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Jauni Zuikucziai Po Septyniolika Svaru

Septynių metu Debra Re
ach, ežia laiko du zuikucziu 
kurie sveria po septyniolika 
svaru. Ji juos laiko in Po
mona, California parodoje.

Isz Amerikos
TRYS VAIKEZAI

KALTI

Nužudo Aptiekoriu

PHILADELPHIA, PA. — 
Lengviausia ir mažiausia baus 
me kurios trys vaikezai gali ti
kėtis tai kalėjimas iki gyvos 
galvos. Visi trys yra apie 
penkiolikos metu amžiaus. Jie 
yra Isaiah Green, James Crow 
son ir Edwin Walker.

Kai trijų teisėju teismas ra
do kad jie yra kalti, tai kitos 
iszeities jiems dabar nėra; jie

Jubiliejines Miszios

Kardinolas francis Spell
man, New York miesto Ar
kivyskupas atnaszauja sa
vo Jubiliejines, dvideszimts 
penkių metu sukaktuviu Mi- 
-szias, kai jis buvo konse
kruotas Vyskupu in Szven- 
to Petro Bazilika, in Vati
kano miestą.. Prie szito pa
ties altoriaus jis buvo pa- 
szventas Vyskupu, Szvento 
Tėvo Popiežiaus Pijaus Dvy 
liktojo, kuris tada buvo 
Kardinolas Eugenio Pacelli.

Szitie zuikucziai yra labai 
jauni. Kas gal pasakvti kiek 
jie svers ir kokie dideli jie 
bus kai jie už keliu menesiu 
užaugs in tikrus zuikius?

bus mirties bausme pasmerkti, 
ar iki gyvos galvos in kalėji
mą.

Tu vaikezu advokatai sten
giesi juos iszteisinti, sakyda
mi kad jie praeina isz prastu 
namu ir kad ju tėvai daugiau 
kalti negu tie vaikai.

Teismas dar nėra paskyręs 
jiems bausme, bet iszrodo kad 
turės būti viena isz dvieju: 
mirties bausme ar kalėjimas 
iki gyvos galvos.

Kaii tie vaikezai iszgirdo ta % 
pasmerkimą, jie nudavė kadi 
jie visai nepaiso.

Jie trys nužudė septynios 
deszimts penkių metu amžiaus 
aptiekoriu, Jacob Wallfield jo 
aptiekoje ant Germantown 
avenue ir Huntington, ulyezios 
Liepos dvideszimts penkta 
diena. Tas aptiekorius jiems 
visai nessiprieszino ir sake 
kad jie gali visus jo pinigus, 
pasiimti, bile tik ji paliks ra
mybėje.

Per trumpiau kaip vienus 
metus apie tuzinas aptiekos 
buvo apvogta ir darbininkai 
ar savininkaii nužudinti ar bai
siai sumuszti. Taip dalykai 
buvo pablogėję, kad patys ap- 
tiekoriai reikalavo kad polici
ja jiems sargyba paskirtu. 
Aptiekoriu Unija paskelbė ke
letą szimtu doleriu tiems, ku
rie tokius žulikus suseks ar 
iszduos. Policija buvo pasky- 

i rus szimt.a policijautu daugiau 
prie aptieku.

Tos vagystes ir tie užsipuo
limai ant aptiekoriu buvo ir 
yra už tai kad daug žmonių 
nori narkotiku ir negali pirk
tis, tai jie patys apvogia aptie- 
kas, ar kitus žulikus pasisam- 
do.

WASHINGTON, D. C. —
— Prez. Dwight Eisenho

weris su savo žmona Mamie 
iszvyko del atostogų ini Rhode Į 
Island.

— Valdžia įpranesza buk 
jau apie trisdeszimts tukstan- 
cziu žmonių iii Su vien. Valsti
jas jau yra susirgę su Aziatine 
I nfluenza.

\ i

Prezidentas Eisenhoweris
Susikirto Su Gubernatorių

Praszo Arkansas Gu
bernatoriaus Laikytis 

Instatymu

LITTLE ROCK, ARK. —
Prez. Eisenhoweris asmenisz- 
kai kreipiesi in Gubernatorių 
Orval E. Faubus ir prasze jo 
kad jis laikytųsi valdžios in
statymu ir liautųsi priesztara- 
ves, kaslink priėmimo Juodu
ku in mokyklas. Prezidentas 
Eisenhoweris teipgi prasze jo 
kad jis atszauktu valstijos po
licija nuo tu mokyklų.

Tuo paežiu sykiu Little 
Rock mokslo sztabas kreipiesi 
in valdžios teismą, praszyda
mas kad tas lygybes instaty- 
mas kaslink Juoduku butu 
nors laikinai atidėtas, kad 
valstijos Gubernatorius Fau
bus nesusikirstu su Prez.

Dar Daugiau Sovietu 
Propagandos

McGUIRE A. F. BASE, N. Y. 
— Sovietu Rusija savo delega
tus in Tautu Sanjunga atveže 
in savo naujausia, didžiausia 
ir greieziausia, “Jet TU-104” 
eroplana. ta.

Mes tokios eroplano dar ne-Į Amerikoje galima nusipirk- 
turime. Sovietai, atveszdami ti eroplana nuo dvieju tuks- 
savo delegatus, atstovus in taneziu doleriu. Ir daug Ame- 
Tautu Sanjunga su szitu savo rikiecziu tokius eroplanus per- 
eroplanu norėjo pasididžiuoti,' kasi. Amerikoje randasi keli 
ir savo propaganda pravesti, | tuzinai eroplanu Kompanijų,
kad visiems parodžips ka So
vietu Rusija gali nuveikti.

Nebuvo jokio reikalo ta ero
plana pavartuoti, nes pirmiau 
Sovietu atstovai atvažiuodavo 
ant paprastu eroplanu ar ant 
laivu. Bet dabar Rusija norė
dama parodinti savo naujausi 
eroplana., juos atveže ir vi
siems paskelbė kad Sovietu 
Atstovai, ne kaip kiti, atlekia 
su geriausiu, naujausiu ir 
greieziausiu eroplanu.

Czia nebuvo greitumo kad 
reikėjo toki eroplana pavar
tuoti. Bet, sulyg Sovietu isz- 
rokavimu, tai gera propagan
da, nes Amerika tokio eropla
no dar neturi.

Bet czia nereikia per greitai 
iszsigasti ar nustebti! Musu 
armija, laivynas ir lakunu 
sztabas turi tokius ir dar grei
tesnius; bet jie dar nėra gami
nami del Prekybiniu Eropla
nu Kompanijų.

Sovietai su tuo savo eropla
no gali girtis kiek jie nori, bet 
visi mes gerai žinome, kad 
drysta ant tokio eroplano va- 
vargiai kas Rusijoje iszgali ar 
drysta ant tokio eroplano va
žiuoti, nes tai kasztuotu keliu

seinhoweriu.
Prez. Eisenhoweris baisiai 

supyko kad jis gavo telegrama 
nuo Gubernatoriaus Faubus, 
kuriame tas Gubernatorius in- 
tare Eisenhoweri, kad buk 
rengiamasi ji suaresztuoti, ir 
kad FBI policija seka visus jo 
per telefoną pasisznekejimus.

Eisenhoweris sako kad jis 
nieko panaszaus nėra padaręs 
ir neketina daryti, bet jis pata
rė tam Gubernatoriui laikytis 
valdžios instatymu, kaslink 
mokyklų ir Juoduku, ypatin
gai in Little Rock miesto Cen
tral High School.

Prez. Eisenhoweris vėliau 
apsakė kad jis pavartuos visas 
leistinas priemones prižiūrėti 
kad visi tie instatymai butu 
visu laikomi.

Eisenhoweris jam* pasiuntė 
Ei- telegrama isz Newport, R. I.,

metu algos. O Amerikoje ir 
eilinis, paprastas darbo žmo-1 
gelis gali važiuoti ir važiuoja 
su invairiu rusz'u eroplanais 
skersai ir iszilgai musu krasz- 

kurios nieko bendra su valdžia 
nebeturi. Sovietu Rusijoje 
randasi tik viena eroplanu 
kompanija: Sovietu valdžia. 
Rusijoje randasi baisi pravar- 
ga, tarp tu kurie vos iszgali 
sau dvirati nusipirkti ir tu ku
rie eroplanas gali važinėti.

Už tai, nežiūrint kokia pro
paganda Sovietai sukels su 
tuo savo eroplanu, mes žinome 
kad musu fabrikantai ne tik 
gali pagaminti, bet ir gamina 
stato, kur kas didesnius ir 
greitesnius eroplanus negu tas 
Sovietu Rusijos “Jet TU-104, 

: kuris tupi ant McGuire Air 
Force Base aerodroma. Ir kas 
dar svarbiau, tai kad mes ga
lime tūkstanti tokiu eroplanu 
iszleisti per viena diena, kai 
Sovietams eme kelis metus 
viena iszpereti. 

---------—------
— Gal jus u draugai yra 

nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 

I “Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys ju nubudima.

Platinkit “Saule” 

kur jis su savo žmona atosto
gavo. Isz pradžių Prezidentas 
nenorėjo jam visai atsakyti, 
nes tas Gubernatorius savo 
laiszka buvo paskelbęs laik- 
raszcziams pirm negu jis ji pa
siuntė Prezidentui.

Kai Gubernatorius Faubus 
gavo Prezidento telegrama, jis 
užsirakė savo kambariuose ir 
neinsileido laikrasztininkus, 
kurie norėjo jo paklausti ka 
jis dabar ketina daryti.

Gubernatorius Faubus yra 
gavės du insakymu isz val
džios teismo liautis, bet jis sa
ko kad jis didesnis ir vyresnis 
už valdžios teismą.

Prez. Eisenhoweris yra 
aiszkiai davės tam Gubernato
riui žinoti kad jeigu FBI poli
cija bus paszaukta, tai jis bus 
patrauktas in teismą, kaip pa
prastas szio kraszti pilietis.

SARGAS SUŽEISTAS

Apsigynė nuo Dvieju
Vagiu

PHILADELPHIA, PA. — 
Drąsus sargas, buvęs polici- 
jantas apsigynė nuo dvieju 
razbaininku ir savo bosui ap
saugojo devynis tukstanezius 
septynis szimtus doleriu, ku-! 
riuos jis turėjo savo automo
bilyje. I

Pasitaria Kaslink Užsienio Pagelbos

Czia Prezidentas Eisenho- Į 
weris sveikinasi su. Demo- ! 
kratų Senatorių Lyndon Jo
hnson, isz Texas valstijos, 
prie Baltnamu duriu, kai jie 
du pavalgė pusryežius. Ve-’ 
liau Sen. Johnson laikrasz- 
tininkams pasakė, kad jis su 
Prez. Eisenhoweriu buvo 
pasikalbėjęs apie Užsienio 
pagelbos nauja programa, ir 
sake kad Prezidentas Eisen
howeris buvo labai drau
gi szkas.

Prez. Eisenhoweris dabar

Szimtai žmonių neszesi kiek 
tik galėjo ir pasislėpė ant 
Kensington uly., kia du jauni 
žulikai ir sargas pradėjo in 
vienas kita szaudinti.

Penkios dsezimts trijų metu 
amžiaus Clarence H. Brown, 
kliarka del Lou’s Check Cash 
ing Service buvo sustabdęs sa 
vo automobiliu ant . Kensing 
ton ulyezios ir jau ketino isz 
lipti, kai du jauni razbainin- 
kai, vienas isz vieno szono, ki
tas isz kito, inlipo in jo auto
mobiliu ir jam insake važiuo
ti.

Sargas ju nepaklausė ir už
dare savo automobiliaus inži- 
na ir automobiliaus raktukus 

■ iszmete ant ulyezios. Tada vie
nas isz tu razbaininku pradėjo 
ji daužinti su revolveriu, ant
ras iszsitrauke peili. Bet sar
gas Brown dar pajiege viena 
ju iszstumti isz savo automobi
liaus ir paskui pats iszszoko ar 
iszsirito. Kai jis iszszoko isz 
automobiliaus ir iszsitrauke 
savo revolveri, tiedu žulikai 
pradėjo jau nesztis. Jis palei
do kelis szuvius in juos ir vie
nas isz ju atsigryžes szove in ji 
bet nei vienas, nči kitas nepa
taikė.

Sargas buvo nuvesztas in 
Misercordia ligonine, kur jam 
žaiždos buvo aprisztos. Poli
ci j an tai tuoj aus suėmė kelis 

! intartus vyrus, bet vėliau tu
rėjo juos paleisti, kai jie pri- 
parodino kad jie visai nebu
vo arti tos vietos, kai tas invy- 
kis atsitiko. Bet policijantai 
sako kad jie yra tikri kad jie 
ne už ilgo suims tuos du žuli
kus.

WPirkie U. S. Bonus'

vieszai sako ir prisipažinsta 
kad jis yra labai nusivylęs 
sevo partija ir visais Ameri- 
kiecziais. Jis sako kad per 
visa jo antra tarnysta kaipo 
musu kraszto Prezidentu, 
beveik visi jam pradėjo 
prieszintis.

Jis labai nusiminė kai De
mokratas laimėjo rinkimus 
in Senatoriaus Joseph Mc
Carthy vieta, in Wisconsin, 
nes ta vieta labai buvo svar
bi ir reikalinga Republikon- 
ams.

Italijos Gražuole

Rossana Podesta, Italijos 
loszike, gražuole, czia, Cas
tiglione miesto pamarese, 
Italijoje, Amerikos laik- 
rasztininkams parodo savo 
gražesnes dalis. Ji dabar 
dirba del naujo muving-pik- 
czierio, Italijoje.

Mes reužginezysime kad 
ji graži, bet mums Ameri- 
kiecziams tai ne 'naujiena. 
Mes Amerikoje turime szim- 
ta ar tūkstanti gražuoliu del 
kiekvienos isz Italijos ar isz 
kitu tu krasztu.

4 AUTOMOBILIAI 
SUSIKŪLĖ

FRANKLIN, N. J. — Sze- 
szi žmones buvo sužeisti ir ke
turi automobiliai buvo visisz- 
kai sunaikinti ant vieszkelio 
prie Hardyston Township.

Du automobiliai pirmiausia 
susimusze, sužeisdami abudu 
draiverius ir viena keleivi: 33 
metu amžiaus Dave Smith isz 
Sussex ir 30 metu amžiaus 
John Still isz Andover ir Al
lan Conklin, teipgi isz Sussex.

Už keliu minueziu automobi
lius kuri vairavo 30 metu am
žiaus Harry Ashley isz Sussex 
susikūlė su tais susimuszu- 
siais automobiliais ir apsiver
tė.

Kai policijantai stengiesi da- 
žinoti kas czia kaltas ir kaip ta 
nelaime atsitiko, kitas auto
mobilius kuri vairavo 18 metu 
mžiaus Wayne Savacool isz 

Newtown, teipgi susikūlė su 
tais automob.Uais apsivertė ir 
paslydo apie du szimtu pėdu 
ant vieszkelio. Jis taip greitai 
tenai važiavo.

----------- C3--------- —
Kendal, Jamaica. —

Baisi nelaime atsitiko Nedėlios 
naktyje, kai pasažierinis teei
nąs su dvylika karais nulėkė 
nuo geležinkelio su 1,500 pasa- 
žierais. 175* likos užmuszti, o 
apie 500 likos sužeisti. Žinios 
pranesza kad Katalikai isz 
apylinkes Kendal turėjo savo' 
metini iszvažiavima, ekskursi
ja in Montego Bay.
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Kas Girdėt
Pasirodo kad ne tik Lietu

viai bet ir abelnai Katalikai 
snaudžia ir nepasinaudoja sa
vo turtu. 

* • • "
Nauji automobiliai dabar 

daug pigesni. Pardavėjai da
bar turi per daug tu naju auto
mobiliu ir nori ju nusikratyti.

Automobiliu kompanijos ke
tino ateinancziais metais savo 
naujus automobilius ‘pabran
ginti kokiu szimtu doleriu. Bet 
dabar ir jos turės gerai aipsi- 
rokoti, nes dabar geszeftas su 
naujais automobiliais prastai 
eina.

les E. Wilsonas, kuris dabar 
pasitraukia isz savo vietos yra 
gavės keletą riebiu kontraktu! 
ir pasiulinimu del augsztosi 
vietos pramonėje. Jaim yra siu- 
linama darbas.už daugiau kai])

nas. Visas tas milijonas pa
veikslu ir plakatu turėjo būti 
numesti in gurbą ir kiti, nauji, 
su Kliruszezevu ir Mikoyaiiu 
turėjo būti iszpauzdinti.

szimta tukstancziu doleriu ant 
metu. Bet jis visu tu biznierių 
nusikratė ii- sako kad jam jau 
laikas pasilsėti, ir kad jam pi
nigai nęrupi. Jis gryszta. in sa
vo palociu in Louisiana, kur jis 
ketina paraszyti knyga apie I 
savo darba Vaszingtone ir 
apie visus kurie Vaszingtona. 
valdo.

Pypkes Durnai Cziaudulys Kaltas

Sukilimai Sopot mieste, Len
kijoje, buvo' didesni ir žiaures
ni, negu laikraszcziai pranesze. 
Daugiau kaip deszimts tuks- 
tancziu Lenku dalyvavo tuose 
sukilimuose, nors komunistisz- 
ki Lenku laikraszcziai skelbe 
kad tik apie du tukstancziai 
studentu dalyvavo.

Tie Lenkai sukilo už tai kad 
viskas taip baisiai pabrango 
kad stacziai nebuvo galima 
pragyventi.

■ • •“ —
Isz Budapeszto ateina tikrai 

baisios žinios: Kadar valdžios

Prez. Eisenhowerio “Colum
bine” eroplanas yrai dabar ren
giamas del Anglijos Karalie
nes Elzbietos, kuri pas mus at
silankys Spalio menesyje. 
Laikrasztininkams buvo už
drausta paskelbti savo laik- 
raszcz^iuose, bet per to eropla.- 
no pratybas, vienas jo ratas 
nupuolė, kai jis buvo prireng
tas skristi in Vaszingtona'..

Sovietai dabar stengiasi su
daryti koki nors kontrakta su 
Vakaru Vokietija, kad jie galė
tu parsitraukti ar net statyti,| 
būdavot i Vokiszkus “Volks-i 
wagon” automobilius. Tai pi
giausias mažas auotmdbilius 
Europoje. Bet Vokiecziai da
bar gera bizni su tuo savo! 
“Volkswagen” daro Ameriko
je,, i r Amerikos doleriai yra, 
daug geresni už Kuškiu rub
lius.

Kai Sovietu Rusijos Krush- 
czevlis su Bu.lganinu ketino va
žiuoti in Rytu Vokietija. So
vietai iszspauzdino daugiau 
kaip milijoną jųdviejų pa
veikslu ir plakatu ;buvo baisus 
nuostolis partijai ir redakto
riams, kai tvarka buvo pakeis-' 
ta ir Bulganinas pasiliko na
mie

Ar jus žinote kad mes turime 
puikias, puosznias, milijonu 
doleriu vertas mokslo instai- 
gas, Lietuviu pastatytas ir už
laikomas, kur daugiau kai]) de
vynios deszimtas nuoszimtis 
mokiniu yra k i t a t a uezau ? 
Keiszkia, mes svetimtaueziams 
dirbame, savo pinigus aukoja
me, kad ju vaikai pasinaudotu 
musu mokslo instaigomis.

” • • ■

Kataliku kolegijos ir univer
sitetai dabar turi nustatyti ku
ri nuoszimti Protestonu ir Žy
du jie priims, nes tiek daug ju 
stengiasi stoti in musu Katali- 
kiszkasias kolegijas ir univer-

Tikėjimas

Tikėjimas tai žolynas
Kuris slėpėsi szirdies 

gilumjo,
Ir tenais per visa 

gyvenimą žydi.
Kada žmogus ant žemes 
Netenka vilties ir meiles, 
Jam pasilieka tikėjimas, 
Ir tas kaipo isztikimas

vadovas,
Žmogų veda in amžinasties 

vartus!

— Už ka tave Juozai, 
apskundė Ignas?

— Del to kad cziaude- 
jau.

— Ka? Juk tai, nėra 
priežasties skunsti.

— Tai mat, asz buvau 
atidaręs Tarno skrynele ir 
tame laike kada cziaudejau 
pabudo Ignas, na ir bus 
teismas. Tai ar-gi ne cziau
dulys kaltas?

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKI!'!

Suprato

Sudžia — Už tai jog pra
eita Petnyczia sumuszei sa
vo kaimyną, eisi in koza ant 
trijų dienu.

— Gerai, tai kitu kartu 
nemusziu Petnyczioje tiktai 
kitokia diena prisitaikysiu.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai 

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
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Ne Geisk Dasiekt
Dievo Galybia

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

didžiūnai yra dabar tikrai pa- 
goniszkai ir stacziai žvierisz- 
kai pasielgė. Polio liga isztiko 
daug jaunuju. Polio liga tai 
yra iparalyžiaus liga. Komun.is- 
tiszka Kadar valdžia yra isz- 
leidus insakyma kad tik tie 
vaikai bus paeziepinami nuo 
tos baisios ligos, kuriu tėvai 
priguli prie Komunistu parti
jos. O visi kiti vaikai gali mir
ti, ir valdžia visai nepaiso. 
Panasziai butu jeigu Ameriko
je iszeitu insakymas kad tik 
Republikonu vaikai butu pa
eziepinami, o Demokratu vai
kai gali žūti.

~~ • •

Ta pati Budapeszto valdžia 
dabar rengiasi teisti apie pen
kis szimtus žmonių kurie per 
politika yra prasikaltę. Ir in 
ta teismą nebus leidžiama, laik- 
rasztininkai, raszytojai ar ko
respondentai. Dauguma tu in- 
tartu bus mirties bausme pa
smerkti.

Buvo daug gandu ir spėlioji
mu apie Sovietu Marshal Zhu- 
kovo atsilankyma in Vaszing- 
tona. Daug laikrasztininku 
spėjo kad Prez. Eisenhoweris 
ji ežia pasė mus parsikvies kai
po gera anų dienu dranga, per 
karai, kada jie buvo karininkai.

Bet Eisenhoweeris dabar ne- 
beiszdrysta ji ežia pasikviesti, 
nors ji labai norėtu taip pada
ryti. Eisenhowerio patarėjai ir 
draugai jam yra pasakė ir yra 
ji intikrine kad beveik visi at
eiviai Amerikoje 'baisiai pasi- 
prieszintu ir Rytu Europos di
džiųjų miestu žmones sukiltu 
priesz Amerika,.

Vienu žodžiu sakant; buvo 
Eisenhoweriui. duota žinoti 
kad nežiūrint to kad jis yra 
musu, prezidentas ir nepaisant 
to kad jis yra buvęs to Zhuko- 
vo draugas, Zhukovas yra ne- 
p ag ei d a u j amas zm o g u s.

Ir jau beveik laikas kai Pre
zidentas Eisenhoweris imtu 
klausyti ka jo kraszto žmones 
sako1 ir nori.

Apsaugos 'Sekretorius, Char-

ir jo vieta užėmė Mikoya- sitetus.

no noras tur iszpildyti!
Liepe tai per dvideszimts 

metu dirhdinti dar didesniu 
orlaivius, liepe juos tempti 
plieno grotomis ir su jas.daužy
tis in dangaus tvirtumas. Isz 
visu savo žemiu sutraukė ka
riaunas kaip smiltis. Kariau
na užėmė garlaivius, o kuni- 
gaiksztis ruo^-zesi jau sesti sa
van, kad tuoni tarpu Dievas 
užsiautė vuodus. Vuodai apli
po kunigaikszti; ant veido ir 
ranku tuszczios vietos nebuvo, 
padūkęs ntto skauduliu, kuni- 
gaiksztis jszsitrauke isz mak- 
sztu kalaviju, ir pradėjo gintis 
nuo vuodų, bet kalavijus ‘tik 
orą maisze, o vuodai kaip 
cziulpe, teip cziulpe jam krau
ją. -

Tuo k m-t i n sake tarnams, 
kad ji invyniotu in brangius 
kaurus, per kuriuos vuodai 
prie jo neprieitu. Nežiūrint in 
ta vienai inai viena,s vupdas 
instringa. in kauru ra.ukszles ir 
inlindes kunigaikszczio ausi ir 
gelia, kaip ugnim degina. Nuo 
ingeiimo uodai pasiekia, kuni
gaikszczio smegenis. Isz sopu
lio proto nustojęs, nudrasko 
nuo saves uždangalus, drabu
žius sudrasko in szmotelius ir 
nuogas pradeda trankytis po 
visus kampus, pagalios krinta 
negyvas! Jo tarnai padėjėjai 
tycziojasi isz jo, už jo didi ne
su man ūma!

Teip Dieva norėdamas in- 
veikti, žuvo nuo vieno vuodo.
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Nr. 1957

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- 
uzio iszimta isz Lietnviszku 
iižiieku. Su paveikslais. 177

! dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Kaganiszka lazdele; Boba kaip 
ų- visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., Š2 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osiefczna. 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 Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15o.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktų 
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, 35o.

No.150—Apie Duktė Akrne- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Motcres 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- 
•^♦♦^♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦**Z**Z**Z**Z**Z**Z**Z*’

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

lapių. 20«.
No. 158—A p i o Kapitonai 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Is-ztyre; Prigauta? 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumu in Balta 1 
Vergija; Pusiąugavenis; Vicsz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvalgi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; M eszla-vcžis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sumiš M.aL 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabulas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25o.

No.180—Kvitu K n y g u t e 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35 c.

180y2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Grandas 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. 35o.

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

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Scraphiszkas Officium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

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 pinL 
gaiš siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

tSr3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy Citv, Pa., - Ų. S. jR
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: Szokanczios Karalaites :

£ABAI seniai, gyveno vienas 
karalius kuris turėjo dvyli

ka labai gražiu (lukteriu, kiek
viena isz jubuvo panaiszi viena 
kitai, kaip vienas laszas van
denio. Jos visos gulėdavo vie
name dideliam kambaryje kur 
stovėjo dvylika lovų, sustaty
tos in rata ir kas vakar ašį ka
da jos nueidavo' gult, pats ka
ralius uždarydavo duris ir su 
slpyna. užrūkydavo. Viena ryta, 
kada atidarė duris, patemino 
kad visu karalaicziu czevery- 
kai buvo nuo> szokmio suply- 
sze ant skintu ir nei vienas ne
galėjo pasakyti kaip tas galėjo 
atsitikti. Karalius nieko ne
laukęs apgarsino po visa, savo 
karalyste kad jai kuris dažinos 
slaptybe kur karalaites nakti
mis szoka, aplaikys viena, ka
ralaite tilž parczia, o po mirimo 
karaliaus, visa karalyste, bet 
jei po trijų nakicziu saugojimo 
nenusaugos, tokiam bus galva 
nukirsta,. In trumpa laika, at
sirado vienas karalaitis persi- 
statydamas kad jis nori apsi
imti saugoti karalaites. Jis bu
vo gražiai priimtas ir kaip 
naktis atėjo, paguldė ji gra
žiam. pakajuj isz kurio durys 
buvo in paikaju karalaicziu ir 
isz ten jis turėjo saugoti kad 
jos neiszeitu, o del geresnio at
sargumo duris ipakajaus paliko 
atdaras kad jam butu geriaus 
regeti. Bet karalaitis nespėjo 
atsigulti in savo lova kaip mie
gas uždare jam akis ir miego
jo kaip negy vas, o kaip pabudo 
iszryto pamate kad karalaites 
buvo szoke kaip ir visada ir 
czeverykai turėjo paduose sky
les. Antra ir treezia nakti vis 
tas pats atsitiko' iir ant ketvir
tos dienos karalaicziui buvo 
nukirsta galva be susiniyleji- 
mo. Po tam daug atsirado viso
kiu karalaicziu, bet jie visi pa
dėjo ežia, savo galvas.

Viena dienai atėjo ežia szlu- 
bas kareivis, kuris būdamas 
ant kares pažeistu negalėjo 
tarnauti kariuomenęje; atsi- 
vilko keliu kuris vede tiesiog 
in karaliaus, palociu. Jis eida
mas keliu sutiko sena, boibute 
kuri jo klausė ku jis eina?

“Asz ir pats nežinau,” atsa
ke kareivis, bet asz turiu norą 
eiti in karaliaus palociu ir ap
siimti saugoti karalaites ir lik- 
tie karalium.

Tame nieko nėra sunkaus 
jeigu tu isz vakaro negersi vy
no kuris bus tau atnesztas, o 
jai iszgersi tai ir su tavim bus 
kaip ir su kitais.

Taip kalbėdama boibute pa
davė kareiviui ploseziu kuri 
užsimėtės niekas negalėjo re
gėti ir tokiu budu jis gales

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
; ... MALDA ... ;

; Viesz. Jėzaus ir•
■ Motinos Szvencz. ■
[ Sapnas Motinos Szven- J 
į oriausios, mieganezios J 
Į ant kalno Alyvų, žemei J 
[ Batanijos, bažnyczioj j 
Į Szv. Mykolo Arkaniuolo. Į 

([ Knygos Did. 3%x5% col.
![ TIKTAI, 25 Cts. S

2 SAULE PUBLISHING CO., '!
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šekti karalaites. Kaip tik jis 
aplaike ta ploseziu tai kuogrei- 
eziausia. skubinosi pas karalių 
ir perstatė jam visa savo už
manymą. Jis buvo gražiai pri
imtas, taip kaip pirmutiniai ir 
parėdytas in ka.ralaicz.io ruibus. 
Kada, vakaras atėjo jis likos 
nuvestas in paskirta jam mieg- 
kamibari ir jis. jau 'buvo besi- 
repges gult, kada vyriause ka
ralaite atnesze jam dideli stik
lą vyno, bet jis turėjo po kak
lu pasiriszes krepszi ir in ta. 
supylė vyną ir neragavo nei la- 
szo. Po tam jis atsigulė ir už 
valandos pradėjo knarkti nu
duodamais kad sunkiai miega. 
Karalaites tai girdėdamos pra
dėjo juoktis sakydamos: Jau 
jam daugiau nereikės ergeliuo- 
tis! Už keliu miliutu jos atsikė
lė, atidarė savo szepa,s ir stal- 
czius, iszsieme puikiausius ap
rėdai u s ir pradėjo rėdytis. 
Kaip tik jos apsirodė, pasižiu
rėjo visos in dideli yeidroli ir 
pradėjo szokti, 'bet jauniause 
karalaite sako:

Mes linksminamės bet rpatio 
szirdi skauda ir asz bijau kad 
mus kokia nelaime nepatiktu!

Kokia tu esi baugi! Pasz$u- 
ke vyreshe sesuo, tu visados 
iszmislin.i visokius niekus; ar, 
tu neatsimeni kiek karalaicziu 
jau galvas padėjo? Jeigu asz 
nėbuczia davusi jam ant miego 
tai a,sz ji turecziaumužiurejime 
bet dabar mes galime būti ra
mios!

Kada, jau jos visos buvo ga
tavos, pirmiause (pažiurėjo in 
kareivi kuris gulėjo su už
merktomis akimis ir knarkė 
kad net per myle buvo girdot. 
Po tam vyriausia sesuo su ran- 
ka užgavo tris sykius ini savo v 
lova ir toje vietoje atsidarė du
rys vedanezios in skiepą, kur 
jos viena po kitai pradėjo leis
tis tropais 'žemyn. Kareivis ku
ris viską mate ir girdėjo, pa- 
szoko isz. lovos, užsidėjo savo 
raganiszka. ploseziu ir iszejo 
su jauniause karalaite. Nulipęs 
apie puse trepu jis užmynė ka
ralaitei ant szlėbes kas ja labai 
iszgazdino.

Yra kas tokįs kuris mane 
laiko už szlebes!

Nebūk tokia baili, tarė vy
riause karalaite, turėjo tau už- 
kliut kur už vinies arba kur ki
tur ir viskas.

Kada. jos-, nuėjo žemyn, ėjo 
po tam plaiczia ulyczia iszso- 
dinta medžiais kuriu lapai bu
vo sidabriniai. Kareivis parnis- 
lino sau paimtie viena szaka 
del ‘ženklo ir nieko nelaukda
mas nulaužė su dideliu brasz- 
kejimu.

Tai yra negeras ženklas! Ar 
girdėjai ta braszkejima? Tarė 
jauni aus e karalaite.

Tai niekas, yra tai balsas 
szilviu, kur szaudo ant musu 
priimtuvių! Kalbėjo vyriause. 
Po tam jos pasuko in kita uly
czia. kur medžiu lapai buvo 
auksiniai, O’ kada ėjo in kita tai 
lapai žibėjo kaip deimantai. 
Nuo abieju medžiu kareivis nu
laužė po szaka. ir kožna karta 
jauniause karalaite drebėjo 
nuo iszgasczio ant ko vyresneji 
atsake kad tai balsas szuviu.

Kada, jos ėjo dar toliaus, pri
ėjo ežerą kur rado dvylika val- 
cziu ir kiekvienoje valtyje po 
karalaiti kurie tuojaus paėmė 
po viena, karalaite ir pasodino 
in. valti ir senas kareivis inse- 

do in valti kur sėdėjo jauniau
se karalaite.

««~fc********** ************+
Ana diena isz vieno 

miesto gry'žau, 
Kelionėje mažam miestelyje 

sustojau, 
Kėlės valandas ten 

perbuvau, 
Daug szposeliu ten 

regėjau, 
Moterėles ant vyru virszu

I gavo,
Ir polieijantai netinginavo,

Nuo mažiukes kaip 
prasidėjo, 

Ant seniausios užsibaigė, 
Buvo ten visokiu.

Viena su špatu vyrui 
davė, 

Ir in dauba be laiko 
iszpleszkejo, 

Kita vėl susirupeziavo,
Už ka ir lakupa gavo 

Polieijantai darbo turėjo, 
Kol in patrule visus 

indejo,
O kada isz lakupo 

iszkliuvo, 
Moterėle tiligrama gavo, 

Vyras isz‘lakupo parsivežti 
važiavo, 

Parvažiavus aluti sau gere,
Nepraszytus sveczius 

iszvare, 
Dabar ten dvi partijos 

eina,
Žada padaryti didele 

kara, 
Pažiūrėsim, kaip pasiseks

Katra armija inveiks.
* * *

Sakalėliai ar tai jum 
gražu, 

Kada, nuo bodeliu 
gaunate lazdų, 

Badai ta,s atsitiko 
P e n n sy 1 v a n i j o j e v ai s., 

Tarp mažo Lietuviu 
skaitlio, 

Keli girtuoliai vos spėjo,
In viena saliuna užėjo, 

Paszvinkia ir susivalioja, 
Kaip pasiutėliai giedojo, 
Kelios moterėles tuojaus 

susitarė, 
Szluotas visos nusitvėrė, 
Pradėjo per guoges pert. 
Vos nebagelei isztruko, 
O tai vis, katro nepraszo, 
Tai su szluota iszpraszo, 

Apie stuba daugybe 
žmonių stovėjo, 

Kaip ant kokiu sorkiu 
žiurėjo, 

Gerai kad nepribuvo 
polieijantai, 

Butu juos gerai
1 nubeldįa, 

Buvo tai geros
moterėles, 

O ir doros mergeles 
Tiktai kad už daug

I nekalbėtu,
Ir kitu ant liežuviu 

neimtu,
Ba neseniai Baltruviene

{ pasakoja,
Ir ant ju rugpjo,z

Tik kaip jai pasakiau, 
Ka apie musztyne girdėjau,

Tai truputi atsileido, 
Ir pro ausi viską 

paleido.

Asz negaliu suprasti kas tai 
galėtu but, bet man rodos kad 
musu valtis daug sunkesne 
kaip pirma ir asz turiu irtis 
su irklais isz visos mano spė
kos.

Tai gal nuo karszto oro, kal
bėjo jauniause karalaite, asz 
pati sziandien jaueziuosiu su- 
szilusi ir nuvargusi.

Ant kito kraszto ežero sto
vėjo gražus palocius apszv les
tas daugybe žiburiu ir davėsi 
girdėt balsas muzikes. Kaip ty 
jie prisiyrė prie kraszto, kož- 
nas karalaitis eme savo drau
ge' už rankos ir ėjo in sale kur 
szoko be perstojimo kur ir mu
su kareivis szoko tarpe-ju ne
matomas ir jeigu katrai kara
laitei buvo paduotas stiklas 
vyno tai kareivis tuojaus isz- 
gere ir kada karalaite pridėjo 
sitkla prie lupu tai jau buvo 
tuszczias isz ko jauniause ka
ralaite labai nerimavo, bet vy
resneji lie.pe jai laikyti liežu
vi už dantų. Jie visi szoko iki 
trijų iszryto ir czeverykuose 
pasidarė skylės, todėl jie nuta
rė skirtis. Karalaicziai susodi
no karalaites in valtis ir per
kėlė in kitai puse ežero, szi kar
ta kareivis sėdo su vyriausia 
karalaite. Kada jie prisiartino 
prie kraszto, meiliai atsisvei
kino ir prižadėjo ant kitos 
nakties vela atsilankyt.

Kaip tik karalaites ir karei
vis prisiartino prie savo pa Jo
ciaus, kareivis pasiskubino 
augsztyn tropais ir tuoj gule 
in lova ir pradėjo knarkti nu
duodamas kad labai drueziai 
miega.

Kada karalaites suėjo in sa
vo miegkambaryje, visos nu
vargta ir snauzdamos pasi
klausė kad kareivis drueziai 
miega ir paszauke: Mes galim 
būti ramiso ir su juom bus tas 
pats ka ir su kitais.

Tuojaus jos nusirengė, pa
slėpė savo gražias drapanas ir 
gule in lovas kur tuojaus. visos 
sumigo. Ant rytojaus kareivis 
nesakė nieko, nes norėjo pare
gėti dar daugiau tu stbeuklin- 
gu nusidavimu ir taip antra ir 
treezia nakti buvo tas pats nu
sidavimas kaip ir pirma nakti 
ir karalaites vis taip ilgai szo
ko kol czeveryku paduose pa
sidarė skyles. Paskutine nakti 
kareivis paėmė dar stikleli isz 
szokiu sales su kuriuom kara
laites gerdavo vynai. Kada pri
siartino valanda, kurioje ka
reivis turėjo stoti priezs karat- 
liu ir pasakyti ta viską ka ma
te ir girdėjo, jis pasiėmė sza- 
kutes nuo medžiu ir stikleli ir 
taip pasirengęs stojo priesz 
karalių kur už duriu pasisle
pia klausė dvylika karalaites, 
norėdamos girdėt ka kareivis 
kalbės. p

Kur mano dukterys szoko 
praeita nakti? Užklausė kara
lius.

Su dvylika karalaicziu po
žeminiam Ipalociuje, atsake 
kareivis ir aipsake visa atsiti
kima: o del geresnio patikrini
mo savo, kalbos, parode szaku- 
tes nuo .stebuklingu medžiu ir 
stikleli kuri turėjo parsineszes 
•isz požeminio palo čia u s.

Tuomet karalius paszauke 
savo- dukteres ir klausė ar ka
reivis kalba teisybe. Jos visos' 
prisipažino kad k a kareivis 
pasakoja yra tikra teisybe. 
Karalius ta, viską iszklauses, 
klausė kareivio kuria kara
laite jis norėtu paimti sau už 
paezia.

Asz jau nejaunas tai man 
Ims gera, vyriausioji. '

Neilgai laukus karalius isz-

LIETUVISZKAS SURIS

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szcimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

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

F’ARM 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.

Andruliui gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Sūrius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
JOHN ANDRULIS, Pres.

i FOUNTAIN — MICHIGAN

kele puikia veseile del savo 
dukters, ir kareivio,'' Taipgi 
ja,m buvo pripažinta užauga 
ant sosto, ’bet lik po karaliaus 
mirimo. Po tam kareivis links
mai gyveno su savo gera pa-

Ne Geisk Dasiekt
Dievo Galybia

GENUOSE laikuose b u v o 
nedoras kunigaiksztis ku

ris daugiau <nieko negeidė ir 
apie nieką taip nesidarbavo 
kaip tik ta, kokiu budu pasau
lio visas szalis po savo valdžia 
užgrielit ir visiems gyvento
jams jungais užkrauti, vienok 
dar taip, kad viso pasaulio 
žmones jo bijotu.

Su ugnimi ir kalavijais nai
kino sankrovas, o> jo kareiviai 

‘degino kaimus ir visokius vai
singus medžius ant kuriu vai
siai pasilikdavo tik suanglėju
siais. Biednos motinos su nuo
dais kūdikiais ant ranku bego 
isz savo deganeziu nameliu,

H^A - B - CELA vsl 4

I
arba pradžia <

SKAITYMO :
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64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c. ;lSaule Publishing Co., 

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

cziule. Po mirimo karaliaus ji
sai apėmė sostą ir laimingai 
vieszipatavo, susilaukė keletą 
vaiku kur ju anūkai dar ir 
sziandien, vieszpatauja.

--------GALAS—------

bet kareiviai jas pavija ir su
gavę, iszliedavo joms savo 
pragariszkus darbus. Nelabie
ji su žmonėmis taip neibutu pa
sielgė. Kunigaiksztis vienok 
tvirtino kad tas viskas deda
si ipagal kariszkas teises ir, 
kas teisybe, tas turi taip būti.

Su kožna diena jo galybe au
go, jo vardas visur sėjo baime 
o laimikis ir nusisekimas jam 
visur draugavo, kur jis tik pa
sisukdavo' ir ko tik užmanyda
vo. Apiplieszti miestai ji pada
re turtingu, neš jo buviene bu
vo pilnai prikrauta, turtu ir in- 
vairiu ginklu be jokio skait- 
liaus. Jis tuojaus insake staty
ti sau didžias pilis, tvirtynes 
ir savo garbei paminklus, sto# 
vylus, o visi žiūrėdami in jo 
tuos turtus tarp saves kusz- 
tejosi:

— Koks tai galingas kuni
gaiksztis!

Ir kunigtiiksztis negirdėjo 
vargu ir liūdno likimo savo 
valdonu, negirdėjo nei verks
mo, nei asza.ru suanglėjusiuo
se kaimuose praseziokeliu. li
kusiu be stogo ir duonos.

Ir kunigaiksztis skaito savo 
mentus, apžiurėjo tvirtynes ir 
kaip diduma, maustė: Isztikro 
esu geležiniu kunigaikszcziu! 
Bet dar turiu turėti daugiau 
ginklu, daugiau. Kiekviena 
valdžia tegul su manimi nega
li susilyginti. Taip turi būti!

Taigi su ginklais užpuldinė
jo savo kaimynus ir visus vie
na po kitam užkariaudavo. Pa
veiktus ir paimtus nelaisvėn 
karalius liepdavo aukso rete

žiais apkaustyti ir prie savd 
vežimo rpiriszti, kuriuos pas
kui vežiodavo sostapyles gat- 
vežimo pririszti, kuriuos pas- 
keldavo, nusakydavo tiems ka
raliams tarnauti prie stalu ir 
maitintis tiktai likusiais nuo 
valgiu trupiniais.
’ Netrukus kunigaiksztis in
sake vieszose vietose savo sto- 
vylas statyti; pagalios priėjo 
prie tos kvailybes kad liepe 
net ant altorius bažnycziose 
savo paveikslus pakabinti. 
Vienok tokiems jo pasielgi
mams pasiprieszino kunigai 
sakydami:

— Kunigaikszti, tu esi di
džiu, bet Dievas už tave yra 
didesnis, negalime klausyti ta
vo insakymu.

— Asz-gi ir pati Dieva, in- 
veiksiu! Suszuko kunigaiksz
tis.

Insake tai puikybes ir ne
dorybių neramas, padirbdinti 
labai brangu orlaivi, su ku
riuom jis galėtu pasiekti pati 
dangų. Orlaivis blizgėjo kaipo 
povo uodega, szonuose mirgė
jo daugybe skylių isz kuriu 
kyszojo armotu vamzdžiai. 
Kunigaiksztis pats sėdėjo prie 
styro ir reikalavo tik pri
spausti knypkuti, kad tuks- 
taneziai kulipku iszlektu iri 
visas puses, o pastarosioms 
iszlekus, ju vieton kitos tuo
jaus atsirazdavo.

Tūkstantis areliu laiva tem
pe, tai leke greieziau kulip- 
kos, leke in saule.

Ei, kokia žeme hpaczioj ma
žyte? Kalnai ir miszkai iszro- 
de kaip viena, suarta dirva, o 
pagalios ja debesiai visiszkai 
uždengė.

Areliai ka’s-kartas vis aug- 
szcžiau in dangų leke. Tuo ka
re Dievas pasiuntė isz nesu
skaitomu savo miniu viena 
aniuola.

Geležinis kunigaiksztis tuo
jaus in ji paleido tukstanezius 

(kulipki, bet szitos kaipo ledai 
nuo balto aniuolo sparnu at- 
szoko. Vienatiniai vienas 
kraujo laszelis isz aniuolo 
sparno užkrito ant orlaivio. 
Kraujo laszelis krizdamas or
laivi visai suskylėjo. Szis tuo
jaus apsunko ir pradėjo bai
siai kristi žemyn. Areliai spar
nus iszsisukinejo, viesulas ap
link kunigaikszczio ausis 
staugė, o durnu debesiai kilo 
isz. sudegintu miestu ir kaimu 
paskui orlaivi neszinosi viso
kiuose, baimse paveiksluose, 
kurie tai su nagais, tai su dan
timis ir ugniniais liežuviais 
ant kunigaikszczio puldavo.

Pusgyvis kunigaiksztis or- 
laivyj gulėjo. Netrukus orlai
vis su baisu smarkumu užkri
to ant szimtmetiniu miszku 
medžiu virszuniu.

— Inveiksiu Dievą, tarė 
kunigaiksztis. Pasakiau ir ma-

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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ZiniosVietines Naujas Uaivas

— Seredoj pripuola SS. 
Proto ir Hyac., o Tautiszka 
Vardine: Margagiris. Ir ta 
diena: 1944m., Amerikiecziai 
insilau'žia iii Vokietija; 1777 
m., Anglijos kareiviai pasi
traukė isz New Jersey in New 
Yorka ir isz ežia jie rengiasi 
užsipulti ant Amerikiecziu 
prie Eik upes ir taip paimti 
Philadelphia, Pa., bet jiems 
nepasiseke.

— Pons. Bernardai Šklė
riai isz Philadelfijos ana diena 
lankėsi pas ponia Morta Bru
žinskiene nuo W. Mahanoy 
uly., ir prie tos progos pons.. 
Šklėriai lankėsi “Saules” Re
dakcija, use ponas Sklera yra 
senas “Saules” skaitytojas. 
Acziu už atsilankyma.

— Ketverge pripuola Szven. 
Motinos Marijos Vardo ir Szv. 
Valerijono, o Tautiszka Var
dine: Mantmine. Taipgi ta 
diena: 1940 m., Dinamito fab
rikas susprogo Kenvil mieste, 
New Jersey valstijoje, 49 žmo
nes žuvo, 200 sužeista; 1403 
m., Lietuviai gynė szventa 
miszka nuo Rusu Vilniuje.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Eulogijo o Tautiszka Vardine: 
Birmantis. Ir ta diena: 1917 
m., Lietuviu Konferencija Vil
niuje nutarė steigti Nepri
klausoma Lietuvos valstybe; 
1788 m., buvo pirmieji Rinki
mai Amerikoje; 1803 m., gimė 
Commodore John Perry, Ame
rikos Laivyno Tėvas.

Girardville, Pa. —
Helena Bernauskiene, nuo 128 
A ulyczios, kuri sirgo ir likos 
priimta del gydymo in Ash
land ligonb.ute pareita Sereda, 
staigai pasimirė ta vakaru. 
Velione gimė Lenkijoje, po tė
vais vadinosi Helena Zak- 
rewska. Jos vyra,s Petras įnirę 
1937 metuose. Paliko penkios 
dukterys: Genia Faust ir F. 
Paskevicziene isz iniseto; A. 
Brady, New York; Mare Fla
herty, Aruba, East Dutch In
dies it Joanna Maison isz Su
matra, Indonesia. Keturis sū
nūs: Reimundas, Ashland; Les 
Los Angeles, Calif., Jona, Ha
zleton ir Donaldas, Ashland, 
taipgi daug antikų, ir sesere 
Vanda Czepuliene isz Phila
delphia. Laidojo Panedelio ry
ta su apiegomis in Szv. Vin
cento bažnyczioje 9-ta valanda 
ir palaidota in parapijos ka
pinėse, Frackvilleje.

Portsmouth, Ohio. —
Detroit Steel Corp., plieno isz- 
dirbyste, praszalino 115 dar
bininku, isz priežasties kad ne
turi užtektinai orderiu -del 
plieno.

Shenandoah, Pa. —;
Pons. Bernardai Šklėriai isz 
Philadelfijos, dalyvavo laido
tuvėse a.a. ponios Helena Ze- 
braitienes, (po tėvais Helena 
Vaitekauskiene) kur invyko 
pareita Petnyczios ryta.

London, Anglija.—
Trys Angliszki laikraszcziai, 
kaip tai: Darbininku organas 
“Dailv Herald ir Liberalu «/
“New Cronicle” gali bankro- 
tuoti, nes iszduote sziandien 
laikrasztis laibai brangai kai
nuoja. Paveiksluotas laikrasz
tis “Picture Post” turėjo su
stoti.

Washington, D. C. — 
Panedelyje, Amerikos Kongre
sas baigė savo poseclo darbus, 
ir visi nariai iszvyko del ato
stogų. Naujai posėdi jie isz- 
rinks Sausio men., septinta 
diena 1958 m.

— Amerika davė pavėlini-’ 
ma pirma karta atskristi: 
dviem Sovietu eroplanams ir 
atgabenti delegacijos narus in 
Sanjunges Tautas. Amerikos 
lakūnai juos pasitiko New- 
foundlande ir rodys kelia ir 
patarine's lėktuvams leidžiam-1 
tis aerodrome.

Kremlinas, Rusija. — 
Rusai pranesza, buk pasekmin
gai iszbardes nauja raketa, ku
ri gali pasiekti kuria vieta pa
saulyje. Rusai nesako kur ta j 
raketa buvo paliesta.

Unijos Užtarėjas

Einar Mohn, veikiantysis 
Vice - Pirmininkas Teams
ters Unijos, su nieku neszne- 
kejo ir laikrasztininkams 
nieko nepasake kai jis atva
žiavo in Los Angeles, Cali
fornia, in Unijų Virszininku 
susirinkimą, kur komisija 
buvo iszrinkta ar paskirta 
iszteisinti Unijų Bosus, kai 
dlaibar tiek daug ju yra Se
nato Komisijos intarti už 
suktybes. Jis nesako ar jis 
stos in Unijos rinkimus,jei
gu Vice-Pirmininkas James 
Hoffa bus priverstas pasi
traukti ar bus stacziai isz- 
mestas.

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 svie 
tiniu sumiszimu ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu

1 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 
veiksTis 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 visu 
svieto.

Istorija Apie ...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

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

in New York Naval Ship
yard Brooklyn, N. Y., plau
ke in East River upe. Laivas

sveria szeszios deszimts 
tukstaneziu ^60,000) tonu.

o o o

Szitas naujas milžinas Su- 
percarrier “Independence” 
Amerikos laivas, pastatytas

JAUNUOLIS I
SUŽEISTAS

Bcgo Nuo Policijantu

PHILADELPHIA, PA. — 
Camdeno jaunuolis buvo su
žeistas kai Philadelphijos po- 
licijantai paleido du szuviu in. I 
jo automobiliu in North Phi’a- 
delphia, kai jis stengiesi nuo 
ju pabėgti.

Jaunuolis, asztuoniolikos me 
tu amžiaus Harry Bieber, isz 
Camden, New Jersey buvo su-' 
žeistas in savo pasivogtame 
automobilije, kai jis susikūlė 
su stulpu, ant Frankford avė. 
ir Cheltenham avė.

Policijantai sako kad jis va
žiavo apie asztuonios deszimts 
myliu in valanda kai jie ji vi
josi. Policijantai ji nuveže in 
Frankford ligonine. Jis pasi- 
aiszkino kad jis ta automobi
liu pasivogė, nes jis neturėjo 
gana pinigu del autobusio gry- 
szti in Camden, kai iis buvo at- 
szti in Camden, kai jis buvo at
silankęs pas savo motina Phi- 
ladelphijoje.

Policijantai užtiko jo auto
mobiliu apie deszimts minu- 
cziu po trijų isz ryto, kai jis la- ] 
tai greitai važiavo skersai 
Frankford avė., ir Tyson uly. 
Kai jie in sake j am sustoti, jis 
tik nusijuokė ir dar greieziau 
pradėjo važiuoti.

Jis policijantus paliko ir jie

Užkandis, Namai Ir Laisve

Kunigas Jchn Houle, bu
vęs Komunistu Kiniecziu 
kalėjimuose per keturis me- 
dabar paragauja savo moti
nos iszvirtos sriubos in Glen 
dale, Californijoje. Jis sa

negalėjo ji sekti, bet jie ne už 
ilgo iszgirdo kai tas jo auto
mobilius sudužo in stulpą.

3 VAGIAI APVOGĖ 
GAZOLINO STOTI

PHILADELPHIA, PA. — 
Trys jauni vogiai apvogė' 
“Texaco” gazolino stoti prie 
Oxford ir Roosevelt Boulvar- 
do ir isztusztino stoties regis- 
teriu.

Darbininkas, septyniolikos 
metu amžiams Beriiard Obens- 
ki isz Gilh/am ulyczios polici-^ 
jantams pasiaiszkino kaxd tie
du vagiai inejo in jo gazolino1 
stoti apie septinta valanda va
kare ir pasakė kad jie nori nu
sipirkti kelis tajerius, gumi
nius ratus del savo automobi- 
liaus.

Kai jis juos nusivedė in už
pakalini kambarį kur visi tie 
tajeriai yra laikomi, tie vagiai 
ant jo užsipuolė ir ji suriszo 
prie duriu. Darbininkas Obe- 
nski sako kad iis nožinn kiolr 
nski sako kad jis nežino kiek 
pinigu tuo laiku buvo regis- 
teryje.

Jis sako kad vagiai buvo 
balti ir buvo apie dvideszimts 
metu amžiaus.

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

ko kad tie keturi metai ka
lėjimuose buvo tikrai bai
sus, bet jis sako kad jis 
stengsis visa tai pamirszti 
ir pradėti savo gyvenimą 
isz naujo.

SVARBUS
PRANESZIMAS1

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- 
teipgi pabrango! Pabrango vi- 
“ Taipgi sziandien viskas paki- 
kalingas laikraszczio leidimui! 
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo- 
keseziai!” Tikimies kad musu 
Guodotini Skaitytojai supras^ 
kodėl mes esame priversti tai 
daryti!

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

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

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

___________________________________ į

Trys Istorijos

Apie Irlaoda arba Nekaltyb* 
Suspausta; Robertas Velnias 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius .iko Turtingu Ponu.
Ir t. t. Per paczta, 20 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa

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

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

That'S 
torn it!
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Are Indestructible!

Saule Publishing Co., - Mahanoy City. Pa

Everything, they say, comes out in the wash. 
And this photograph shows how a U. S. Sav
ings Bond left in a man’s shirt pocket came 
out after a session with the wringer. But its 
value hadn’t shrunk a bit. The U. S. Treasury 
replaced it—as it has nearly a million other 
Bonds which, were mutilated, stolen, lost or 
destroyed.

Savings Bonds have been wrung through 
wringers, destroyed in fires, chewed up by 
dogs, goats, cows and probably children. But 
their owners never lost one penny. The Treas
ury keeps a record of all Bonds purchased 
and replaces them without charge in case of 
mishaps. What’s more, the Treasury issues 
the Bond with its original date so you don’t • 
lose a penny of interest either.

U. S. Savings Bonds are not only safer 1 
than cash but one of the best investments you 
can make. Your government guarantees the 
principal—up to any amount—and the rate 
of interest you receive.

You’ll be surprised at how your savings 
accumulate when you invest regularly in 
U. S. Savings Bonds.

So start buying Bonds today—either on 
the Payroll Savings Plan where you work or 
at your bank. And make your Bond buying 
a regular habit. It’s one that will bring your 
family greater security.

U. S. Savings Bonds strengthen 
the security of your family, 

your community, your country.

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

donation, the Advertising Council and

Nepaprasta Ruske

Tamar Tyshkevitch, Rus
ke sportininke ezia plieno 
bole meta per rungtynes, 
London stadijoje. Czia daug

Sovietu sportininku yra su
važiavę in rungtynes su
Anglijos sportininkais.
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