja paslydo ir jis in- 
krito in vandeni ir prigėrė.
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Kas Girdėt
Per paskutinius Chicago, 

Ilk, miesto isztekusius potvy
nius keletą Lietuviu gerokai 
nukentejo' Bruno kepyklai te
ko patirti nuostoliu už kelis 
tukstanczius doleriu; miltai, 
sukrauti rūsyje, suszlapo,

Karvelio krautuves rūsyje 
buvo daug mužiko® dalyku ir 
knygų — viskas suszlapo.

Prancūzija ir Vokietija pasi- 
rasze sutarti su Amerikos tele
fono ir telegrafo 'bendrove ties
ti nauja telefoną pr Atlantos 
mares. Jis kasztuos apie ketu
rios deszimts milijonu doleriu. 
Juomi Lūs galima kalbėti vie
nu sykiu trisdeszimts szeszio- 
mis linijomis.

Europos dipliomatai sako 
kad visai ne'butu dyvai jeigu 
dabar iszgirstumg, kad kas 
nors kersinosi Kruszczeva nu
galabinti. Jie sako kad jie jau- 
czaisi tikri kad dalbar Moloto
vas su Malenkovu taiklusis 
jam atkerszinti.

vyro kai ji teisėjui pasiskundė 
kad jos vyras, per du metu ja 
vis vadino “durhia” ar “pus- 
galve”. Ji, isz savo puses pri
sipažino kad ji savo vyra va
dino “kiaule” ar “Ponu Mar
shall.”

Prez. Eisenlioweris aproka- 
ves savo penkis Prezidentystes 
metus, sako kad viskas tvarkoj 
kad niekados tiek žmonių to
kius darbus neturėjo, kad al
gos darbininkams niekados ne
buvo tokios geros, ir kad visi 
tiek niekados ne'beturejo kaip 
dabar turi.

Eina gandai, kad . Sovietu 
Rusijos Ambasadorius in Ame
rika, Georgi Zaroufbinas, gali 
mesti savo darba, iszsižadeti 
Rusijos ir praszytis kad Ame
rikos valdžia duotu jam apsau
ga.

Kai tik Khruszczevas paėmė 
valdžia, Rusijoje, tai sargyba 
prie Ambasadoriaus Zaroubino 
buvo padvigulbinta, kad jis ne
paspruktu.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir lindimai 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Pypkes Pumai
Viskas anot Eisenhowerio,' 

dabar taip gerai eina, kad ne
gali būti geriau.

Naujas Sovietu bosas turi 
gana bedu ir rupescziu namie, 
kad jis jokiu budu negali užki
binti kuri kraszta užsienyje.

■ ' • •

Beveik visi Amerikos prie- 
szai dabar tiek savo bedu turi, 
kad jiems nėra laiko užsika
binti ant kitu krasztu ar ant 
Amerikos.

Tiems musu prieszams kitas 
karas yra tolimiausias dalykas 
ir jie jo bijosi kaip velnias 
szvesto vandenio.

Eisenlioweris nėra patenkin
tas Kongresu, nes jis vis susi
kerta ir nebegali akis in aki 
•matyti su Kongreso nariais.

Teipgi eina gandai kad Ru
sijos Užsienio Ministerio An
drei Gromyko dienos suskaity
tos. Jis buvo artimas Molotovo 
draugas ir mokinys.

In Auburn miesteli, Maine 
valstijoje, vienas gazolino par
davėjas iszkabino szitoki savo 
'biznio pagarsinima: “Ant 
lengvo iszmokesczio: szimtas 
nuoszimtis ant rankos ir nie
kas kas menesis.”

Dabar vis labiau aiszkeja, 
kad Prezidentas Eisenlioweris 
negali susiszneketi su savo 
partijos vadais. 

■ • • ””
Ar jus žinote kad valdžios 

iszlaidos kiekvienam Ameri- 
kiecziui kasztuoja daugiau 
kaip keturis szimtus doleriu 
ant metu. Ir tie piliecziai yra 
skaitomi nuo szio ryto gimusio 
kūdikėlio ligi szimtameczio se
nelio.

1940 metais mums pilie- 
cziarns musu valdžia kasztavo 
tik po szeszios desžimts devy
nis dolerius.

Jeigu Mes,...
Jeigu mes puikiausiai 
Gėlėliai szaknis pakirsim, 
Tai be laiko visai suvys, 
Ir jos gyvybe supus.
Taip ir žmogui ant žemes, 
Jeigu jo darybe atimsim, 
Jo laiminga sriove nepasieks 

ir pražus.

URASZIMO TARO
- DVASIA -
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

pats namas isz kurio iszejo 
pirm septynių, dienu, tai kodėl 
jis pradėjo dabar griūti ? Taro 
sustoja ant savo namu slenks- 
czio ir akinis netiki. Nemato 
nieko isz tu kuriuos ten paliko 
nemato nei paczjos nei vaiku!

Susirietęs koksai tai senelis 
szildei prie krosnies bet tai ne
buvo jo tėvas. Nusiminimas 
sukratė žuvininko szirdi, vie
nok susilaikė ir paklausė dre- 
bančziu balsu: '

— Kas esi, seneli, ir kodėl 
i asz tave czionai užtinku? Isze-i 
jau isz czionai pirm septynių 
dienu ir palikau paezia ir vai- 

; kus. Kas su jais atsitiko kad ju 
czionai nėra?

— Nesuprantu tavo žodžiu 
jaunikaiti, atsake su nuosteba 
senelis. Apie ka kalbi ? Kas 
esi?

— Esiu Uraszima Taro, žu
vininkas.

— Uraszima Taro?! Suszii- 
ko baimingai senelis, esi tai 
dvasiai, szeszelis! Girdėjau 
apie Uraszima Taro, bet .tasai 
nuskendo mariose priesz sep-^ 
tynis szimtus metu. Žuvinin
kas nubalo ir paszlijo. Senelio 
žodžiai del jo buvo 'žaibu., kuris 
praplcsze tamsybes. Suprato 
dabar kad tas kas jam turėjo 
iszrodyti viena sanvaite, buvo 
amžiai.

pamatyti, bet kaip tik pamate 
savo namus, da. labiau nusiste
bėjo! Beabejones buvo tai tasai

Apėmė ji didelis liūdnumas. 
Apleido tuojaus nesvetiifga so
dybai kuri jo jau su nieku neri- 
szo ir nutraukė sau in mariu

for the >1

wMirw.
your invitations and 
announcements must 
be flawlessly
correct! -

Londone, teisėjas pasakė 
kad ponia Grace Bowler yra 
nedėkingiausia žmona. Ji yra 
71 meto amžiaus. Jos vyras, 
Jonas, yrai 70 metu amžiaus. 
Jiedu buvo apsiženije 1910 me
tais. Teisėjas jos vyrui sutiko 
duoti divorsa, kai jis priparo- 
dino, kad per trisdeszimts ju 
ženystvos metig ji kas rytas 
parūpindavo ir nuneszdavo sa
vo 1 ‘ boy-f rentui ’ ’, draugui 
sziltus pusryczius, o jos vyras 
turėjo sau pusryczius pasigar 
minti.

Amerikos žmonių skaiezius 
auga po tris milijonus ant me
tu. i

Londone, Ponia Gladys Mar
shall gavo divorsa nuo savo

SAPN0R1US

I
Su 283 Paveikslaii j

160 Puslapiu ;
8 col. ilgio, 5% col. plocaio ][ 
Iszaiszkina sapna ir kas !; 
ateitoje stosis. Su priedu Jį 
planatu ir visokiu burtu. !• 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: :: Į

Pinigai reikia siusti su J > 
užsakymu’ '

l iktai.... $1.00 :I 1Saule Publishing 00.. ,
ė Mahanoy City. Pa.,U S A

Demokratai sziaurinese val
stijose stengiasi juodukus inti- 
kinti, kad Prez. Eisenlioweris 
ir visa Republikonu partija 
yra priesz juodukus. 

_ • »
Sekretorius thilles mistino 

kad 'visi laikrasztininkai ir re
daktoriai nudžiugs ir ims ka- 
žoka szokti. Bet visai ne.

Laikrasztininkai Amerikos 
Sekretoriui davė žinoti kad jie 
nėra jo valdomi, kad ne nuo jo 
pareina kas kur važiuos, ir ant 
kiek laiko. Jie jam staeziaį pa
sakė, kad jeigu vienam bus pa
vėlinta tai kodėl ne visiems. Ir 
jie jam davė staeziai žinoti, 
kad ne jis ju bosas, bet ju re
daktoriai ir redakcijos.

Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles, stengiasi pasi- 
aiszkinti,' kad jeigu bus pavė
linta visiems laikrąsztinin- 
kamas in Komunistiszka Kini
ja važiuoti, tai iszrodys taip, 
kaip mes tuos Komunistus pri- 
pažinstame.

Let us show you the

ower QjcJedJing oQin.

SKAITYKIT

PLATINK IT!

pakraszczius. Tenai akimi 
jieszkojo želvos nes jam labai 
norėjosi sugryžti in Okeano 
dievaites palovius, bet jos nie
kur negalėjo nužvelgti. Želve 
pranyko kad jau jam daugiau 
nepasirodyti.

Taro parpuolė ant sinilcziu 
ir apsiliejo karezgomis aszaro- 
mis, 'bet staiga atsiminė pa
slaptinga doyana ir slaptingus 
Okeano dievaites žodžius.
i — Kas gali 'Imt toj skryne
lėj ? Pamislijo. Dievaite pasakė 
kad siiiertis,'bet kas žipo ? Gal 
ji norėjo mane iszbandyti ? Ar 
asz tenai nerasežiau sau pata
rimo ir laimes? O-gi, kad man 
dabar'prisieitu ir numirti, tai 
kas man kitas pasilieka, jei 
esiu vienas ant svieto, be szei- 

; mynos, be prieteliu ir namu.
Nes be atmainos geriau snier- 
tis nei toksai gyvenimas.

Karta jau nusprendęs žuvi
ninkas nesibijojo ir ilgai nieko 
nelaukė, tik drąsiai atidarė 
skryneles viražu. Iszplauke isz 
tenai miglotas debesys kuris 
apsupo ji kaipo mirtina užklo- 
de. Akimirkoj žilumas iszbalti- 
no jam smilkinius, ant veidu 
atsirado riaukszleš, kūnas su
vyto ir praėjus trumpai valan
dėlei žuvininko kūnas be • gy
vasties gulėjo. ant smileziu 
kranto.

Tokia tai buvo pabaiga Ura
szima. Taro kuris nuskendo 
septynis szimtus metu atgal.

—GALA S——-

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 isi
• szito Katalogo 

Nr. 1957 v

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

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

Saule Publishing Co.
Phone 744-JMahanoy City, Pa.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Dij 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 J 29—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievd'; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

N0.148—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 Akine- 
norians, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
broliai, Majoro Duktė. 62 pus

lapiu, 20c.
No.158—A p i e Kapitonai 

Stormfield Danguje; Pabėgo? 
le; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

No.166—Apie Sūnūs MaL 
kiaus; Iszklausyta ,M a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c. 1

No.176^—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 2Šc.

Kitokios Knygos

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

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

180 Vk— Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaua 
nuo Sudėtu Pinigu atil Susirin
kimu. 25c.'

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

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

No J 97—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 ftz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jernzolima. 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. 
Pilkius apraszymas. 20c.

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Offieium. 15<3

Kaip Užsisakyti Knygai:

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 laiazka su pinigais.

t®’"’ Nepamirszkite dadėti 
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, - 0. S. M
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Uraszimo Taro Dvasia
Japoniszka Legenda

pBIE'SZ daug, daug metu, 
biedhoj žuvininku sodyboj 

Mizenoe, Tango szaly, gyveno 
žuvininkas vardu Uraszima 
Taro. Jis buvo žinomas isz ge
ros szirdies ir isz to, kad links
mas ir užganėdintas gryžo isz 
žuklavimo, kuris pasirodė ne
tikėtai gausiu, ipakraszti mariu 
pamate kelis vaikinus besi'bo- 
vijanczius atrastos ant suni
ežiu želves (geležines varles) 
kankinimu.

Taro nemylėjo matyti žvėre
liu kankinimo, tai-gi ir del7 O

kankinamos 'želves atjautė ma
lonus jausmus. Greitai prisiar
tino prie mažu kankintoju ir 
stengdamasis in juos kuoasz- 
triausiai prašzneketi, atsiliept1 
tais žodžiais:

— Ka jums padare toji ne
laiminga želve, kad su ja taip 
nežmouiszkai apsieinate ? Ar 
nežinote apie tai, kad Dievas 
už tai nemielaszirdingai vai
kus baudžia?

— ’Nesikiszk ne in savo rei- 
f

kalius, atsake karsztai vyriau
sias isz to vaikiniu būrelio. To
ji želve neikam nepriguli ir ga
lima su ja daryti, kas tik mums 
patinka. Tai tegul tas visai ne
rupi.

Žuvininkas tuojau suprato, 
kad su pasididžiavimu nieko 
nepelnis tame atsitikime ir ne- 
suminksztys jaunikaiczio kie
tu szirdžiu, tai-gi permaine sa
vo aiszkinima ir szvelniau at
siliepė:

—• Nesirustinkite t e i p 
daug, mano vaikai, nenorėjau 
asz jus užrūstinti. Norėjau 
jums tik pasakyti viena daiig- 
ta. Jus man atiduosite želve, o 
asz jums, sztffi ka!

Ir su tais žodžiais iszsitiese 
prie ju ranka, ant kurios delno 
buvo du blizganti pinigėliai.

Tasai pasiūlymas vaikinams 

LIETUVISZKAS SURIS

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos
\\ MICHIGAN FARM SURIS

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

FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 
An'driuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

Szis Suris y.ra 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 Sūrius ir prasžoma, 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.

T FOUNTAIN — MICHIGAN

labai patiko! Paliko tai-gi 
tuojaus ta nelaiminga sutvėri
mėli ir kuogreicziausiai su tais 
pinigėliais nusineszimo in so
dyba, idant tenai nUsipirkus 
sau saldumynu.

Doras žuvininkas pakele tuo 
tarpu želve, ir glostydamas ja, 
tarė:

— Biedenas sutvėrimėli! k
Priežodis tau praiiaszauja de- 
szimts tukstancziu metu gy
vasties bet man rodosi kad be 
mano pagalbos tu butuin nesu
laukus tokio amžiaus. Tie niek- 
szai be abejones butu tave už
kankinę !

— Na! Reike tau duoti lais
ve, bet ant ateities buk- atsar
gesne, o laibiau saugokis vaiku!

Su tais žodžiais, žuvininkas 
padėjo želve ant smilcziu, ir 
pilnas užganedinimo isz to sa
vo gero darbo, linksimu szvil- 
pau damas, nusidavė sau namo. 
Ta diena ir vakariene jam pa
sirodė gardesne ir pats atilsis 
saldesnis.

Sekanti ryta Taro pagal sa
vo seno . paproczio iszplauke 
ant mariu. Atsitolinęs gana to
li nuo kraszto, maustydamas 
tudjaus užmesti tinklus, kad 
nepaprastas' koksai tai plusz- 
kejimas atsimusze in jo ausis 
ir po draug iszgirdo silpna 
szauksma.

Žuvininkas su nuostebe ap
sidairė aplinkui, o nematyda
mas nieko, persitikrinime, kad 
jam tas viskas szeiip sau pasi
rodė, norėjo isznaujo pradėti 
.mesti tinklus in vandeni, kad 
tuo tarpu tasai pats balsas at
siliepė dar garsiau:

— Uraszima! Uraszima!
Nebuvo dabar abejones, kad 

kas arti turėjo Tint, tai-gi žuvi- 
ninkas su atycla apsidairė ap
linkui po marias ir pastebėjo 
ežia, pat palei luotą maža žel
ve, kuriai vakar iszgel'bejo gy
vastį !

— Ar-gi tu manes szauk- 
tum ? Paklausė su nuosteba Ta
ro. ,

— Teip, tai asz, mielas po
ne Urašzima. Atėjau tave pa
sveikint ir piadekavoti tau už 
pasitarnayima.

— Labai tai gražu isz tavo 
puses. Bet kaip ežia dabar ta
ve priėmus? Kaip tai gaila, 
kad nerūkai, kadangi kitaip 
asz tau duoeziau savo pypke.

— Rūkyti nerūkau, bet ar 
nebūtum toksa. imalonųs mane 
pasveikinti su “saki” stikle
liu"? Kaip tai'?! Tai turi ‘saki’. 
Visados. Turiu prie saves bon- 
kute. Kas tiesa, nėra tai ge-

Girdejau kad viename 
miestelyje,

Veseilios puikiai buvo, 
Ant kurios daugybe, žiopliu 

pribuvo, 
O tai del to, kad niekai 

. pasielgė, 
Mat ir policijantai atsibeldė, 

Vienus tuojaus nutvėrė,
Kiti per duris iszvere, 
Gaspadinele nenorėjo 

pasiduot, 
Norėjo policijautus iszvaryt,

Bet kaip girti, 
Tai visur narsunai, 
O kaip pinigėliu turi - 

tai galiūnai, 
Bet paika policijanto 

proto mokina, 
Kaip gerai kaili iszbnbiiina.

* „ * *
Kada vyrueziai buna 

geri laikai, 
Tai turi zo'bova musu 

vyrai,
• Tada pinigu kožnas turi, 
0 kas bus rytoj tai visai 

nežiūri, 
Kaip tai vienas vyrukas

Isz Ulinojaus steite ' 
pinigu turėjo, 

Isz kazyru loszti 
užsinorėjo,

Žinomą, kaip visados 
giliuko neturėjo, 

Priek tam ir loszti 
nemokėjo,. 

In kėlės valandas viską 
praszpicavo, • 

Nei centelio iszloszti 
negavo, 

Tik po kambarį apsidairė, 
Kaip katinas apsilaižė 

Keletą szimteliu 
praszpicavo, 

Nei stiklelio skystimo 
• I

negavo, 
Dabar tasai vyrukas, 
Biednas kaip ubagas 

Kiek tai dabar 
iszprakaituos,

Kol tiek pinigėliu 
užsipikiuos, 

O jeigu ateityje nuo 
kazyru susilaikys, 

Tai gal ant senatvės 
kiek užsživarys.

* * *
Jeigif kas ka blogo

• daro, 
Tai to nepaisykime, 
Bet tik erelio akimi 

Ant savo klaidu
I žiūrėkime. 

riausias, bet jei neturime ge
resnio.

Tai sakydamas žuvininkas 
pripylė stikleli ir padavė žel- 
vei, kuri iszvertus iki dugnui, 
vėl pradėjo kalbeties.

— Gal nori valgyti? Pa
klausė žuvininkas.

— Dėkui ponas Uraszima, 
man pakanka vieno stiklelio. 
Pasakyk man, prašiau, ar ma
tei? O keno dievaites palovius’?

— Ne, bet tas ir megalima!
— Kaip, del ko“?! Ir žinai, 

asz turiu dideli norą tave in te
nai' nugabenti.

— Ka tu ežia pasakoji?! 
Bet tasai'palovius turi but lai
bai toli ? O asz nemoku plaukti, 
teip kaip tu, tai kokiu budu asz 
in tenai dasigaucziau?!

--Labai lengvai, mielas 
pone Uraszima! Atsisėsi tie
siog ant mano nugaros, o asz 
tave nugabensiu kur tik reikia.

t—■ Ant tavo nugaros! Gal 
juokies isz manės mano mažo
ji! Jei bu.tum nors deszimts 
kartu didesne, tai ir tuokart 
ant tavęs žmogus negalėtu lai- 
kyties.

— Ar maustai, kad asz su 
tuo neduosiu rodos? Gal man 
netiki, mano mielas pone Ura
szima? Palauk valandėlė ir te- 
myk!

Ir sztai mažas sutvėrimėlis 
pradeda augti. Augti! Kad par 
sirode toksai didelis, kaip žu
vininko luotas, kuris nuste
bintas ir pertikrintas ta per
maina perstoją abejoti, nusi
leidžia drąsiai ant želves nuga
ros ir leidžiasi neszties in sau 
nežinomas toliumas.

Po keliu valandų, tos kelio
nes, Taro pamate iszlendanczia 
isz gilumos vandenų bokszta, 
po tam puikus namas mirgan- 
czius savo blizgesiais nuo kai
tros saules spinduliu.

— Kas tai per namas?! Pas 
klause Taras. i 

— Tai Okeano dievaites
paloviu portikas; netrukus ji 
pamatysi isz artimo.

Ir isztikro, netrukus atkelia
vo prie pageidaujamos sau vie
tos. Žuvininkas nusėdo nuo 
želves, bet būdamas nedrąsus, 
negalėjo- nei vieno žingsnio 
pirmyn nužengti. Vietoj smil
cziu, po kojomis turėjo iszklo- 
tus nuo puikiausius žemeziu- 
gus, o priesz ji stovintis namas 
blizgėjo auksu ir brangiais ak- 
menimis kaip kokia auszra! Du 
baisus siaubūnai su levu gal
vom ir driežu vuodegom, sto
vėjo paszaliais inejimo in tuos 
namus, vienok jie ant žuvinin
ko žiurėjo tokia szvelnia pa
žiūra, kad ji atsigavo ir isz jo 
szirdies visokia baime isznyko.

Želve tuo taupu inejo in vi
dų ir netrukus vėl iszejo vezda- 
ina paskui save ne sen s k ai t omą 
daugybe visokiu žuvu, dideliu 
ir mažu. Žvynai tu žuvu mai
nėsi tai szviete kaip žemeziu- 
gas, tai vėl kaip auksas arba 
sidabras.

Prisiartima jos prie žuvinin
ko ir pasveikinuosios priete- 
liszkai in nuolankiai, pradėjo 
sukties aplink ji ir akies mirk
sni permaine jo žuvininko rū
bus in'puikiausius szilkinius 
apredalus. Puikus tarnas tada 
ji paėmė už rankos ir nuvede in 
palociaus gilumas!

Praėjus murmuro tropais su 
slonio kalu paramseziais, Taro 
atsirado priesz duris, kuriu 
gražumas buvo neiszpasaky- 
tas! Atsidarė jos be jokio girg
ždėjimo, parodant jo/nustebin- 
toni akim puikia svetainę! Dvi- 
deszimts krisztaliniu piliorių 
ten stovėjo, palaikydami lubas

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

Most valuable player 
offers valuable advice

Mickey Mantle s 1956 Record
Batting Average .353
Runs Batted In 130
Home Runs 52'

about Savings Bonds!
Mickey Mantle’s 
big bat won him the 
American League’s 
Triple Batting Crown 
last year and unani
mous choice by the 
nation’s sports writ
ers as his league’s 
most valuable player. 
This young Oklaho
man figures to have 
many more great 
years in the majors,

but already he’s looking beyond his playing 
days, planning for his family’s future with regu
lar savings.
Mickey says, “From personal experience, I 
know that the guy who comes through regular
ly means the most to himself and his team. I’ve 
learned the same lessor) about savings. Buying 
U. S. Bonds regularly helps win the game of 
security.
“Millions of sports fans can be star players in 
the game of security by joining and staying on 
Payroll Savings where they work.”
Good advice for the long haul from a long ball 
hitter.
For most of us, Payroll Savings offer the easiest, 
surest way to save. And the time to start is now. 
All you do is sign the application form in the 
payroll office where you work. Select the 
amount to be set aside for your Bonds each pay
day. Then your saving is done for you. And each 
time you’ve accumulated enough, a Bond is pur
chased in your name.
You keep abiding to your Bonds through Pay
roll Savings and your Bonds keep earning in
terest for you. It’s a sure way to make a little 
deduction add up to a lot of security.
So don’t put off saving another day. Sign up for 
Payroll Savings where you work—today. Or 
start buying Bonds regularly where you bank.

Part of Every American’s Savings 
Belongs in U. S. Savings Bonds.

The V. S. Government does not pay for this advertisement. 
The Treasury Department thanks, for their patriotic 

donation, the Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

isz karolu lųksztu. Kabojo 
szviesios aukso lempos. Viskas 
iszrode kaipo puikiausias ro
jus!

Ant deimentino sosto sto- 
vinezio vidui tos burtininkisz- 
ko.s svetaines, ilsėjosi savo- jau- 
nysties szviesoje graži Okeano 
dievaite, stebuklinga Otohime. 
Buvo graži kaip auszra, stebė
tinas nusiszypsojimas atvėrė 
jos luputes, kapa iszkilmingai 
pasikėlė ant sosto ir pamojo 
žuvininkui, kad prisiartintu.

— Buk sveikas Taro! Atsi
liepė dievaite, iszgelbejai va
kar gyvasti vienam mieliau
siam ma.ii o pavaldinių i tai-gi 
troszkau iszreikszti tau mano 
dėkingumą ypatiszkai ir su tuo 
mieriu, tave iii czionai paikvie- 
cziau.

Taro teip buvo perimtas tais 
visais inspudžiais, kad nesura
do atsakymo, ka matydama 
dievaite davė jam ženklą idant 

užimtu vieta ant auksines pa- 
duszkos priesz kuria pastatyta 
ta stalelis su gardžiausiais val
giais. Taro nelaukė praszant 
ir gardžiai suvalgė tuos pui
kius valgius, potam Otohime ji 
pakalbino, kad jis aplankytu 
ir peržiuretu jos. visus palo- 
cius.

Kas kartas vis nauji ypatin
gumai jam akyse persistatė ir 
biednas žuvininkas to visko 
negalėjo atsižiūrėt. Bet gra
žiausiu stebuklu jam pasirodė 
sodnas. Buvo jame keturi milži 
mszki klombai atsakanti ketu
riems metu laikams.

Klombas gulintis in rytus 
perstatė pavasario karalyste. 
Iszklotas szmaragdo sultingu 
augalu žaliumynais, tenai bu
vo slyvų gojus ir vyszniu me
džiai, visi apkloti margais žie
dais. Tuose medžiuose vituriai 
vijo sau lizdus, o laksztingalai 
dainavo stebuklingas daineles.

Pietiniame klombe vieszpa- 
tavo vasara. Medžiai ir krū
mai linko nuo vaisiu sunkeny
bes, o- karsztis butu buvęs be
veik nepakeliamas, jei nebutu 
putes aplinkui lengvas, szvel- 
nus vejalis.

Vakaru puses klomlbe me
džiai turėjo nugeltusius lapus, 
o žiemiu puseje buvo matoma 
ant vandenio ledas ir visur isz- 
krites sniegas.

Taro praleido visa diena ta
me burtininkiszkame sodne. 
Alpimtas Okeano dievaites ma
lonumu, .atsidavė tinginio gy
venimo labai, ir pamirszo apie 
savo biedna kaimeli, kur pali
ko savo mieliausius. Bet vis-gi 
viena karta atėjo jam jie ant 
minties ir pajuto savo szirdyje 
dideli iszsiilgima. Ka mansto 
namie apie mano teip ilga ne- 
pasirodyma? Kaip tai jie tenai 
turi baiminties ir kaip karsz
tai laukti mano sugryžimo! Be- 
albejones daleidžia kad asz jau 
kur ilsiuosi sau ant mariu dug
no. 0 kas veikiasi su mano pa
liktais tinklais ir luotu?

.Žuvininkas tai-gi nusprendė 
gryžti namo, ir apie tai tuojaus 
apreiszke dievaitei, kuri mėgi
no ji dar sulaikyti, bet visos 
jos pastangos buvo bevaisin- 
gos. Matydamas tai graži Oto
hime nuvede Taro in slaptinga 
kambari, iszeme isz po užrakto 
juoda skrynele ir padavė žuvi
ninkui.

■ l

— Kadangi matau tarė kad« 
nenori ilgiau pas mane likties 
tai ir užlaikyti tavęs neturiu 
jokio reikalo. Priimk ta skry
nele del atminties dienu kurias 
pas mane būdamas praleidai 
bet prižadėk man, kad jos ne
atidarysi ir turėk gerai atmin
ty mano žodžius: Kaip tik 
skryneles virszu atidarysi, ne
teksi savo gyvasties.

Taro priėmė ta slaptinga do
vana ir iszreiszkes savo dekin-

• L » .

guma Okeano, dievaitei, aplei
do jos puiku ir svetinga palo- 
cziu.

Netrukus su želves pagelba 
atsirado savo kaime.

Bet kas-gi atsitiko ? Kas per 
stebėtina permaina jis visus 
mato? Sodyba labai daug pa
sididino ir joje atsirado dau
gybe namu kokiu niekados sa
vo gyvenime nemate. Kaip tai 
jautėsi nusistebėjusiu, kad nie
kur negalėjo patemyti sau pą- 
žinstamu veidu. Visi žmones 
kuriuos ant kelio sutikdavo 
jam visai nepažinstami! Nega
lėdamas suprasti neramybes 
kuri ji apsiautė. Taro skubino
si prie paezios ir vaiku truksė
damas juos kuogreicziausiai

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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ŽiniosVietines
I

—■ iSeredoj pripuola Szv. 
Ignaco, o Tantiszka Vardine: 
Lėtutė. Ir ta diena: 1948 m., 
Elizabeth Bentley, kuri prisi
pažino kad ji buvo Komunistu 
partijos ir Sovietu Rusijos 
szlpiegas, pasakė kad du buvu
sio Prez. Frank. I). Roosevelto 
padėjėjai ir pagelbininkai yra 
taipgi iszdavikai, nes jie jau 
pristatė daug slaptu žinių kji- 
rias ji perdavė Sovietu Rusi
jai; 1944 m., Sovietu Rusijos 
Raudonoji armija užėmė per 
smurtą Lietuvos sostine Kau
na; 1942 m., Anglijos bombne- 
sziai ir kariszki laivai, žydrio
je Menesenoje, subombardavo 
Dusselford miestą Vokietijoje. 
Vokiecziai szito visai nesitikė
jo ir 'buvo jiems 'baisus smūgis.

— Ketverge, pripuola pir
ma diena Rugpiiiczio (August) 
asztuntas menesis szio meto. 
Taipgi Szv. Petro kai., o Tau- 
tiszka Vardine: Taugaudo. 
Menesis paszvenstas del Szv. 
Paneles Marijos Dangun Eim.i- 
mo, taipgi ant garbes Szvencz. 
Sakramento. Menulio atmai
nos: Prieszpilnis 2 d., Pilnatis 
10 d., Delezia 18’d., Jaunutis 
25 d. Ūkininku Priežodžiai: 
Kokia Szv. Balt raine jaus die
na, toks bus . visas ruduo. 
Ka.rszta Szv. Domininkaus die
nai, gabes ir szalta žiema.. Kas 
sžieno negriebia, Rugpiutyje 
pėdu nerisza, rudenyje anksti 
nekoliasi, tas pamatys, kaip 
žiema klosis. Jeigu tame mene
syje tankiai vasnoja, bus ilga 
pagada ir gražus laikas; 1949 
m.., Amerikos bankos paskoli
no Finland i jai net $812,500,- 
000,000; 1918 m., deszimts tuk- 
stancziu Amerikiecziu karei
viu stoja iii talka Sovietu Rau
donajai Armija in Vladivos
tok. Jie ežia iszbuvo iki Sau
sio men., 1920 metu; Szvedu 
Nepriklausomybes diena del 
apsiginklavimo. Szvedu szita 
szvente pareina net nuo 1291 
m., 1940 m., Gerhard A. West- 
rick, Naciu agentas, suimtas 
Westchester, N. Y., jis vare 
Naciu propaganda Amerikoje; 
1940 m., Aukszcziausioji SSSR 
Taryba dalyvaujant skaitlin
gai Lietuviu delegacijai, pri
ėmė Lietuvos Socialistine Ta
rybų Respublika lygiatiesiu 
nariu Sovietu San jungos.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Alfonso Lig., o Tautiszka Var
dine: Manigrido. Menulio at
maina: Prieszpilnis. Ir ta die
na: 1914 m., Rusijos kareiviai 
užsipuolė ant Vokietijos; 1934 
m., Hindenburgas pasimirė. 
Jis buvo 86 metu amžiaus, Hit
leris dabar tapo visos Vokieti
jos Diktatoriumi; 1948 m., 
Prez. Harry Trumanas paski
ria trijų žmonių Komisija, in- 
vykdinti Benamiu “Dypuku” 
priėmimą in Amerika (U.S.A.) 
buvo nutarta priimti du suim
tai ir penkis tukstaneziai tokiu 
Benamiu.
. — Elzbieta Kunauskiene, 
nuo 525 W. South uly., kuri ne- 
sveikavo* per keletą metu, pa
simirė pareita Petnyczios ryta 
9:30 valanda savo namuose. 
Gimė Lietuvoje. Prigulėjo prie 
Lietuviszkos parapijos ir mo
terų bažnytiniu draugijų. Pa
liko savo vyra Kazimiera; duk- 
tere Mare, pati Juozo Deresz- 
kio isz Locust Valley; keturios 
seserys: Agnieszka, pati Jono 
Blusiono, Great Neck L. I., Ju
lija Miskievicziene, New York;

Mare, pati Petro Gaijausko, 
Brooklyn, N. Y., ir Ona, Lietu
voje, taipgi tris anūkus. ' Lai
dojo Panedelio ryta isz Grabo- 
riaus L. Traskausko koiply- 
czios, 535 W. Centre uly., su 
apiegomis 9-ta valanda Szv. 
Juozapo bažnyczioje ir palai
dota in parapijos kapinėse.

Frackville, Pa.—
Sirgdamas ilga, laika, Jonas 
Žemaitis, nuo 28 S. Balliet uly. 
numirė pareita vakara, in Ge
rojo Samarieczio ligonbute 
Pottsvilleje. Gimė Lietuvoje, 
atvyko in szita miesteli dauge
li metu atgal. Buvo amgliaka- 
sis, o keliolika metu atgal, isz- 
priežasties senates prasiszalli- 
no darbo. Paliko* savo paezia 
Margarietaypo levais. Metsku- 
naite. Laidojo Utarninke, an
tra. valanda po pi et, ir palaido
tas in L.D.K.V., kapinėse.

— Praeita Petnyeziai apie* 
devinta valanda vakare, bar- 
nys kylo namuose taupė poros, 
Howard Parrish, 46 metu am
žiaus, nuo 1 N. Broad Mt., uly., 
ir jo žmona, ponia Parrish. 
Vyras likos nudurtas su peiliu 

-in ranka ir krutinę per savo 
žmdna. Nelaimingas vyras nu- 
vesztas in Gerojo Samarieczio 
ligonbute. Policija tyrinėja 
szita. atsitikima..

GUATEMALA CITY.—
Prezidentas Carlos Castillo* 
Armas, likos nuszautas, parei
ta Pet n y ežia per žu d in tojo Ro
meo Vasquez Sanchez, kuris 
po tani pats save nusižudė, pa
leido kulka in savo galva. Gon- 
zalez-Lopez užėmė Arinos vie
ta.
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— 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 ju nuliūdima.

Platinki! “Saule”

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

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

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

PER GREITAI
NETEKO VILTIES

Karo Sztabas Czia Kal
tas Ir Visu Intartas

SAN FRANCISCO, CALIF.— 
Visi gali Dievui dekavoti ir sa
kyti kad tikrai stebuklas kad 
lakūnas, Leitenantas David A. 
Steeves iszliko gyvas kai jo j et 
eroplanas sudužo ir jis iszszo- 
ko isz jo ir po penkios deszimts 
keturiu dienu pargryžo “isz 
numirusiu!”

Jo eroplanas nukrito in aug- 
sztus Sierra kalnus, kur dabar 
dar žiemos szaltis siauezia ir 
kur sniegas ligi ausu.

Tai gal ir buvo stebuklas, be 
visai ne aeziu musu karo szta- 
bui ar jo draugams lakūnams.

Lakunu Sztabas buvo suti
kės kad jis buvo ir taip jo žmo
nai buvo praneszes. Lakunu 
Sztabas' buvo atszaukes visus 
savo eroplanus, kurie buvo pa- 
siunsti jo jieszkoti.

Lakunu Sztabas buvo pa
skelbęs, kad tas lakūnas 
yra žų,ves. Lakunu Sztabo 
laiszkas jo žmonai visa ta ne
lemta klausima buvo užbaigęs.

Žinoma, aiszkus dalykas kad 
visi tikėjo kad jis jau buvo tik 
rai pražuvęs tuose kalnuose. 
Nes High Sierra kalnuose Bir
želio ir Liepos menesiai yra 
dar žiemos menesiai.

Bet nei Lakunu Sztabas nei 
Armijos Sztabas negali dabar 
pftsiaiszkinti ar pasiteisinti, 
kad jie paliko, apleido viena sa 
vo pgri, kuriam j u pagelba bu
vo baisiai reikalinga.

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta ii 

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

Tas lakūnas, David A. Stee
ves pats sako kad jis buvo ma
tes daug musu eroplanu pa
dangėse, bet negalėjo jiems 
praneszti kur jis randasi.

Isz viso to tik viena iszeitis, 
tik vienas priekaisztas: Armi
jos ir Lakunu Sztabas buvo ap 
leides savo nari, savo dranga, 
savo bendradarbi.

Czia iszkyla ne vien tik Lei
tenanto David A. Steeves klau
simas, apleidimas, bet daug ki
tu jūreiviu ir lakunu, kurie bu
vo dinge jūres, maruose ar ku
riuose kalnuose, ir tu kariszku 
sztabu virszininkai už keliu 
dienu atszauke visus savo la
kūnus ir jurininkus ir laivus, 
ir paskelbė kad tie ir tie lakū
nai ar jurininkai yra žuvę. Kai 
gal kaip tik tuo laiku tokie la
kūnai ar jūreiviai dar vis kur 
nors ant mariu plūduriavo ar 
kalnuose vargo, laukdami pa
geltos.

J eigų musu Karo Sztabas at
simintu kad tokie lakūnai ir 
jurininkai beveik už pusdyke 
dirba ir savo gyvastis in pavo
ju stgto, tai tokie sztabai 
turėtu visas pastangas dėti to
kius pasiszventusius karinin- 
ir kareivius iszgelbeti kai jie 
patenka in tokias nelaimes.

Anglijos Laivynas ir Laku
nu Sztabas daug labiau ir rū
pestingiau rūpinasi savaisiais. 
Negu Amerikos-kariszkas szta
bas.

AKLAS TĖVAS

Pirkite U. S. Bonus

Lots of folks complain that the money 
they draw every payday zooms away 
from them with supersonic speed. If 
that’s happening to you, here’s how to 
stop it automatically! Sign up for U. S. 
Savings Bonds regularly, under your 
firm’s Payroll Savings Plan, or—if this 
method is not available to you—your 
bank’s Bond-A-Month Plan, then, that 
part of your earnings can’t get away 
from you. In fact, every $3 you invest— 
la the safest investment in the world— 
grows up to be M in ten years.

U. S. Tr«MuT> OcptriSMOi

Pirkite U. S. Bonus

SVARBUS
PRANESZIMAS!

Nuszove Vagi
CINCINNATI, OHIO.—
Septynių vaiku aklas tėvas, 
keturios deszimts szesziu metu 
amžiaus Willie Jackson nu
szove vagi savo namuose apie 
puse po trijų isz ryto. Jis 
sako kad jis iszgirdo kad kas 
tenai vaikszczioja kitame kam 
baryje. Kai ta vagis pastūmė 
szvieša, lempa, tai Jackson pa
leido szuvi isz savo revolverio 
in ta vieta, ir nuszove dvide- 
szimts trijų metu amžiaus 
Walter Hall.

PROFESORIUS
PASIMIRĖ

Buvo Du Vaikezu 
Baisiai Suniusztas

ATLANTA, GEO.— Giergia 
Tech Professorius pasimirė 
nuo žaizdų, kai du vaikezai ji 
baisiai sumusze apie puse po 
pirmos valandos isz ryto, visai 
netoli nuo to Profesoriaus 
kambariu.

Profesorius buvo Daktaras 
\

William Knox Pursley, trisde- 
szimts dvieju metu amžiaus isz 
Clover, So. Carolina.,

Policijantai sako kad du 
svietkai, kurie mate tuos vai- 
kevus, sako kad jiedu pasivijo 
Profesorių ant ulyczios ir ji 
baisiai sumusze ir suparde.

Tai ketvirta žmogžudyste 
szitame mieste in dvylika die
nu. Diena priesz tai jauna ir 
graži, dvideszimts penkių me
tu amžiaus sekretorka, buvo 
mirtinai nudurta ir baisiai su- 
muszta. Policijantai sako kad 
devyniolikos metu amžiaus 
vaikezas prisipažino kad jis ta 
sekretorka buvo užmusztas.

Priesz tai penkios deszimts 
trijų metu amžiaus žmogus bu
vo užmusztas. Policijantai to 
žmogžudžio dar nėra sugavę.

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi 

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

Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks:

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

Kanadoje: Metams $8.00; 
puse metu $4.50.

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

Atskiras “Saules” numeris 
10 centai.

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

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

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

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

3-CZIAS ‘NEPTŪNE’ 
EROPLANAS

SUDUŽO

10 Žmonių Žuvo
HONOLULU.— “Neptune” 

Laivyno Sargybos bombneszis 
yra treczias, kuris nukrito ir 
susprogo, užmuszdamsa de
szimts žmonių.

Nerika siugrabliojo keturis 
lavonus. Visi deszimts Laivy

no nariu žuvo nelaimėje.
Eroplanas, dvieju inžinu, 

P-2V buvo tokis pats bombne
szis, kaip tas, kuris buvo su
rastas Italijos kalnuose, ant 
kurio visi buvo žuvę.

Laivyno Sztabas dabar galu
tinai pranesze, kad visi ant 
Laivyno eroplano isz Willow 
Grove žuvo. Isz viso buvo 
vienuolika. Laivyno Sztabas 
sako kad nei vienas isz ju ne- 
beiszliko gyvas toje nelaimėje.

Kitas tokis eroplanas nukri
to, kai jis to dingusio eroplano 
jieszkojo. Tik vienas jszliko 
gyvas.

Eina gandai kad ant pirmo 
to dingusio eroplano buvo 
daugiau kaip vienuolika žmo
nių. Tie, kurie prie to sudužu
sio eroplano pribuvo, sako kad 
ant jo buvo moterų ir vaiku.

Lakunu Sztabas, kol kas dar 
nieko nesako, bet iszrodo kad 
daug daugiau ant to eroplano 
žuvo, negu kai buvo praneszta.

In visai trumpa laika trys 
tokie eroplanai nukrito ir su
sprogo.

Laivyno Sztabas yra pasky
ręs ir pasiuntęs savo geriau
sius inspektorius isztirti tas 
nelaimes ir dažinoti kas ten jo 
tikrųjų atsitiko.

NUOMININKO * 
MIRTIS .

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

gu jis nebutu pasidavęs in to
kio nuomininko, siurbėlės na
gus. Dvi sanvaites atgal jis tu
rėjo darba, kuris jam davė $85 
dolerius in sanvaite. Sziomis 
dienomis tai ne per daugiau
sia, bet visgi pragyvenimas.

Bet szitam jaunam Polakow- 
ski pritruko pinigu; jam reikė
jo savu apdraudos kasztus už
simokėti ir jis norėjo nauja ei
le drabužiu nusipirkti.

Jis pasiskolino pusantro 
szimto doleriu nuo James F. 
Malloy. Per penkias sanvaites 

po tam Polakowski atmokėjo 
po dvideszimts tris dolerius in 
sanvaite, ir tik tada suprato 
kad jis tik nuoszimti moka,, o 
skola kaip buvo taip ir yra.

Tada jis paprasze savo se
sers kad ji su juo pasiraszytu 
ant trijų szimtu doleriu pasko
los isz vienos New York ban
kos. Jis tada nuėjo pas James 
F. Malloy ir pasakė kad jis no
ri savo skola pilnai užsimokė
ti. Szitas siurbėlė, szitas nuo
mininkas Malloy tada jam pa
sakė kad jo pusantro szimto 
doleriu paskola dabar jau už
augus ligi penkių szimtu pen
kios desz'mts doleriu, neskai
tant tu penkių sanvaieziu per 
kurias Polakowskis buvo mo
kėjęs po dvideszimts tris dole
rius. Tos skolos iszlyginimas 
ir to klausimo iszriszimas užsi
baigė su žmogžudyste.

KAS MYLI SAVO 
VAIKUS, TAI JUOS 

BAUDŽIA
Tula motore, kuri gerai ir 

Krikszczioniszkai iszaugino 
savo vaikus, norėjo už koki ten 
prasižengimą nubaust; savo spe
neli. Vaikas labai bijojo ryksz- 
tes ir. su aszarom is melde savo 
motinos kad.jam. szi karta do
vanotu kalte ir ji nebaustu. Ta
da motina nuvede ji prie pa
veikslo kuris iperstate “Pasku
tini Suda”, kuris kabojo ant 
sienos, kalbėdama:

— Žiūrėk, mano vaikeli! 
Ateis laikas kada Dievas pa
reikalaus nuo manes kad Jam 
sudetan rokunda isz tavo pasi
elgimu ir ar tave Krikszczio
niszkai iszauginau. Pareika
laus jis nuo manės rokundos; 
isz tavo gyvenimo o jeigu tave 
dabar nenubausi u ant ko užsi
tarnavai tai mane už tai Die
vas nubaus. Ar-gi norėtum kad 
tavo motinėlė isz tavo priežas
ties butu nubausta per Dieva 
už tavo prasikaltimus?

— Ne, mamyte, ne, mano 
brangi mamyte! Geriau nu
bausk mane ne kaip tave Die
vas baustu už mano kaltes!

Gražus tai prilyginimas 
Kriksziczioniszko iszauginimo 
vaiku!

— GALAS —

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velniai; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius riko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 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...

; Viesz. Jėzaus ir ■
■ Motinos Szvencz. :
1 . , f i

I Sapnas Motinos Szven- Į 
[ oriausios, mieganezios Į 
Į ant kalno Alyvų, žemei j
I Batanijos, bažnyczioj J 
Į Szv. Mykolo Arkaniuolo. '

[ Knygos Did. 3%x5^ col. Į 
TIKTAI, 25 Cta.

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

— 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!

SKAITYKIT
I3F“SAULE”'^




