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Nauji Namai Slysta .Žemyn Komunistas Dipliomatas
Iszvarytas Kaipo Szpiegas

Prancūzu Taryboje

Czia du naujai pastatyti 
namai, kurie kasztavo po 
dvideszimts septynis tuks- 
tanczius doleriu pastatyti, 
pradėjo slysti nuo savo pa
matu, szimta pėdu žemyn, in 
Oakland, Californijoje. Kon-

traktoriai stengiesi tuos na
mus paremti su stulpais, bet 
iszrodo kad jiems ne Kaip 
pasiseKe, ir dabar jie sako 
kad jie nieko nebegali pada
ryti ir tie namai turės būti 
apleisti.

Isz Amerikos
MINISTERIS AT

VAŽIAVO PAS
EISENHOWER!

WASHINGTON, D. C. —
Anglijos Ministeris, Harold 
Macmillan atskrido in Vasz- 
ingtona pasikalbėti su Prezi
dentu Eisenhoweriu apie ke-

nauja valdžia, bet jie asmenisz- 
kai viens kitam prisipažinsta 
kad jie nėra tikri kad santy
kiai su Prancūzija pasiliks, ko
kie pirmiau buvo.

Jis nori su Eisenhoweriu pa
sitarti! kaslink to tariamo vir
alines mitingo, kurio Sovietai 

taip reikalauja. Kiek galima 
inspeti ar pramatyti, tai Ame- 

. rikos Sekretorius John Foster 
1 Dulles nesitiki kad kas tikro 
iszeis isz visu tu gandu apie to 
ki susirinkimą sziais metais.

Stengiesi Gauti 
Slaptas Žinias

i _____
WASHINGTON, D. C. — 

1 Amerikos valdžia insake So
vietu Dipliomatui kuo grei: 
cziausiai isz musu kraszto isz- 

; sikraustyti, už tai kad jis 
stengiasi pirktis slaptas armi- 

I jos žinias, rasztus ir knygas, 
nuo vieno Amerikieczio.

Valdžios virszininkai sako! 
Į kad szitas Sovietu Dipliomatas 
: buvo iszmokejes apie puspenk-; 
to szimto doleriu, bet kad jam 
visgi nepasiseke tas žinias nu- 

i sistverti, nors jam pasisekė su- 
cziupti keletą armijos rasztu,■ 
kurie nebuvo ir nėra jokia pa-1 
slaptis. Jis tas žinias butu ga- 
lejse gauti isz bet kurios re
dakcijos, visai už dyka.

Valdžios sztabas to Diplio- 
mato varda iszdave. Jis yra Ni
kolai I. Kurochkin, Sovietu 
Ambasados rteczias sekreto
rius.

Sovietu Ambasadai buvo 
praneszta ta sekretorių kuo 
greicziausiai iszsiunsti isz mu
su kraszto, atgal inRusija, nes'

jis czia dabar yra nepageidau-l 
jamas asmuo.

Nathan B. Lenvin, Teismo 
Sztabo del Užsienio Agentu ■ 
Registravimo sekretorius, sa
ko kad tas Sovietu Diplioma- i 
tas stengiesi papirkti 25 metu 
amžiaus Charles Theodore 
Baumet, kuris raszo del vieno Į 
kariszko žurnalo in Arlington, 
Virginia.

Lenvin sako kad kai jo szta-Į 
bas dažinojo, pereita Rugsėjo 
menesi, kad raszytojas Baumet 
buvo susidėjęs su Sovietu Dip- 
liomatu Kurochkin jam buvo! 
paaiszkinta kad jis turi užsi- j 
raszyti, užsigegistruoti kaipo, 
Užsienio agentas. Jis taip ir 
padare Balandžio menesyje ir 
taip invele ta Sovietu Diplio- 
mata, kuri jis paminėjo kaipo 
savo bendradarbi.

Raszytojas Baumet prisipa
žino kad jis tam Sovietu Dip
liomatui buvo pardavės kelias 
armijos knygas apie naujus 
kariszkus ginklus. Bet tos kny
gos neturėjo jokiu slaptu ži
nių. Kai tas Kurochkinas pa
reikalavo slaptu žinių, raszy
tojas Baumet pranesze FBI po

licijai.
Nėra jokio prasižengimo 

pirktis kito kraszto kariszkas 
knygas ar rasztus. Taip beveik 
visur visados daroma ir pati 
valdžia tokius rasztus parduo
da.

Valdžia Vaszingtone nieko 
nedare apie ta Sovietu Diplio- 
mata net ir kai buvo sužinota 
kad jis stengiesi pirktis slaptu 
ir uždraustu žinių, kol Sovietai 
iszvare isz Maskvos Amerikos 
Ambasados sekretorių, John 
A. Baker, isz Westport, Conn.

Valdžios pareikalavimas 
kad tas Sovietu Dipliomatas 
isz musu kraszto iszsikrausty- 
tu buvo inteiktas Sovietu Am
basados patarėjui, Sergei R. 
Striganovui, per Amerikos Eu
ropos Klausimu Sztabo Sekre
torių, Foy D. Kohler.

Tuo paežiu sykiu Sovietu 
Ambasada buvo perspėta liau
tis tokio biznio ir visiems savo 
Agentams ir Atstovams tuo- 
jaus insakyti kad uždrausta 
jieszkoti ar pirktis uždraustu 
kariszku žinių Amerikoje.

o o o%

Felix Houphouet-Boigny,

PRIESZ SUKILĖLIUS
KUBOJE

juodukas isz Ivory Coast, 
Afrikso, randasi naujoje Ge- 1 
nerolo Charles de Gaulle ta- !Į
ryboje. Jis buvo paskirtas 
kaipo Ministeris.

Jis yra buvęs keliose tary
bose ir yra dalyvavęs Pran
cūzu Komunistu rateliuose.

VILNIAUS RUSU
TEATRAS |

VILNIUS, LIETUVA, — 
Vilniaus Rusu Dramos teatras, i 
su visu savo, sztabu iszvyko in' 
Kazachstano, naujai apdirba
mas žemes.

Su dainininkmis ten iszbus 
beveik du menesiu. Teatras pa-I 
skirtas pusiau, ir kolchozuoze 
ir sovehozuose duos apie szim
ta keturios deszimts loszimu. į

HAVANA, CUBA. — Apie 
asztuoni ar deszimts tukstan
eziu Kubos kareiviu pradėjo 
visiszka ir visuotini kara' 
priesz sukilėlius, kurie yra ge
rai insikase ant pusantro szim
to myliu frunto, Oriente pro
vincijoje. Szitas armijos žygis 
gal yra didžiausias Pietų 
Amerikoje per szeszios de
szimts metu.

Jau beveik dvi sanvaites kai 
armija puolasi ant tu sukilėliu. 
Tu sukilėliu vadas yra Fidel 
Castrp.

Armijos nuostuoliai per szi- 
tus susikirtimus buvo daugiau 
kaip szimtas žuvusiu kareiviu. 
Daug mažiau sukilėliu nuken
tėjo nuostolio nes jie yra gerai 
insikase ir jie tik ginasi, o ne 
puolasi kaip armija turi dary
ti.

Prezidentas Batista sako 
kad jis pasiryžęs iszguiti visus 
sukilėlius isz Sierra Maestrą.

nu doleriu kas metai. Ir kas 
metai isz tu Amerikiecziu yra 
reiKalaujama vis daugiau ir 

!'daugiau!

kraszto gerove ir kraszto ap
sauga tikrai rupi, jeigu Laivy
no Admirolas insakytu kas ar
mijai reikalinga; armijos Ge-

Karalaites
Gimtadienis

lėta labai svarbiu reikalu 
abiem krasztam.

Jis atskrido tik deszimts mi-! 
nueziu po to laiko, kada Vaka
ru Vokietijos Prezidentas The-! 
odore Heuss, po trijų dienu at- i 
silankymo pas Eisenhoweri, 
iszskrido in Philadelphia, Pa.

Ji ant aerodromo pasitiko 
Amerikos Sekretorius, John: 
Foster Dulles.

Anglijos Ministeris Macmil
lan ketina su Prez. Eisenhowe
riu pasikalbėti ir pasitarti kas
link atominiu ginklu, virszu-j 
nes seimo, Prancūzijos ir pa-! 
nasziu reikalu, klausimu.

Sovietu Rusija dabar veda.’ 
savo propaganda priesz Ang-1 
lija ir Amerika, reikalaudama 
kad visi krasztai liautųsi ga
mine atomines bombas. Eisen-1 
howeris yra pareiszkes kad 
musu valdžios sztabas apie tai! 
pasitars, kai musu mokslin- 
cziai užbaigs savo tyrinėjimus

SZVENTAS
VETERANAS

Ncdrysk Ka Prieszinga 
Prasitarti

WASHINGTON, D. C. —
Karininkas Pulkininkas E. 

B. Crabill szi ta dryso pasaky
ti, pareikszti apie visa ta pat- 
rijotiszka szlamszta kuris 
plaukia isz Vaszingtono diena 
isz dienos.

Pulkininkas Crabill, rodos, 
žino ka jis sako ir turi teise 
taip sakyti. Jis buvo pėstinin
ku karininkas per tris karus, 
dvylika sykiu buvo pažymėtas 
garbes ženklais; vede pėsti
ninkus nuo Omaha kranto ligi 
Elbe upes, dalyvavo susikirti
muose in St. Malo, Hurtgen 
Forest ir The Bulge; paeme in 
nelaisve daugiau kaip keturios

Didžiausios valdžios iszlai- 
dos yra ta jau beveik szventa 
skola: Tautos apgynimas. Ir 
czia visiems aiszkiai pasakyta: 
“Nerusz!” Niekam nevalia nei 
klausti nei skaityti kur tie pi
nigai eina ir kiek ju reikia!

Bet tikrumoje, jis klausia, 
kaip szventa szita apsaugos 
pareiga? Ar Amerikiecziai jau 
taip aklai ir szventai pasitiki, 
kad jie savo pinigus pilte, pila 
in szita be dugno maisza ir ne
klausia kur ir kodėl?

Mums aiszkinama kad kitas 
karas bus vien tik su automi- 
nemis bombomis. Ar kas tikrai 
žino? Antras Pasaulinis Karas 
turėjo būti vedamas vien tik su 
dideliais karabinais ir su grei-Į 
tais kariszkais eroplanais. O 
be pėstininku vargiai kuri vie
na tvirtove buvo paimta.

Szitas karininkas, Pulkinin
kas Crabill iszkelia kelis klau
simus ar parodo mums musu

nerolas paskirtu kas Lakunu 
Sztabui reikalinga; Lakunu 
Sztabo virszininkas nustatytu 
kas Laivynui yra reikalinga.

Bet, kaip dabar dalykai sto
vi, kai kiekviena szaka savaip 
traukia, savotiszkai darbuoja
si ir savotiszkai reikalauja, tai 
gal geriausia iszeitis butu ati
daryti iždo duris, paduoti 
kiekvienam ju po kastuvą ir!

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ALŽIRIJOS
SUKILĖLIAI

Nepriima Charles de 
Gaulle Pasiulinimu

-------- -1 i
CAIRO.— Alžirijos tauti-! 

ninkai paskelbė kad jie visisz- 
kai atmeta ir nepriima Genero
lo' Charles de Gaulle taikos pa-1 
siulinimus.

Buvo galima iszgirsti szuka- 
vimai ‘Lai gyvuoja de Gaulle’ 
toje trijų szimtu tukstaneziu 
minioje, bet teipgi buvo gali
ma iszgirsti ir szukiu del Jac
ques Soutelle ir del Brigados 
Generolo Jacques Massu, civi
liniai ir kariniai vadai per Ge
gužio tryliktos sukilimą priesz 
Prancūzija.

Alžirijos gyventojai pyksta 
ant de Gaulle už tai kad jis ne
panaikino ketvirtąją respubli
ka, kuri yra kaltinama už visas 
Alžirijos bedas.

KETURI ŽUVO

Trokas Susimuszc Su 
Automobiliais

ATLANTA, GA. — Didelis 
“tractor-trailes” trobas, kuri 
draiverys negalėjo suvaidinti, 
sudaužė keturis automobilius 
ant tilto.

Policijantai sako kad keturi 
žmones buvo ant sykio užmusz- 
ti. Keli buvo sužeisti ir buvo 
nuveszti in Kennestone ligoni
ne, in Marietta, Georgia.

Kiek policijantai gali pasa
kyti, tai to troko draiverys bu
vo nekaltas del szitos nelaimes.

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKIT!

ir patikrinimus Pacifiko van- deszimts tukstanežius Voki e- insitikinimus, ir paskui grei- 
denyse. ežiu, Naciu;-neteko apie penkis tai ir trumpai parodo kaip mes

Anglijos Ministeris nori Ei- tukstanezius savo kareiviu. klystame.

Alžirijos sukilėliu atstovas! 
vieszai visiems pasakė kad Isz-'
laisvinimo Fruntas nieko ben-l -

Szvedijos Karalaite Desi
ree, graži ir jauna mergina 
labai gražiai ir kukliai ap- 
vaikszcziojo savo dvide- 
szimta gimtadieni, savo 
kraszte. Ji keli menesiai at
gal buvo atsilankius in Ame-
rika, kur ji labai gražu in- 
spudi padare.

senhoweri perszneketi, nori ji i 
intikrinti, kad czia tik Sovietu 
propagaada ir kad Amerika’ 
nesutiktu su jokiu pasiulinimu! 
sustiti gaminus tokias atomi
nes bombas.

Generolas Charles de Gaulle 
iszkele baisiai svarbius klausi
mus Prancūzijoje. Abieju: 
vieszpatyscziu vadai yra isz- 
reiszke savo pasitikėjimą su 
Generolo Charles de Gaulle

Jis pastaruoju laiku pasi-; 
trauke isz Vaszingtono, kur jis 
buvo paskirtas virszininku del 
gaminimo pėstininkams gink
lu.

Dabar, Vaszingtono didžiū
nu paneziu nusikratęs, jis lais
vai ali kalbėti, ir tarp kita ko 
sako:

Po Korėjos karo Amerikie-! 
ežiai savo Taksomis iszmoka- 
apie septynios deszimts bilijo-į

Musu Kraszto Kariszki 
Vadai Geriausia Žino 
Kas Yra Reikalinga

Musu Kraszto
Apsaugai

Gal jie ir žinotu, jeigu ju 
nagai nebutu savaip riesti. Bu
tu galima sakyti kad jiems

dra nenori turėti su to Genero- ir ežia nieko nepesze. Tas vi
lo, naujo Premieriaus pasiuli- daus karas priesz Prancūzija 
nimais. Jis pridėjo kad vėliau dar czia virte verda.
bus pilniau paaiszkinama ko- į Generolas de Gaulle prižada 
del Alžirijos tautininkai negali lygias teises kaslink balsavimu 
priimti Generolo de Gaulle pa-Į milijonui Prancūzu iy devy- 
siulinimu. ; niems milijonams Moslemu.

Generolas de Gaulle huskri-! Jis visiems, didingai ir isz- 
do in Bone miestą, kuris yra i kilmingai tena pasakė: “Asz 
antras jo žingsnis Alžirijoje Generolas Charles de Gaulle, 
del taikos ir susitaikinimo, su j atidarau visiems jums susitai- 
Prancuzija. Bet iszrodo kad jisįkinimo duris.”

Geležinkelio aliejinis tan- 
kos karas susprogo prie 
Mount Pulaski, Illinois. Jis 
czia baisiai dega ir sudaro 
baisu gaisra ant rieliu. Du 
darbininkai žuvo ir daugiau 
kaip keturios deszimts žmo
nių buvo sužeista.

Miesto visu namu langai 
buvo to trenksmo iszmuszti 
ir iszdaužinti. Daugiau kaip 
tūkstantis žmonių apleido 
savo namus, kai tas gaisras 
pasiekė deszimts kitu tokiu 
karu.

o o o i
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Kas Girdėt
Londone, Daktaras A. E. 

Leslie Smith sako kad ju ketu
riolikos menesiu sžuva “>Gold- 
en Retriever” tankiai žiureda- 
vd' in televisijos programas. 
Bet kai jis ant televizijos pa
mate kaip szuva serga ir kaip 
jis yra gydinamas, jis isz kam
bario sau iszejo, ir dabar labai 
retai kada in televizija žiuri, 
nes jis visa sanvaite sirgo, kai 
ta serganti szuni ant televizi
jos buvo pamatęs.

Amerikos valdžia nustojo 
siuntos ginklus Kubos val
džiai. Buvo prirengta tūkstan
tis devyni szimtai penkios de- 
szimts karabinu iszsiunsti in 
Kuba, bet jie dabar sulaikinti. 
Valdžia sako kad tai tik Jauki
nai jie sulaikinti, pako,! 'bus ga
lima tikrai isztirti ir dažinoti 
ar tie karabinai bus teisetinai 
pavartuoti-vien tik valdžia te
nai pataikinti.

Tuo paežiu laiku Kubos val
džiai Domininkos Respublikos 
Diktatorius, Rafael Turjillo 
greitai pasiuntė penkis eropla- 
nus ginklu.

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

; Viesz. Jėzaus ir ; 
; Motinos Szvencz. ■
! Sapnas Motinos Szven- i 
J cziausibs, mieganczios ! 

'! ant kalno Alyvų, žemei
Batanijos, bažnyczioj

<[ Ėzv. Mykolo Arkaniuolo.
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Pono Bertalano Isz
Mirusiu Prisikėlimas

Nežiūrint ka kas sako ir 
kaip Prez. Eiserihoweris visus 
ramina; Bedarbe didėja ir Be
darbiu skaiczius vis auga ir 
auga!

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Maskva yra praneszus vi
siems Dipliomatams kad daug 
vietų da'bar jiems uždrausta 
Rusijoje lankyti, nors per dvi 
sanvaites. Spėjama kad Sovie
tai rengiasi paleisti rakieta in 
menuli, ar gal tik eina savo ka- 
riszkus manevrus.

Biznieriai spėja kad didžiau
sia, beda, daugiausi Bedarbiu 
bus Birželio menesjye.

Labiausiai per szita bedarbe 
nukenczia jaunesnieji darbi
ninkai. Vienas isz keturiu Be
darbiu yra dvideszimts keturiu 
metu amžiaus ar jaunesni.

Naujas ir didelis Sovietu bo
sas Nikita, Khruszczevas nėra 
sveikas; jis sirgulioja ir vis 
skundžiasi savo nesveikata.

Dabar galima skristi in Eu
ropa, ir atgal už $453.60 nero- 
kuojant taksu. Ant szitu ero- 
planp bus duodama tik užkan
džiai, kaip sandvicziai ir kava, 
bet nei pietų, nei vakarienes 
tie keleiviai negaus.

Sovietu Rusijos darbininkas 
turi iszdirbti asztuonios de- 
szimts valandų, jeigu nori už
sidirbti gana del naujos poros 
ezeveryku. Darbininkas Rusi
joje, jokiu budu heiszgali pirk
tis refrigeratoriu, televizija ar 
insideti sau telefoną.

net tada, kada ja, privertu mo- 
kyties pirkliu. Sūnūs norėjo 
but maliorium, tevas-gi laikė
si savo, sakydamas, gaila lai
ko, nes nematyti jame,paazati
kimo būti maliorium. Po malo
nia pamatęs valdžia, jaunikai- 
czio duszioje atgyjo artistiszki 
mincziai. Paliko namie ir ant 
virszaus pastogėje pasidarė 
sau “atelier” paipuoszta Japo
nijos kimono ir iszkimsztn po
vu. Numaliavojo net paveiksią, 
kuris vienu nuomone perstatė 
Alpu ledinius kalnus, kad tuo 
tarpu kiti tvirtino, jog tai au
dra ant Adrijatiko. Ponas Far
go mislijo, jog jaunikaitis turi 
prie kolorito paszaukiina, bet 
rytoj arba vėliau tėvas ji vėl 
nusiims atgal in banka. Ir su
ims karcziai dabar raudojo.

Prietelius neužmerke akies, 
nei ant valandėlės.

Per paskutinius menesius vi
sa liuosa laika praleisdavo pas 
Bertalano naszle. Juk jis žino
jo, kaipo prietelius, kad tai jo 
prideryste saldinti biednai 
naszlei liūdnumo dienose. Per 
tuos saldžius ir liūdnus vaka
rus, kadh be perstojimo kalbė
davo apie nebaszninka pradėjo 
pono Eorg’o szirdyje augti vie
na viltis. Kada po nekuriam 
laikui, žinoma,, praėjus gailes
tingumai, turi kas nors naszlei 
aszaras nuo jos gražios burniu- 
kes nuszluostyti. Relko-gi tuo 
suramintoji! neturėtu but tai
gi jis pats? Bertalano dvasia

be abejones ta moteryste palai
mintu. O dabar viską, velniai 
pagriebė! Nors ne labai gražu 
butu jam apie tuos dalykus 
mislyti.

Miszko. nemiegojo taippat, 
sėdėdamas prie nakties lempu
tes silpno spindulio. Priesz Ne 
delia, atidaryti nabaszninko 
testamentas. Geras Bertalan 
užrašze savo tarnui tūkstanti 
guldenu, tūkstanti guldenu! 
Pinigai dar neiszmoketa, bet 
Miszko jau. žinojo, ka, su tais 
pinigais padarys. Sumislijo 
paimti nuornan viena karczia- 
ma. Visuomet jis mislijo pa
likti restauratorium, o dabar 
jau net susiderėjo su karczia- 
mos savininku ir liepe iszma- 
liavoti naujus ženklus, o darža 
taippat aptaise. Saldus svajo
jimas apie karėdama pasibai
gė: juk gerai pažino savo poną. 
Gaus' nuo jo deszimtine ir to
liau jam batus czy'stus. O juk 
viskas taip galėjo but gerai, 
taip puikiai!

Ir pats “Hektor” nemiegojo 
bet pasiutusiai vaike niekam 
nekaltas kates. Neesant ponui 
namie jis turėjo sau puiku gy
venimą. Kiekvienas Bertalano 
szuni guodojo. Kiek sykiu 
naszle pasižiūrėdavo in isztiki- 
mo Hektoro akis, visados ap- 
siliedavo aszaromis. Būdama 
isz prigimimo- geros szirdies, 
pavelijo Hektorui visados 
draugauti prie pietų ir net nie
ko priesz, tai neturėdavo, kada 
senas Hektoras ir naktis pra
leisdavo priemene jb ant senos 
kanapos. Sugryžus ponui visė 
kas ipersimaine. Hektoras isz- 
mestas ant kiemo, kur per szal- 
czius turėjo apmislyt apie savo 
kartu likimą.

— GALAS —

Pypkes Durnai

Laikai

Seni laikai jau praėjo, 
Viskas naujai prasidėjo. 
Visi rengias nauja būti, 
Kad nelaimes nežūti. 
Jonas, Ona pamylėjo, 
Ir ja vesti sau žadėjo, 
Apkabinęs pamylėjo, 
Prisispaudęs pabucziavo. 
Nauju laiku jei linkėjo, 
Meilavosi kiek galėjo, 
Onai, Jonas ir patiko. 
Būtie žmona jo sutiko.

Platinki! “Saule"

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas Įsi 
szito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.102— Prakeikta, meiliu 
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.

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

Viena Amerikos automobiliu 
agentūra yra parsitraukus sze- 
szis szimtus komunistiszku au
tomobiliu isz 'Czekoslovakijos, 
isz Skoda kompanijos. Tie Ko
munistu automobiliai yra pa
rodomi per Užsienio automobi
liu paroda, New York mieste. 
Jie kasztuoja tūkstanti tris 
szimtuši devynios deszimtš 
penkis dolerius, nerokuojant 
taksu. Komunistai sako kad 
jie tikisi, už deszimts metu 
Amerikiecziams t pristatyti 
apie szeszis tukstanczius tokiu 
automobiliu kas mėtai.

Vis daugiau ir daugiau mo
kiniu eina in privatines mo
kyklas. Amerikoje, kas septin
tas mokinys lanko privatine 
mokykla ir nieko bendra netu
ri su valdžios vieszomis mo
kyklomis. Daugiausia tokiu 
mokiniu eina in Katalikiszkas

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais >

160 Puslapio j!

8 col. ilgio, 5% ooL plocrio <Į 
Issaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu J; 
planatu ir visokiu burtu. ![ 
Knyga in minksžtos po- 
pieros vlr&zelinose. :: :: !;

Pinigai reikia siusti su 
atsakymu: <Į

Tiktai.. . . $1.0(1
Saule Publishing Co. !;Mahanoy City, Pa..U 8 A ([

Retai km- ant farmu, Rusijo
je rasi kad žmones turėtu elek
tros szviešas ar vandeni tekan
ti isz paipu.

Amerikonisza
Policija Geriause

Karta suėjo in viena vieta 
trys žymus detektyvai: Vokie
tis, Angli kas ir Amerikonas. 
Kilo terp ju (pasikalbėjimas 
apie darba ir katra palicija yra 
geriause. Vokieti^ pradėjo kal
bėti:

— Pas mus Vokietijoj, ka
da atsitinka vagysta, tai in 
laika, dvylikos valandų, jau es
ame ant uedsakio prasižengė
lio.

-— Tai da nieko, atsiliepė 
Anglikas, jeigu pas mus Di
džiojoj Anglijoj, atsibuna ko
kia vagysta, tai in tris valan
das vagis jau yra uždarytas 
kalėjime.

Amerikonas klausydamas tu 
pagyrimu garsiai nusijuokė 
kalbėdamas:

—- Tai vis nieką! Pas mus 
Amerike yra tokis paredkas, 
kad dvi dienas priesz papildy
mą kokios vagystes, tai dvi 
dienafs1 priesz laik žinome kas, 
kur ir koki žmogų ketina api- 
pleszti.

Vokietis ir Anglikas dau
giau nesigyrė priesz Ameriko
ną.

“Saulė”, kaip szviete, taip 
ir dar tėbeszvleėZia tikriems 
i.ietiiviams. Ir geri, tikri Lie 
tuviai “Saulė’’ palaiko bu 
vu preuunieralais

Every one of these you buy helps

STRENGTHEN
AMERICA’S

PEACE POWER

Peace costs money. Money for strength to 
keep the peace, money for science and edu
cation to help make peace lasting. And, 
most important, it takes money saved by 
individuals. Your Savings Bonds, as a di
rect investment in your country, make you 
a Partner in the job of strengthening 
America’s Peace Power.

The chart shows how your Bonds will 
earn money for you. But the most impor
tant thing they earn is Peace.

Think it over. Are you buying as many 
as you might? ~~ ~ — '

i»- >

How You Can Reach Your Savings Goal On The 
Systematic Payroll Savings Plan

if you want 
approximately $2,500 $5,000 $10,000

each week for
8 years and

11 months save
$4.75 $9.50 $18.75

The U.S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department 
thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and------

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

No.112—Trys apysakos apie 
oinigai galva-žudžiai; Ražan 
>zius iszgelbsti nuasmert; 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: 
Vaikncziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant neinu-, 
uo. 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; Tam sūnūs 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, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20o.
• No.145—A p i e VeĮniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

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

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

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

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

— 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.

lapių. 20e.
No.158—A p i e Kapitonių 

Stonu field Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautai! 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

No.166—Apie Simus Mai
giaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20o.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.
MPirkie U. S. Bonus!

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

No.180—Kvitu Knygų t e 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

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

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

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

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

No.198—Gromata arba Mū- 
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. 
Pūkius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas;

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

Nepamirszkite dadetl 
deszimtuka ekstra del priduri- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Malmnoy City, B
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Pono Bertalano Isz Mirusiu
Prisikėlimas

LIEPOS treczia diena, anks
tyva rytmeti susimuszė 

Amerikos pacztinis garlaivis 
Vancouver” su Roterdama 

žegliniu laivu, vežiancziu me
džius Amerikonas, permusze 
maža. Holanda ant dvieju ly
giu daliu, bet patsai blogai isz- 
ejo tame susitikime. Ant syk 
nebuvo galima patirti, kas at
sitiko, gana, kad po penkių mi- 
nutu gulėjo jau antszono, to
liau po dvideszimts minutu nu
lindo ant dugno, kaip kirvis. 
Tas atsitiko deszimts myliu to
lumoj nuo mariu liktarnos prie 
Cape Lizard.

Laike to laivu susimuszimo 
pirmos kliasos kajutoj miego
jo tetisingu miegu vienas 
Vengras vardu Bertalan. Jis 
jau neiszbudo net iki anam 
svietui. Nabagėlis gryžo isz 
pirmos savo keliones mario
mis. Paėjo isz Szentmiklos, o 
važiavo isz Cincinnati, kur ne- 
kuri laika.vieszejo su paveldė
jimo reikalais.* * *

Namie, Szentmiklose, pirma
sis dasižinojo apie Bertalano 
smerti jo prietelius, nekoksai 
ponas Forgo. Buvo tai žmogus 
nepaprastai doras ir jausmin
gas, o su na'baszninku riszo ji 
rysziai tikrojo prieteliszkumo. 
Žinia apie ta nelaiminga atsi
tikima jin taip daug pereme, 
kad bet galėjo jis ant kojų pa
stovėk Jisai turėjo už savo pri- 
deryste tuojaus apie ta atsiti
kima praneszti likusia po na- 
basžninkui jaunai paežiai, li
kusiai naszlei. Norėjo jai pra
neszti kuo atsargiausia, 'bet po
nia Bertalan iszskaite viską isz 
jo veido ir parvirto apalpus. 
Reikėjo ja paguldyti lovon ir 
paszaut daktaras. '

Biedna moteriszke buvo an
tra Bertalano pati; iszejo už jo 
priesz pusantro metu, o ju mo
teryste buvo gaszlumo rysziu 
labai retai sutinkamos poros 
žmonių meiles, kurie užpakalyj 
saves nemato svieto.

Ant rytojaus'ponia Berta
lan papilde savžudyste pasikė
sino ant savo gyvasties. Paežiu 
geru laiku ji iszgelbeta bet nuo 
to savo užmanymo jokiu budu 
nenorėjo atsikr aty t i.

— Kam asz turiu ilgiau 
gyventi? Kam? Antrino nuola
tos. i

Ta paezia diena isz Buda- 
peszto atvažiavo Bertalano su
nns isz pirmosios moterystes. 
Turėjo jis 17 metu ii’ sostapile- 
je mokinosi pirklystes amato. 
Kada prisiartino prie sergan
čios pamotes (moezekos) lo
vos, naujas szaltinis aszaru isz- 
plauke jai isz akiu. Vaikinas 
jai szirdingai pradėjo verkti, 
kadangi tęva labai mylėjo. 
Abelnai Bertalanai buvo žino
mi isz to, kad vede tinkama 
szeimynoje sugyvenimą ir prie 
saves labai daug buvo prisiri- 
sže.

Bertalano namuose buvo dar 
dvi esybes, netiketk namu gal
vos Smertis pagimdė neapsa
komus szirdies skausmus, 
Miszko, senas Bertalano sar
gas ir “Hektor,” kiemo szuva. 
Miszko pas ji tarnavo jau pen
kiolika metu ir rado savo pope 
netiktai duondavi, bet tikra 
geradėja ir globėja. Tose sun-

i kiose dienose pasirodė, kad po
nas Bertalan nedovanojo savo 
atžvilgeis žmonių nevertp to.

*«<<-»*<***♦**♦***********■»

■Geru tėvu vaikai, 
Ir buvo kareje saldotai, 

Tiejei kitoki vyrai, 
Tiejei pasielgė gerai.
Paczedžiai gyvena, 

Na ir apszviėsti gana 
Užsiima skaitymu, 

Saugojasi girtavimu,
I Tiejei visur tinka., 

Ir del visu patinka. 
Bet ir kitoki sztama 

turime, 
Ir už Lietuvius laikome 
Bet negalime prilygint 

prie Lietuviu, 
Tiktai prie laukiniu 

Indijonu.
Tokie kad ir role 

sportu gryna., 
Bet ant sporto netinka 

ir gana, 
Juk ir kaip čigono 

arkli parėdytu, 
Tai ant puikesnio 

krioko iszrodytu.
Iszmintingi vaikinai, 

Suvis kitoki vyrai. 
Tieji su bile kokiu 

nedraugauje, 
Nei nebezdžionkauje, 
Tiejei vargo czionais 

neturi, 
Pinigu invales visados 

turi,
Verszio nepamegždžio je, 

Lupas nebrazduoje, 
Sztant vyras, 

Bus doras ir getas. 
Teisybe, lupa skųst 

gerai,
Ba iszrode lyg jauniau, 
Bet jaunystes nepridės, 

Ba riaukszles ant 
terlos turės,

O tuju niekuom ne 
isznaikyts,

,T ! • 4. •Nonnts ir su prosu 
prosys.

* * *

Sako S.....miesto
vyrai padori, 

Dideli progresą padari, 
Ir kita artimas miestas 
Kaip kada prisideda, 

Tai konia visada.
i Laimas tankiai pasidaro, 

Terp saves* armideri 
padaro,

Į Namine vaidus sudaro, 
Dingsta noras skaityti, 
Veluk tuosius pinigus 

praleisti,
Ir po buteliu kam 

neiszsigert ?
O kas neturi pinigu, 
Tegul negere suvisu.
Ka ežia ant pinigu 

, , žiūrėt,
Juk pinigai neiszganys, 

Isz kvailio žmogaus 
nepadarys.

Miszko apverkė savo poną, 
kaipo tikra tęva.

* * *
Ponas Bertalan miegojo kie

tai, kada garlaivis ėjo ant dug
no. Ant trumpos valandėlės 
iszbudo, o tada ji apėmė didi 
baime. Radosi tuojaus tarp de
besiu ir jaute1 nežiūrint galvos 
nusilpnėjimo, kad jis artinasi 
prie amžinastiės vartų.

Priėmė ji tenai senas, pli
kas jegamastis su pažlnštamu 
jam veidu, jBertalan suprato, 
jog turi jo pasipraszyti, kad 
leistu ineiti viduriu.

— Kaip vadiniesi? Paklau
sė senas jegamastis.

Bertalan, pasakė savo pra
varde. Senis pasižiurėjo ih 
knyga. Isz pradžios knyga var
tė abejojamai, bet tuojaus eme 
trukti jam kantrybes. Mato
mai, nerado, ko jieszkojo. Per 
tai murmėjo kaskadas vis gar
siau, o inbauginti vaikai balto
se suknelėse nesziojo jam kas- 
kartas. vis naujesnes knygas. 
Peržiurėjo ir tas ir pagalios su
davė smarkiai denu in atvira 
knyga ir ruseziai suszuko, tai: 
damas:

— Ko tu ežia tikrdi nori? 
Isz kur tu czionai atsiradai? 
Juk tu nenumiriai!

-— Dovanokite! Sudejavo 
Bertalan. Neatėjau czionai 
savo valia. Pats nežinau, ko
kiu budu ežiai atsiradau.

Senas jegamastos ant gerųjų 
jau neteko kantrybes.

— Paszaukit man ežia tuo
jaus Zammaelo, pasakė palie- 
pianeziu balsu.

Netrukus pasirodė vartuose 
liūdnas jaunikaitis, apsirengęs 
juodais rūbais. 'Ant peties tu
rėjo dalgė.

— Ka tu vėl per niekus pa
dirbai? Suriko senis. Kaip tu 
galėjai atsiunsti man ant spra
ndo ta, žmogų? Ar nematai, 
sztai ežia? Kad ji turi gyventi 
dar trisdėszimts metu?-

Zammael nuleido akis.
— Nesuprantu isžtikro, 

kaip asz taip galėjau suklystie 
isztare.

Dabar Bertalan insimaisze 
kalbom

—- Perprasžau žemiausiai, 
bet kadangi ankszcziau, ar ve- 
lycziau jau dabar czionai pasi
likti.

Senis pasižiurėjo ant jo 
lengva tikiszkai.

— Tai tau tas patiktu?! 
Na, bet taip lengvai neeinasi. 
Turi dar trisdėszimts metu 
tarnystės ir turi “ja atbūti te
nai žemai.

Prisiartino prie Bertalano ir 
padėjo jam ant akiu szilta, ran
ka.

Bertalan neteko sąmones.
❖ ❖ ❖

Kada atsigaiyino isz apalpi
mo, iszgirdo vilniu bszima ir 
pamate, kad atsiranda sulyg 
barzdos vandenyje ir pririszta 
virve prie plaukiancžio balkio. 
Ant jo buvo tik vienas dangus, 
takiai 1 žvaigždėmis apsėtas. 
Pradėjo szaukti pagelbos, bet 
jo balso niekas riegirdejo.

Jau auszo. Netrukus užtekė
jo saule ir apszvjete mariu 
vandenio platybes. Iszalkes ir 
isztroszkes plauke Bertalan, in 
kur ji nesze vilnys.

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ^ Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.

........................ '
laiko jau' seniai už numirusi. 
Jei dabar staiga dasižinos, kad 
jis gyvas, gali atsitikti bent 
kokia, nelaime. Ir linksmybe 
gales užmuszti. Taigi tame rei
kale nieko nedare, pasistorojo 
sau pinigu ir nukeliavo ant 
Hamburgho.

Dvideszimts ketvirto Rugsė
jo septinta valanda vakare jis 
jau 'buvo ant Szetmiklos gele
žinkelio stacijos.

Neejo ant syk namo, bet pir- 
miause atjieszkojo savo prie- 
teliaus. Ponas Forgo, kuris

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

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

Tak traukėsi dvi dienas ir 
dvi naktis. Pagalios perstojo 
szaukti pagelbos ir apie tai jau 
nei nėmislijo.

Treczia, diena iszryto jam 
akyse pasirodė kokis tai mil- 
žinisžkas 'szesželis. Iszgirdo 
žmonių balsus ir pajuto, kad 
tvirtos rankos ji traukia isz 
vandenio, isžrengia ir trina. 
Kažin kas jam in lupas pyle 
karszta, tvirta geryma. Berta
lan dasižinojo kad jis yra ant 
žuvininku dideles valties isz 
Normandijos.

Kapitonas sake, jog dabar 
randasi ant Islandijos vande
niu, o veltis turi skubinties, ka
dangi netrukus prasideda ant 
silkių žuklavimas. Pasivėlavi
mas reiksztu netekti asztuoniu 
arbaj deszimts tukstaneziu 
franku.

Bertalan taigi turėjo iszbuti 
pusantro menesio su žuvinin
kais. Dvideszimts pirma, Rug- 
piuezio susitiko su mažu gar- 
laivu “Hudson” isz Amerikos 
kuris gryžo isz tolimos kelio
nes, nes, nuo szihurinio Berta- 
lana ir nugabeno in New York. 
Tenai pribuvo pradžioje Rug
sėjo.

Pirma Bertalano mislia bu
vo, žinoma, norėjimas telegra
fuoti namo ir praneszti apie sa
vo nelaimes ir stebuklinga isz- 
sigelbejima, bet greitai sau 
kitaip sumisli jo. Szeimyna ji i

kaipo senės jaunikis, gyveno 
vienas, rengėsi taigi, kada jo 
namuose ant slekszczio atsi
stojo Bertalano nabaszninkas. 
Ponui Forgo iszkrito isz, ranku 
surdotas, o jis pats turėjo atsi
remti in siena. Pagailos iszšte- 
nejo:

— Bertalan?! Tu?!
Bertalan tuojaus prieteliu 

apsikabino.
— Taip, tai asz! Pirmiau

siai užėjo pas tave, kadangi 
mano'pati dar nežino, kad asz 
esu g^’Vas. Eik pas ja ir atsar
giai ja prie to priruoszk, idant 
ji negautu staigaus susijudini
mo.

Kada jau pakaktinai iszsi- 
verke ir pasikalbėjo, iszsiren- 
ge in* Bertalano namus.

Geras' prietelius inejo pir
mutinis, kad tuo tarpu jis pats 
lauke priemenėje.

— Linksma, naujiena, bran
gi prietelka! Atsiliepe Fargo 
dar nuo slenksczio žengdamas.

Bertalan?!' Suszuko mote
riszke.

— Atėjo žinia apie ji!
— Gyvas?! Pribuvo? Jis 

czionai j7ra!
Puolėsi'prie duriu ir tuojaus 

atsirado vyko glėbyje. Ir verkė 
ir juokėsi mainomis. Atėjo sū
nūs. Atbėgo Miszko,' inpuole 
szuva, kaip padūkęs. Visi turė
jo ka nors pasakoti ir klausi
nėti, vieni kitiems net nedave

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. 
Dabar Po 25c. 

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

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

Pirkite U. S. Bonus

kalbėtis. Po tam susėdo prie 
vakarienes, bet niekas įiei . ne
pabandė jokio valgio. Pagalios 
pusiaunaktyje visi nuejb gul
ti, bet kas cziagi tokihftiė atsi
tikime galėtu užmerkti akis?

Priesz pat ausztant ant galo 
ponas Bertalanas už'šhudo, o 
miegojo taip kietai ir saldžiai^ 
taip kaip savo kūdikystes die
nose. _ • ■ . j

Kiti bet vartėsi nuo szono 
ant szono. Nei pati, neL supusį 
nei geras prietelius, nei szuva 
net negalėjo. užmigti..'

Pati buvo neapsakomai lai
minga, kad susilaukė savo do
ro vyro. Buvo liminga,, o vie
nok jaute, kad joje1 kas yta, kas 
ja labai daro nusiminusia. Vy
rui neesant jo darbini kamba
rį perkeitė in puiku, Salonika. 
Sutaisė gražus rakandus, pri
pirko daug papuoszalu, b da
bar tuo savo darbu neapsako
mai rūpinosi, kadangi vyras 
nors gana su kaulais doras, ne
pažinojo juoko pinigiszkuose 
klausymuose. Žinoma, hera jau 
kalbos apie tai, idant nuke
liauti in Tatrus per Kalėdas, 
kaip jai patarė geras . ponas 
Fargo. Tenai butu atradus sa
vo sopuliams suraminidia. Isz- 
važiavimo in Budapeszta teip- 
pat nieko nebus. Ponia Berta
lan turėjo kadangi užirianyma 
perleisti antra apgailavimos 
pusmeti sostapileje. Tenai bu
tu gyvenus Vienu viena ir butu 
vaikszcziojus tik ant. koncertu 
ir teatru. Jos turtu sanlygos 
butu leid'žiusios taip pasilinks
minti, bet dabar paežiam Ber- 
talanui apie tai nei neužsi
mink. -

Prasidės dabar isz naujo ta* 
sai baisus skupumas 1 O Dieve, 
o ji taip gražiai, taip maloniai 
taip tobulai mislijo apie savo 
naszlystes stoną.

Karszta aszara sužvilgo’ jos 
akyj. Su taja aszara apverkė 
praėjusia savo naszlyšte. Net 
persigando savo mislia.

— Kas tas yra? Juk tu esi 
laiminga ir turi but laiminga, 
jei tavo vyras sugryžo!

Sūnūs gulėjo lovoj su atda
rom akim. Jautėsi laimingu 
kadangi mylėjo tęva visados

[Tasa Ant 2 Puslapio] >



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Suibatoj pripuola. Szv. 

Bazilijo, o Tautiszka Vardine: 
Butrimas. Amerikos Vėliavos 
Pagerbimo Diena; 1777 metuo
se musu vėliava buvo pripažin- Į 
ta kaipo musu vėliava, kuria 
mes ir sziandien gerbiame; 
1934 m., Vokiecziai, Naciai su- 
szaldo, sustabdo visas savo 
skolas Užsienyje; 1940 m., Na
ciai in'žengia in Prancūzija. 
Paryžiaus miestas be apsau
gos.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola treez.ia ‘Nedelia po 
Sekminių, ir Szv. Vito, o Tau- 
tiszka Vardine: Kirstane. Ir ta 
diena 1940 m., Lietuvos liaudis 
su ipageliba Sovietu San jungos 
Raudonosios Armijos nuvertė 
Smetonos Faszistini režimą.

— Vakacijos prasidėjo vi
suose mokyklose. Daug studen
tu užbaigė High School moks
lus.:

— Nedelioj pripuola Tėvo 
Diena,. Kaip szvencziaima Mo
tinos Diena, taip ir szvenezia- 
raa Tėvo Diena.

— Pąnedelyje pripuola, Szv. 
Kvirino ir Szv. Lintgardas, o, 
Tautiszka Vardine: Kantigir- 
das. Ir ta, diena: 1920 m., Tarp
tautinis Teismas įsteigtas; 
1933 m., Prez. Krankliu Roo- 
seveltas pasiraszo ant bylos 
duoti darbus penkiems milijo
nams Am.erikieezia.ms1941 
m., Amerika uždare visus Vo- 
kieczįu Ambasados ir Konsula
to ofisus musu kraszte.
.—> Gerai, žinomas del mies

to gyventojams, Harry B. 
Friedberg, Žydelis, nuo 325 E. 
Centre uty., kuris kitados lai
ke sztora mieste, pasimirė pa
reita Nedelia, in Graduate li- 
gonbute, Phildaelphia. Velio
nis gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika, 1894 metuose. Paliko 
paczia ir penkis sūnūs. Palai
dotas Utarninke popiet.
■ Utarninke pripuola Szv. 
Adolfo, o Tautiszka Vardine: 
Daumantas. Menulio atmaina: 
Jaunutis. Ir ta diena: 1940 m., 
Lietuvoje inšisteige Kvalici- 
ne liaudies vyriausybe: “Tau
tos vardas” Smetona pabėgo 
į Vokietija; 1940 m., Prez. F. 
D. Rooseveltas praszo ir reika
lauja. dvieju mariu Laivyno: 
Paeit i k e ir At I an tike.

W
&S

ir palieka karo frunto darba 
kitiems.

Ar Ragavote

Andrulio Sūrio?

czi

Pinigai Paskirti Ka- 
riszkiems Ginklams 
Yra Reikalingi Musu
Kraszto Apsaugai

Tie ginklai tiek reikalingi 
musu kariszkam sztabui, kiek 
kiekvienam isz musu yra rei
kalingas Cadillac automobilius 
ar skyle kaktoje. Musu ginklai 
deszimts ar dvideszimts sykiu 
daugiau kasztuoja mums negu 
kitiems krasztams.

Mes turime gerus ginklus, 
bet neturime geru vyru tuos 
ginklus tinkamai vartuoti. Ka
ro sztabui labiau rupi karinin
ku patogumas ir praszmatnu- 
mas negu j u m oksl as ar drąsą.

frunto: dvideszimts keturias 
valandas ant dienos, septynias 
dienas ant sanvaites.

“Time” žurnalas neseniai 
davė viena toki pavyzdi:

Naples mieste Laivynas pa
skyrė keturios deszimts penkis 
jurininkus ir kelis kareivius 
tvarka palaikyti.

Dabar ta tvarka tenai palai
ko 2,103 kariszku žmonių, 534 
civiliniu darbininku, ir 3,166 
žmonų ir vaiku; visi jie prižiū
ri ir pagelbsti 692 karininkams 
ir kareiviams.

Per Antra Pasaulini Kara 
Paryžius buvo taip pilnas ne- 
kariaujaneziu kareiviu isz už
pakaliniu eilių, kad karei
viams nuo frunto nebuvo valia 
in Paryžių važiuoti, kai jie ga: 
vo kelias dienas atotstogu, nes 
tenai jiems vietos nebebuvo.

Reikia Devynių Vyru 
Už Frunto, Kad Palai
kius Viena Kareivi Ant 

Karo Lauko Frunto

Jeigu ne, tai užsisakykite, o 
karta' paragavę, insitikinsite 
kad,

Tikrai Skanus!
Kreipkite pas savo sztornin- 

ka arba raszykite tiesiog pas:
Michigan Farm Cheese Dairy, 

John Andrulis, Pres., 
, Fountain, Mich.

Vasario, kuomet vyksta vi-

Paliko dvi dukterys: Blanche, 
pati W. Harry Waters miesto, 
ir Olesa. Pangoniene, Mahanoy 
City, taipgi dvylika arnikų. 
Laidojo Ketvergio ryta su apie- 
gomis in Szv. Jurgio -bažny
czioje devinta, valanda ir palai
dota iri Szv. Juozapo parapijos 
kapinėse Mahanoy City.

— Petras Czebator.ius, ve
teranas nuo 33 W. Oa.k ui v.,

i u Sold-

šoki Iszvažiavimai ar Piknikai 
tai,

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”

New Philadelphia, Pa.—
Jonas J. Geležinis isz Schuyl
kill Haven R. D. 1, 'buvęs saliu- 
ii i ūkas, pūsi m i re U t a m į ko ry
ta 9:50 valanda in Pottsville li- 
gonlmte. Gimė Lietuvoje, at
vyko in Amerika su savo teve-

Lietuvos 
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys

Adamaitis, Jonas ir Vincas, 
snnus Prano.

Akelaitis, Viktoras.
Ambrozas, Jonas, sun. Ta

mošiaus isz Derkintu kaimo, 
Szilales valsczio.

Anrila, Petras, suims Petro, 
gimęs Amerikoje, kuri laika, 
gyveno'Gaures vai., Tauragės 
apskriezio.

Auryla, Bolesins ir Juozas.
Balcziuims (Balchunas) Do

micėlė, gyveno 136 West 21 St.

Pa n d i n i e u o, Ba r bo ra.
Bardanskas, Antanas ir Juo

zas, gyveno Joliet, 111., kilę iisz

Frackville, Pa. —
Lietuviu Moterų Kliubas isz 
Sohuylkillo pavieto turėjo sa
vo susirinkimą, Utarninko va
karu in Lei si’s svetainėje. To 
vakaro komitetas 'buvo: ponios 
Blanche Saldokas, Ona. Poja- 
kenas Helena Pickling, Hele
na Kowker, Betracijai Poliška 
ir Jieva Saldokas. Daug nariu 
dalyvavo to vakaro susirinki
mo.

iers Home ligonbute, Bath, N. 
Y., numirė Utarninke. Velionis 
'buvo veteranas isz Pirmos Pa
saulines Kares.i Likos palaido
tas isz įGrahoriaus CzuiTionio

pence, Mass.

Jeigu Permainote
Savo Adresus

Gyvenimo

Musu Karininkai Yra 
Drąsus, Mokinti Ir Ga
bus, Ir Kareiviai Yra 
Pasiszvcnt Ginti Savo 

Kraszta

rupijos, Skaudvilės vai. Taii-

su-

per 
an-

Czia tai jau tikrai senu bobų 
pasaka. Nieko panaszaus nesi
randa musu viske. Musu kari
ninku algos per prastos, musu 
kareiviu algos mizernos.

Mokintas Žmogus ar prasi- 
muszes biznierius nestos in ar
mija ar laivyną kaip tik už tai 
kad jis tenai nėra įvertina
mas ir jam nėra tinkamai atly
ginama. Jeigu mes norime su
silaukti ir pasilaikyti gabius 
karininkus, tai mes jiems turi
me mokėti tiek, kiek jie gautu 
civiliniame gyvenime. Tas 
pats ir su musu kareiviams.

ko savo paezia Mare (Kokai- 
eziute) taipgi keletą brolienu 
ir seserėnu, ir seserį, vienuole, 
Mare Raphalija, GSF, isz Mt. 
Providence, Pa. Laidotuves in- 
vyks Sukatos ryta su apiego- 
niis in Saldžiausios Jėzaus, 
Szirdįes bažnyczioje 9 valanda 
ir palaidos in parapijos kapi
nėse.

SZVENTAS
VETERANAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Shenandoah, Pa. —
Mare M. Slavitskiene, kuri gy
veno pas savo žentą ir duktere 
W. Harry it Blanche Waters, 
nuo 200 N. Jardin uly., pasimi
rė Panedelio ryta 8:50 valanda. 
Velione gimė Lietuvoje, po tė
vais 'vadinuos© Mare Racziute. 
Jos vyras Matas mirė keliolika, 

■motu atgal. Velione su savo 
szeimyna kitados gyveno Ma- 
hanojuje, o 1937 metuose apsi
gyveno Shenadoryje. Prigulė
jo prie Szv. Jurgio parapijos, 
Szv. Rožancziavos draugija 
taipgi prie keletą bažnytiniu 
moterų, draugijų isz Szv. Juo
zapo parapijos, Mahanojuje.

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ' ir geidžia “kad .jiems 

eitu be pertraukos, 
adresus tai

‘ ‘ Saule 
kada maino savo 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto!” Szirdingai Acziu!

jus

jo 
juo

sakyti: “Semkitės, kiek 
norite.

Visi gerai žinome kad 
daugiau mužiku randasi
daugiau vietos yra ponams. Už 
tai kiekvienos vaisko szakos 
virszininkai nori turėti kuo 
daugiausia eiliniu kareiviu ar 
jurininku. Juo mažesnis vais- 
kas juo mažiau ponu karinin
ku. Dar ir to negana. Kiekvie
nas nori kuo areziausia prie 
sztabo virszininko prisiglausti 
kad sziltesne vieta gautu, ar 
gal paties to virszininko vieta 
paveldeti. Už tai apsukresni ir 
kytresni žemesnios eiles kari
ninkai ir kareiviai stengiasi

—“Saules Redakcija,“ j prilipti prie virszininko sztabo

Czia tai visai maža dalele 
teisybes. Taip buvo kalbama 
daug metu atgal, kai Anglai 
norėjo nuraminti Indija, kur 
reikėjo viską prie frunto pri- 
veszti arkliais iir kitais gyvu
liais, ir kur susisiekimai buvo 
per žmogų bėgiką.

Bet sziandien su invairiomis 
maszinomis, eroplanais, radi
jais, telefonais, tai tu darbinin
ku už karo frunto skaiezius 
szimtais ir tukstaneziais padi
dėjo, nors jis butu turejes 
mažėti.

Buvo iszrokuota, kad 
Antra Pasaulini kara, nuo
tro ligi penkto procento visu 
kareiviu ir karininku tikrai 
kariavo. O visi kiti tik padėjo 
jiems kariauti, padėjo jiems 
ant karo lauko kristi.

Kur prieszo karabinai pasie
kė, retai kur buvo matyti žmo
gysta. Jeigu kareivis buvo pa- 
siunstas nuo karo frunto in už
pakalines eiles, tai jis nei rai
dos negalėjo gauti per kelis 
szimtus ar tukstanezius mastu, 
nes jis nesutiks nei gyvastos. 
Bet vėliau ir toliau nuo frunto 
jis ras kad keliai, vieszkeliai ir 
net szuntakiai užgrūsti karei
viais, karininkais ir kariszkais 
ginklais ir pabūklais.

Jis czia jau ras visokio plau
ko pagelbininku ir darbininku: 
Administracijos, pristatymo, 
inžinierių, tvarkos, kariszkos 
policijos, susisiekimo, susine- 
szimo, priežiūros, medicinos ir 
kitu sztabu atstovus. Ka visi 
jie dare ar daro sunku supras
ti.

Artilerijai ir tankoms reikė
jo maisto, vandenio ir gazoli
no, bet tai galėjo visai mažas 
sztabas darbininku atlikti. 
Visi kiti gal viens kito drapa
nas skalbinejo ir riebias algas 
eme.

Korėjoje, szitas karininkas 
sako, jis nerado nei vienos 
kompanijos.kuri nors puse sa
vo vaisko turėtu tvarkoje ir 
prirengta in karo lauka. Dau
guma kareiviu ėjo sagryba, 
bulves skuto, grindas mazgo
jo, buvo susirgę, buvo atosto
goms iszvažiave, buvo pabege, 
silsiejsi, miegojo, ant typewri
ters ponams karininkams 
pysžkino, telefonus atsake ir 
bizni vare taip kaip jie namie 
kuriame ofise dirbtu ir darytu. 
Jie dirbo asztuonias valandas 
ant drenos.

O ta saujale kareiviu ant

Ir

Sziandien Kara Laime- 
ja Tas Krasztas Kuris 

Turi Geriausias
Maszinas Ir Pinigu

Visai ne; toli gražu ne! 
dar karta NE!

Tos dienos jau seniai praėjo 
kada buvo galima sakyti kad 
Dievas tai armijai stotja in tal
ka, kuri didžiausias kanuoles 
ir geriausius ginklus turi.

Praeities istorija yra tiek 
kartu parodžius kad geri gink
lai, geros ir greitos maszinos 
tai negana kara laimėti.

Musu kareiviai tai pasimo
kino Korėjoje. Musu kareiviai 
turėjo ir gerus ginklus ir grei
tas maszinas ir dar greitesnius 
susisiekimus, jie vieszpatavo 
padangėse su savo kariszkais 
eroplanais ir bombnesziais. O 
tie nemokinti baisiai prastai 
lapginkluoti Koriecziai mums 
kaili iszpyle, musu kareivius 
sumulkino, visur ant visu frun- 
tu sumusze ir atstume atgal. Ir 
kodėl? Už tai kad ju karinin
kai parūpino daug daugiau 
pėstininku negu Amerika turė
jo. Musu maszinos, tankos, ka
nuoles buvo mažai kam vertos 
tose pelkynese.

Gali sakyti kas ka nori, bet 
Koriecziai sumusze musu ar
mijas savo kraszte.

Kitas tokis gal biski pana- 
szus pavyzdys buvo Egipte. 
Egiptiecziai buvo gave daug 
naujausiu ginklu, kaip karabi
nu, maszinu ir tanku isz Sovie
tu Rusijos. Izraelio kareiviai 
perženge rubežiu in Egiptą ir, 
beveik be muszio, visus tuos 
ginklus nuo Egiptiecziu atėmė 
su savo pėstininkais.

Bernotas, Antanas gyvenos 
Pitts'burghe.

Bertasziusį Vladas.
Bielskis, Juozas.
Budininkiene - Valceriuke, 

Adele, ir jos duktė Danute, 
duktė Jono.

Cesn itis (Czesna v iczi u i e), 
Josephine, duktė Juozo Czes- 
navieziaus, gyveno Cleveland, 
Ohio.

Dombrauskis, John, gyveno 
10750 S. Michigan Ave., Chi
cago, Illinois.

Inzely-te-J uciene, Marijona, 
vyras Jucius, Jonas.

Januszkeviezius, Jonas, su
nns Teofiliuos, isz Rutiiliszkes 
kaimo.

Jonaitis, Antanas ir Juoza
pas, kilę nuo Sedos.

Jonaviczius. Zenonas, suims 
Kazio isz Jierubaiczui kaimo,

Jovaisza, Viktoras,- ir Jovai- 
sziene, Julijona.

Kaeeviczius, Antanas, isz 
Montviliszkin. k., Kėdainių ap.

Kalvelis, Jonas, gyvenos Vo
kietijos, Augustdorf b/Dot- 
mold.

Kengriene, Felicija, gyveno 
769 Dorchester Ave’., Dorches
ter, Mass.

Kengris, F., gyveno 4 Ware 
St., Dorchester 25, Mass.

Krasickas, Feliksas ir Vin
cas, ir Krasickaite, Juze, vai-

I

kai Andrians, gyvene Kanado
je. '

Krasnauskas, Andrius ir 
Vaclovas, snnus Vinco.

Labanauskas, Jonas ir sesuo 
Veronika, vaikai Juozo.

Lesczi a u ski enė, Pranciszka 
ir jos sesuo Šeriene, Gendruta.

Lisauskas, Kazvs ir Vincas, 
ir Lisauskaite, Vladze, vaikai 
Kazio, gyveno Kanadoje.

Maikauskas, Antanas, sūrius 
Kazio, ir Aneles isz Kaimo.

Malinovic, Petronėlė, gyve
nusi Stoneham, Mass.

Mat ui e v i ezi 11 te-Sn 11 i van, He
len, dūkto Edmundo.

Narkeviczins, Jonas, sunus 
Simo.

Neumann, Heindric.h, sunns 
Adomo, gimė Kaune 1924 jn.

Nuoriiszas, Jonas, Petras ir 
Vincas.

Petkus, Augustinas, gyveno 
Eloise, Michigan.

Rajuncas, Feliksas, gyveno 
Waukegan, Bl.

Szapoliene-Czesniute, Mag
de isz Rusinkos kaimo, Pliitisz- 
kiu par.

Skiniene, Ona.
Soriene, Gendruta. ir jos se

suo Lescziauskiene, Prancisz
ka.

Stipinas, Antanas, isz Salų 
kaimo, Kamajų vai., Rokiszkio 
apskriezio.

Subatiene - Narkevicziute, 
Ona, duktė Simo, gyveno Bra
zilijoje.

Taraszauskas, Petras. ?
Titlus, Ilenr i kas-Andrius,

suims Juozo, gimė, 1915 m.
Urbu t i s, Juozas.
Useliene-Sakayicziute,.. Bar

bora, ir vaikai Jonas, Petras, 
Emilija ir Ona.

Vaiczikauskas, Petras.
Vinkleraite, Regina, duktė 

Richardo. .
Žikas, Adolfas.
Žitkus, Vladas, suims Jurgio 

girnos 1918 m.
Jieszkomieji arba apie juos 

žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in: Consulate Gene- 

. ral of Lithuania 41IV. 82nd St.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

Dvieju metu Darrell Mims 
pacziupineja dainininko El
vis Presley kareiviszka ke
pure, kai jis pargryžo isz ar
mijos ant keliu dienu in savo 
namus, in Memphis, Tenn
essee.

Jaunuju gauja ji pasitiko 
kai jis parvažiavo. Szitas 
jaunuolis buvo baisu lerma 
jaunuju tarpe šukeles su sa
vo žargoniszku dainavimu ir

besidarkymu. Jis in trumpa 
laika po visa kraszta buvo 
pagarsėjęs.

Geri muzikantai ji paszie- 
pia ir visai nepripažinsta, 
dvasios vadai ji kaltina už 
jaunimo isztvirkima, bet 
jaunieji galva už ji guldo.

Jis buvo parvažiavęs ant 
keliu dienu, pirm negu jis 
bus iszvesztas su kitais ka
reiviais in Vokietija.
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