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Golfo Sporto Laimėtoja

Golfo loszike Mickey 
Wright, isz San Diego, Ca
lifornia, laimėjo golfo mo
terų loszima, Pittsburgh, 
Pa. Ji ežia isz džiaugsmo 
bueziuoja pusasztunto tuk- 
stanezio doleriu czeki, kuri

jai inteikia Churchill Coun
try Kliubo pirmininkas M. 
O. Fabini. Ji sumusze, pra
lenkė visas kitas loszikes ir 
buvo paskelbta to kliubo 
cziampijone.

Karas Siauczia In Beirut
Sukilelai Nori Prezidentą

Chamoun Paszalinti
BEIRUT, LEBANON. — 

Didžiausias susikirtimas tarp 
sukilėliu ir valdžios kareiviu 
dabar vyksta ant Beirut mies
to ulycziu. Iszrodo kad szitas 
karas, susikirtimas yra žūt
būtinis.

Sukilėliai nori Prezidentą 
Camille Chamoun paszalinti. 
Kareiviai stengiesi tuos suki
lėlius sustabdinti su maszini- 
niais karabinais ir mažomis 
sprigstaneziomis bombomis.

Susikirtimas invyko prie 
pat palociaus.

Valdžia intaria Syrija, sa
kydama kad Syrijos armijoj 
keletą divizijų ar bent kompa
nijų inslinko in Beirut ir šu
kele žmones priesz valdžia.

Laikrasztininku sanjunga

vyksta 
kalnus 
Beirut

paimti

pranesza kad Prezidento Cha
moun palocius ir Ministerio 
Sami Solh namai, kur taryba 
susirenka buvo apszaudinti ir 
apsprogdinti.

Kiti susikirtimai 
prie Tripoli, in Shouf 
ir prie Basta Moslem, 
mieste.

Sukilėliai stengiesi
kalėjimą Ramel apylinkėje ir 
paleisti visus kalinius.

Amerikos žinių sztabo 
sai buvo sudeginti.

Lebanon krasztas yra tapes 
Respublika nuo 1941 metu, bet 
nuo to laiko nebuvo nei taikos 
nei ramybes tame kraszte, nes 
to kraszto vadai tarpu saves 
negalėjo sutikti, ir taip, iszki
lo kelios viens kitai prieszin-

ofi-

gos partijos.
Amerika ežia yra pasiuntus 

daug pagelbos valdžiai, ir Ge
gužio septyniolikta diena bu
vo pasiuntus daug savo di
džiausiu ‘ ‘ Globemaster ’ ’ ero- 
planu, su pasiaiszkinimu, kad 
tie eroplanai bus pasirenge 
iszveszti visus Amerikieczius 
jeigu ežia tikras karas iszkil- 
tu. Bet tikrenybėje, kaip da
bar paaiszkejo, tie musu mil- 
žiniszki eroplanai buvo tenai 
pasiunsti kad jie butu pasiren
ge in ta kraszta greitai prista
tyti musu Marinus ir musu 
kareivius, jeigu Prezidentas 
Chamoun musu kraszto papra- 
szytu kariszkos pagelbos.

Isz Amerikos PREZIDENTO
PATARĖJAS

GRAIKAI SU TUR
KAIS SUSIKIRTO

Žmogžudis Suimtas

SALA. — Kipro 
Nicosia, Birželio 

diena, gyventojai

KIPRO 
sostinėje, 
asztunta 
Turkai užpuolė Graikus.

Du Graikai buvo nuždinti; 
iszkilo daug gaisru. Anglu ka
riuomene greitai ežia insikiszo 
ir visus numalszinus, atitvėrė 
Graiku dali nuo Turku.

Graikai nebegali sugyventi 
su Turkais del to, kad Graikai 
nori jungtis prie Graikijos, o 
Turkai arba prie Turkijos ar
ba pasilikti Anglu valdomi 
kaip ir dabar.

Graikijos vyriausybe po tu 
riausziu insake Graikijos at
stovui, nebegryszti in Turki
ja, ir pareikalavo kad Tautu 
Sanjunga szita klausima sku
botai iszrisztu.

SUKILĖLIAI
PRANCŪZAI

Nesutinka Su Genero
lu Charles de Gaulle

ISZVERTE
29 STULPUS

5 Žmones Sužeisti

Turi Pasiaiszkinti Apie 
Dovanas

CHICAGO, ILL. — Keistas 
invykis ana sanvaite sudarė 
pavoju žmonėms kurie pešti 
ėjo ar važiavo tarp Pulaski 
ulyczios ir Cicero Avenue.

Vieno kontraktoriaus tro- 
kas užkabino, užkliuvo už 
elektros dratu juos labai in- 
tempe taip kad jie labai žemai 
nusviro. Bet kol kas stulpai 
atlaike tuos intemptus dratus.

Kaip tik tuo laiku pasipynė 
’kitas sunkvežimis, tractor- 
trokas, kuris užkabino tuos 
žemai nusileidusius ir intemp
tus dratus, kurie taip intempti 
nulaužė dvideszimts devynis 
elektros stulpus, kaip kad jie 
butu buvę sziupuliai.

Keli tie elektros dratai nu
krito ant automobiliu, autobu- 
siu ir kitu vežimu.

Penki žmones buvo sužeisti, 
kuriu tarpe buvo ir Lietuvaite 
Elena Szlapelyte, nuo Camp
bell Avenue.

Dvi moterys buvo sužeistos 
ant autobusio, ant kurio stogo 
buvo užkritęs elektros dratas. 
Jos buvo nuvesztos in Szven- 
to Kryžiaus ligonine.

WASHINGTON, D. C. —
Senatorius Potter, Republiko- 
nas isz Michigan valstijos, sa
ko kad Prezidento Eisenhowe- 
rio artimiausias patarėjas,

Atsisake Amerikos 
Pilietybes

Pirkie U. S. Bonus
NOW >

Ii ALĮ,

Allen Herbert Sobul, 28 
metu amžiaus, medicinos 
studentas, pirsztu rodo in 
fotografa, Viennos mieste, 
Austrijoje, kai jis su piktu
mu aiszkino kad jis iszsiža- 
da Amerikos pilietybes. Jis 
taip yra pareiszkes Ameri
kos Ambasadai Austrijoje, 
sakydamas kad jis yra prie- 
szingas karo musztrui, o ka
dangi jis ne už ilgo butu pa- 
szauktas in vaiska, tai jis 
iszsižada Amerikos piliety
bes. Jis sako kad jis dabar* 
stengsis tapti Austrijos pi- 
liecziu.

Sherman Adams yra dabar ne
tekės viso savo intakingumo 
taryboje, jeigu jis negali ar ne
nori pilniau pasiaiszkinti apie 
visas, tas dovanas, kurias jam 
yra suteikęs Bostono biznie
rius, fabrikantas ‘ Bernard 
Goldfine.

Bet nežiūrint visu tu intari- 
mu ir priekaisztu, Prez. Eisen- 
howeris visai nieko nepaisin- 
damas ir niekam nepasiaisz- 
kindamas, staeziai pasakė kad 
jis vis pasilaikys ta Poną 
Adams savo patarėju.

Laikrasztininku užpultas, 
' Baltnamu laikrasztininku sek
retorius James C. Hagerty, 
teipgi nesutiko pasiaiszkinti, 
apart to kad jis tiems laikrasz
tininkams pasakė kad Sher
man Adams buvo paraszes 
trumpa laiszka Kongreso ko
mitetui, prisipažindamas kad 
tas Bostono bagoezius, Ber
nard Goldfine buvo užmokėjęs 
jo vieszbuczio skolas, kurios 
buvo apie du tukstaneziai do
leriu.

Baltnamu laikrasztininku 
Sekretorius Hagerty toliau 
paantrino, kad Prez. Eisenho- 
weris visiszkai pasitiki ant 
Sherman Adams, ir nei nekal
ba apie jo paszalinima.

Vėliau laikrasztininkai da- 
žinojo kad szitas bagoezius 
Goldfine buvo nupirkęs Ponui 
Adams 
niszius 
mu.

New
laikrasztiš toliau pranesze kad 
szitas bagoezius Goldfine yra 
teismo intartas už kelis prasi
žengimus, ir kad jo kompani
jos sanskaitu knygos yra su
imtos.

Pats Prezidento patarėjas, 
Sherman Adams toliau nesi- 
aiszkino kaip kad prisipažinus 
kad tas Goldfine yra jo geras 
draugas. . •

nas Mack, De- 
Illinois valstijos 

te, kad jis reika-
■ Sherman Adams 

ar (butu isz-, 
mestas, pravarytas isz savo 
vietos.

Kongresmc 
mokratas isz 
staeziai paša 
lauja kad 1 
pate, pasyvai

brangius baldus, fur- 
ir klojimus, del jo nu

York Herald Tribune

Jaunas Beisbolininkas

SZOKIKES
LAVONAS

Surastas Vieszbutyje
NEW ORLEANS, LA. — 

Policijantai ir detektyvai da
bar stengiasi dažinoti apie pa
simirusią szokike, gražia 26 
metu amžiaus Connie Kachak, 
kurios lavonas buvo surastas 
vieszbuczio kambaryje.

Ji buvo atvažiavus in New 
Orleans isz mažo miestelio, 
Booneville, Indiana.

Policijantai sako kad neisz- 
rodo kad ji butu buvus su- 
muszta ar nužudinta bet poli
cijos daktarai padarys opera
cija ant jos, dasižinot nuo ko 
ji numirė ar kaip ji numirė.

DULLES GRYZO IN 
VASZINGTONA

Motina lanksmai pabu- 
cziuoja savo sunu Danny 
Cater, buvęs High School 
beisboles ratelio sportinin
kas in Austin, Texas. Jis 
ežia savo motinai rodo czeki 
nuo Philadelphia Phillies 
beisboles ratelio. Jis dabar 
yra po kontraktu loszti beis
bole su suaugusiais. Jis da
bar iszvažiuos mokintis ir 
lavintis beisboles loszima in 
Johnson City, su Appala
chian ratelio loszikais, spor
tininkais.

in

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles greitai perskri
do isz Princeton Universiteto 
in Vaszingtona, kai tik iszgir- 
do apie tuos naujus sukilimus 
ir susikirtimus in Lebanon.

Jis buvo nuvažiavęs
Princeton Universitetą del jo 
klases studentu sukaktuviu.

Atskridęs in Vaszingtona, 
jis dar būdamas ant aerodro
mo pasakė laikrasztininkams 
kad ji^mislina kad tie sukili
mai ir susikirtimai tenai nė
ra jau tokie pavojingi, kaip isz 
pradžių iszrode.

Bet jis vistiek nuo aerodro-

ISZ ALŽIRIJOS. — Suki
lėliu radijas isz Alžirijos krei
piasi in Musulmonus, to krasz
to gyventojus, kad jie ir toliau 
testu kova priesz Prancūzija 
ir jos valdžia ju kraszte.

Tokis sukilėliu pareiszki- 
mas yra baisus smūgis naujam 
Prancūzijos vadui, Generolui 
Charles de Gaulle, kuris tikė
josi didžiausios paramos isz 
Alžirijos Prancūzu, 
kinus Prancūzus 
Prancūzijoje.

Sukilėliu atstovas

kad suti- 
paczioje

mo nuvažiavo staeziai in val
džios sztabo ofisus del mitingo 
pasitarimo su Amerikos Po- 
Sekretoriumi, Christian A. 
Herter.

Su Sekretoriumi John Fos
ter Dulles ant eroplano skrido 
ir jo brolis Viduriniu krasztu 
žinybos, intelegencijos admi
nistratorius, Allen W. Dulles.

Aiszkiai matyti kad Leba- 
nano ir Syrijos klausimas bai
siai rupi Amerikos valdžiai ir 
Tautu Sanjungai, kuri yra pa
siuntus savo atstovus in 
kraszta.

SKAITYKIT

ta

Paul Weinrich, pasmerk
tas žmogžudis, buvo pabė
gis isz New Jersey valstijos 
kalėjimo. Jis buvo dvieju 
policijantu sueziuptas in 
Ferndale, Maryland, kai 
taksės draiverys policijan- 
tams apie ji buvo praneszes.

ja, kalbėdamas visu sukilėliu 
vardu, ragino szimta dvide- 
szimts tukstaneziu kovotoju 
be paliovos “pulti priesza” ir 
visai nesiskaityti su Generolu 
Charles de Gaulle. — ~——

Bet ar karininkai ir armija 
paseks tokius prasiszokusius 
sukilėlius tai kitas klausimas, 
nes iki sziol, beveik visi armi
jos 
de

karininkai remia Generolą 
Gaulle.

PLATINKIT
per radi-

Nori Didesnes Armijos

Generolas Maxwell D. 
Taylor, Armijos Sztabo vir- 
szininkas, (po kaire) ir Wil
bur M. Brucker, Armijos 
Sekretorius peržiūri armi
jos naujus trokus, Jeeps, 
pirm negu jiedu pribuvo ant 
Senato Pinigu Paskyrimo 
komisijos mitingo, kur jie 
stengiesi ' visus intikinti, 
kad mums reikalinga dides
ne armija. Mitingas buvo 
laikomas Vaszingtone.

Brucker sake kad naujas 
armijai pinigu paskyrimas 
leidžia armijai laikytis tik 
asztuonis szimtus septynios 
deszimts tukstaneziu karei
viu ir karininku. Tai butu 
penkios deszimts penki tuk- 
istancziu kareiviu ir 
ninku, 
szimts 
mažia 
ninkai 
ga.

kari-
Tai butu penkios de- 

penki tul^stancziai 
negu armijos virszi- 
sako jiems reikalin

-
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Kas Girdėt
Viena Del Keliones! In, To

ronto, Kanadoje, 35 metu am
žiaus John Darroch buvo už- 
musztas, suvažinėtas, sutrin
tas po traukiniu, stotyje.

Policijantai sako kad jis 
buvo saliune prie traukinio 
stoties, kelis sznapsus iszmau- 
ke, paskui pasiėmęs pilna 
sznapso stikleli, iszejo isz to 
saliuno ir nuėjo in traukinio' 
stoti, kur jis lauke kol trauki
nys atvažiavo, tada; jis ta 
sznapsa iszmauke ir perszoko 
turėklas krito staeziai po to 
traukinio ratais ir taip žuvo.

Prezidentas Nixonas iszvažia- 
vo isz to kraszto, jie tuojaus 
vėl siutinėsi kad jiems butu 
pavėlinta pasikviesti savo 
žmogų, Komunistą Anastas 
Mikoyan. Sovietai teipgi siu
tina studentu mainikavimu isz 
universitetu ir kvieczia Peru 
kraszto studentus atvažiuoti 
in Leningradą ir Maskva. Jie 
szitaip nori visam svietui pa- 
rodinti kad jie yra geresni 
Pietų Amerikos draugai negu 
mes.

Pypkes Domai
Jis Ne Kvailas

Jonai, ar važiuosi szimet 
in Atlantik Siti?

Važiuosiu.
Ar su paczia?
Ne, asz važiuosiu jieszkoti 

smagumo!

| Gegužio deszimta diena su
ėjo trisdeszimts keturi metai 
kai J. Edgar Hoover yra FBI 
policijos virszininkas. Jis szi- 
ta vieta laike po penkiais Pre
zidentais, pradedant nuo Cal
vin Coolidge. Jis dabar yra 
szeszios deszimts trijų metu 
amžiaus.

Vengrijoje dabar uždrausta 
parduoti svaiginanezius gėri
mus fabrikuose. Dar vis valia 
parduoti alų, bet ne sznapsa 
ar vyną. Sovietai dabar visuo
se savo pavergtuose krasztuo- 
se yra labai susirupine kad 
žmones per daug geria ir gir
tuokliauja.

DORA MERGAITE
(Tasa Nuo 3-Puslapio)

Londone, pieszejas Pierre 
de Villiers, kuris per asztuonis 
metus negalėjo savo nupiesztu 
paveikslu parduoti vieszame 
turge, labai lengvai ir labai 
greitai pardavė savo trijų me
tu sūnelio Romany nupieszta 
paveiksią už keturiolika dole
riu ir septynios deszimts cen
tu.

Per pastaruosius penkis me
tus Amerika yra savo kasztais 
iszleidus tris szimtus keturios 
deszimts asztuonis studentus 
in augsztesnius mokslus Peru- 
vijos kraszte, kuriu penki bu
vo profesoriai San Marcos 
Universiteto Lima mieste, kul
to kraszto gyventojai musu 
Vięe-Pi-ezidenta ir jo žmona 
prakeikimais ir akmenimis 
buvo pasveikinę. Tai isz tikro 
nepaprastas dėkingumas!

Amerikiecziai dabar . gali 
pasimokinti kad jie su savo 
pinigais gali prisipirkti ne 
draugu, bet neprieteliu.

Vakaru Berlyne, ugniage
siai ima doleri septynios de
szimts centu parveszti ar par- 
neszti pasigerusi žmogų namo. 
Jeigu jis yra jau be sąmones, 
tai kasztuoja tris dolerius.

; Nors laikraszcziai nieko tie
sake, nieko nerasze, nes gal 
jiems buvo uždrausta apie tai 
raszyti, bet gerai žinoma kad 
ana sanvaite automobilius, 
kuris veže Amerikos Ambasa
dorių, Vokietijoje, buvo ak
menimis apdaužintas ir beveik 
apverstas, kai Ambasadorius 
važiavo in geležinkelio > stoti. 
Ambasadorius David Bruce 
nebuvo sužeistas.

Republikonu Partija abejo
ja ar ji glaus parama isz Juo
duku per ateinanezius Rinki
mus. Juoduku vadai nėra pa
tenkinti su Prezidento Eisen- 
howerio patarimu nesiskubin
ti investi instatymus kaslink 
Juoduku lygybes su kitais 
žmonėmis.

ralius pats su dvaru pribuvo 
idant galėtu tikrai persitikrini 
ar tai teisybe. Atidaręs duris 
paregėjo savo duktere gyva ir 
sveika. Bet vaikinas paemes 
tuos tris lapus atidavė savo 
tarnui kalbėdamas:

— Saugok tuos lapus ir vi
sados laikyk juos pas save. 
Kas gal žinot kada vela gali 
prisiduot"?

Didele atmaina pastojo szir- 
dyje karalaites kada ji likos 
sugražinta prie gyvasties. Vi
sa meile del savo vyro isznyko 
isz jos szirdies nuo tos dienos.

In koki tai laika pastanavi- 
jo vaikinas atlankyt savo te
veli. Bet kada radosi aut lai
vo, užmirszo karalaite apie, 
meile savo vyro del jos o ir 
apie atgaiviuima jos prie> gyu 
vasties, insimylejo in kapito
ną savo laivo. Kada jos vyras 
miegojo, susitarė su kapitonu 
imnesti ji in vandeni.

Kaip susitarė taip ir pada
re. Po tam pasakė karalaite

^pitonui idant jos-vyras nu
skendo o ji girs kapitoiih 
priesz kitus jog ji^ai norėjo ji 
iszgel'bet nuo smert. Paskui 
apsipaeziuos su juom o po 
smert josios tėvo, jis aplaikys 
karūna ir abudu vieszpataus.

Bet geras . tanias mate sze- 
toniszka dalba, karalaites. 
Nieko nesakydamas nuleido 
luoteli nuo laivo o sujieszko- 
jas savo poną, pridėjo lapus 
ant veido ir atgaivino ji vela 
prie gyvasties.

Yrėsi abudu kiek tik turėjo 
pajiegu ir in trumpa laika ga
vosi pirma namo kaip jo pa
ti su kapitonu. Karalius pama
tęs savo žentą sugryžtant vie
na paklausė priežasties. Kada 
iszgirdo apie savo dukters 
niekszuma, labai užsirūstinęs 
paszauke: ,

— Negaliu tikėt idant ma
no duktė butu tokia nieksza 
bet palauksiu pakol sugryž, o 
tada persitikrinsiu.

Paliepė žentui ir jo tarnui 
pasislėpt in kamaraite ir nie
ko nesakyt jog abudu randasi 
palociuje.

Nepoilgain atplaukė laivas 
su karalaite ir kapituoniu na
mo o karalaite stojo priesz ka
ralių su nuliudusiu veidu.

— Del ko sugvyžai namoi 
su tokiu nuliudusiu veidu, ma
no dukrele? Užklausė tėvas.

— Ak, mylimas teveli, ma
no vyras laike dideles viešn
ios iszpuole isz- laivo ir nu
skendo. Kapitonas stengusi ji 
iszgelbet bet visi jo stengimai 
nuėjo ant niek. Kad ne, jisai 
tai nežinau kaip asz bueziau 
sugryžus name, pas tave.

Karalius b$ įsiai užsirūsti
nęs paszauke:

Pirkite U. S. Bonus
Milijonai Azijos žmonių 

mislina kad visi Amerikiecziai 
yra keletą kartu milijonieriai. 
Jie tik tiek žino apie Aineri- 
kieczius, kiek ji mato savo 
laikraszcziuose ar ant moving 
pikcZieriu.

Generolas Charles de Gaulle^ 
per Tautu Sanjungos mitinga, 
Paryžiuje, 1954 metuose, pa- 
prasze, per pagelbininka, kad 
butu parūpintas mitingas tarp 
jo ir Amerikos Sekretoriaus, 
Dulles. Nežiūrint kad musu 
Sekretorius buvo baisiai už
imtas kitais svarbiais - reika
lais, jis sutiko pasiszneketi su 
Generolu Charles de Gaulle. 
Bet jiedu nesusiejo, nes Gene
rolas Charles de Gaulle parei
kalavo kad Amerikos Sekre
torius Dulles pas ji ateitu, o 
jis nesutiko nueiti in musu 
Ambasados ofisus, kur musu 
Sekretorius jo lauke.

Tokio pasiputusio iszdidaus 
'žmogaus jau seniai kai kas 
mate pasiulineje politikoje, 
kaip Generolas Charles de 
Gaulle.

Nežiūrint ka kiti laikrasz- 
cziai raszo ir ka valdžios atsto
vai pranaszauja; bedarbe ne
mažėja, bet didėja. Kaip da
bar dalykai stovi tai Birželio 
menesyje dar daugiau žmonių 
rasis be darbo.

Daug studentu ir mokiniu 
isz kolegijų ir mokyklų pradės 
jieszkotis darbo; ir tai nebus 
lengva darbas surasti.

General Motors automobiliu 
kompanija sustos gaminu sziu 
mgetu naujus autoifiobilius 
Liepos menesyje; pradės ga
minti ateinancziu, 1959 metu 
automobilius Rugpiuczio me
nesyje.

Chrysler automobiliu kom- 
ipanija keletą sanvaites ilgiau 
palauks pirm negu pradės sa
vo ateinancziu metu automo
bilius gaminti.

- -

Komunistu Centro komite
tas, slaptame susirinkime nu
tarė viską daryti priesz Yu- 
goslavijos Marshal Tito. Vi
siems' Komunistams dabar in- 
jsakyta visokiomis priemonė
mis kelti buutus priesz Yugo- 
Sl'avijos vada, ir nutraukti vi
sus biznio santykius su Bel
grade miesto biznieriais.

KwjUunistai in • Lima, 
.laiko negaisziiia. Kai tik Vice-

erų

Ateinancziu metu nauji au
tomobiliai nebus nei mažesni, 
nei pigesni, bet bus labai pa- 
naszus in sziu metu automobi
lius. Automobiliu kompanijos 
Detroit mieste, sako kad jos 
nemato jokio pavojaus isz tu 
mažu įr ne taip jau pigiu au
tomobiliuku isz Užsienio, Jie 
sako kad Amerikiecziai yra 
lį h- ftp rate piib d i dėl i u, puoszi i i u 
ir brangu automobiliu.

rusių tavo Vyra, ir nuejas iii 
kamaraite atidaųe duris.

Karalaite nutirpo visa isz 
baimes, puolė prie kojų tėvo ir 
melde susirny Įėjimo.

— Neturiu del taives susi- 
mylejimo. Tavo vyras norin
gai su tavim davėsi užkąst gy
vu kada tu. numirei, o tu taip 
jam atsimoki ?! Nužudei ji 
da jis miegojo, bet dabar 
laikysi savo užmokesti aut 
kio sau užsitarnavai.

Karalius liepe parengt laiva 
in kuri likos karalaite su kapi
tonu patalpinti. Po tam liepe 
iszgrežt daugy'U" skylių ant 
dugno ir laiva paleist. Laivas 
iszplauke ant mariu, o kad bu
vo .kiauras, vanduo tuo jaus 
pradėjo lietis ir in trumpa lai
ka pradėjo skenst, o su 
jr nedora karalaite su 
mylimu kapitonu.
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KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygai is> 

Brito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T; T.

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

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

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

apraszy-

apysaka 
szimtme-

i' isz numi-

& KVzi/us! Pirkite U. S. Bonus

Photograph by Harold Halma

PEACE COSTS MONEY
Strengthen America’s Peace Power . . . buy U. S. pavings Bonds

She needs you! Needs you to 
help* keep her world peaceful-.
But peace costs money. Money, 
for strength to keep the peace;
Money for knowledge to make

it lasting. Your Savings Ėonds, 
as a direct investment in your 
country, make you a Partner 
in strengthening America’s 
Peace Power. Buy a few extra!

Thc U. S. Government. does not pay for this adp9įt’sin$. The Treasury Department 
thanks, for their patriotic donation, tile Advertising Council and

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 1 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- j 
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 2'0c.

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; Amt 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; Tamsunus 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.

iNo.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, 20c.

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

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

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

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

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

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

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, 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 j u nuliūdima.

lapių. 20o. •
No.158—Apie Kapitons* 

Stormfield Danguje; Pabėgo* 
e; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
3er 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; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 

■ davinėti Pinigus. 45 pus., 20o.
No.175—Kuczios Žemaites; 

Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20o.

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

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY PA
WPirkie U. S. Bonus’

ISg’5’ Užsisakant knygas ia» 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

tS?3 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 City, Pa., - H S. B
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LASZAS KRAUJO
Jeigu Permainote 

Savo Adresus 
Gyvenimo

damas idant ipekam apie tai 
liėsal^v'tu’.'ir rszvažiavo, pali-* ♦ ”
kės dakiara užsiinislinusi. Ne> 
praėjo du menesei, kad sztai 
vėl tas pats ligonis atkeliavo

pjautu; po trijų dienu vela pri
buvo ir apsakė apie viską, kas 
buvo priežaste jo sopuliu.

In du menesius, po tam, nu- 
siszove su revolveriu. Isz di-

*♦*♦♦*♦♦**♦*♦♦♦*♦**♦**♦**♦*♦♦**♦**♦♦*♦♦

^ETOLI nuo Nesvezo, Mins
ko guib., labai puikioje ap

skrityje yra puikus- dvarukas, 
kuris vadinasi Baniszkiai, o 
tas vardas paėjo nuo Ba- 
niszausko, kuris ta dvaruka 
valdo. Norints tai buvo ne di
delis dvarukas, bet atnesze me
tines ateities penkis tukstan- 
czius rubliu suvirsz. Ta dvare
li valde jaunikis dvideszimts. 
szesziu metu ponas B., kuris 
pabaigė agronomiszka moks
lą Varszave. Penkiolika viors- 
tu tolumo nuo stoties geležke- 
lio Goridzejaus, gyveno grafie
ne Bruehoska “sena merga,” 
apie penkios deszimts suvirsz 
metu, pas kuria buvo jauna 
augytine, Vanda, asztuonioli- 
kos metu.

Jaunas B., būdamas kaimy
nu grafienes, susipažino su pa- 
toge Vanda, o kuri jame užsi- 
mylejo, na ir jisai užsidegė 
meile ka už trijų sapvaieziu at- 
sįprovinejo vinezevone pa.rafi- 
neje bažnyczioje akyse dauge
lio svecziu. Kunigas Podlip- 
skis palaimino jauna pora, po 
vinczevouei buvo iszkilmingas 
bankietas, ir jauna pora apsi- 
sedo dvarukije jaunavedžio 
apie nieką daugiau ne ėjo, my
lėjosi labai, tai ir 'buvo gerai. 
-Jauna gaspadine visa paredka 
name užvede kuopuikiausia, 
jog jeigu kas pribuvinejo ant 
atlankų, ne galėjo atsigėrėt. 
Ypatingai tankei pribuvinejo 
pas B., jo draugas isz moksli
nes p. Gervazas, kuris susireis- 
damas pritriuse jaunos gaspa- 
dines. Praėjo tris menesei sal
daus gyvenimo. Vienok jauna 
poni da ne viena karta nebuvo 
buvus pas savo prietelka. kuri 
ja užaugino ir motiniszka ap- 
glauba apžiūrinėjo.

Kada atsisveikinejo norint 
ant trumpo laiko, tai nežinojo 
kaip atsiskirt. Karieta užva
žiavo ir mylima porele da kar
tai atsibueziavo karsztai, atsi
skyrė.

Vos kelios valandos praėjo, 
jaunas B. isz nuobodumo ne-

kasdieniniu svecziu pas juos 
bet be jokio paraszo nuo ko ir 
pas ka; ant galo kam tas para
stas kad ežia kaip ant delno 
matyt.

Kraujas gyslose užvirė, neži
nojo kas su juom darosi, ir in 
viską intikejo ant kart, jog jo 
pati ji prigaudineje ir nuduo
da jog myli ji, o jisai teip yra 
del jos teisingu! Padėjo viską 
kaip buvo, uždare stalcziu ir

Asz negaliu žinoti, 
Ir gerai szita dalyka 

apdumoti, 
Buvo, tai antra valanda 

Rytmeezio laike, 
Koks ten vyras in 

Svetima grinezia pataikė 
In mieg-kambari inejo, 

Kur gaspadorius su 
Savo įbobelka gulėjo.

i Tas vyras iusirange 
in lova, 

Vos padėjo savo galva, 
Bobele pajuto kad » 

* lovelyje jau trys, 
Ar-gi vyras, laruma 

nepadarys!
Tas vyras paszoko ir | 

1 bėgt pradėjo,
Gaspadorius paskui bego, 

Užmuszti ji norėjo, 
Bet toliaus 'bėgti 

negalėjo, 
Gaspadorius nutvėrė ta 

naktini valkata, 
Dabar teismas ketina 

atsibutie, 
Ir tam valkatui riesta 

. bus.
* * *

iszejo praskendes mislese. Ka
da ne trukus, sugryžo pati mė
tėsi prie jo, kad sudėt karsztą 
pabueziavima, tasai stoVi kaip 
akmuo! Klause kas jam, nieko' 
ne atsako, ir tuojaus nuėjo in 
savo kambarį. Maustė biedna 
motore jog turėjo koki ukisz- 
ka rūpesti tai nenorėjo lyst 
jam in akis. Atėjo vakariene, 
eina praszyt bet jis užsidaręs 
savo kambarėlije nieko neat
sako, tada patemino jog gal tu
ri koki svarbu reikalą tai ne 
nori kad jam kas perszkadytu. 
Būdama nuvargus po kelionei 
nusidavė ant atsilsiu, o pats 
persedejas savo duksojime iki 
pirmai valandai nakti, savo 
padūkime pastanavijo paezia 
nužudinti.

Ateina in miegkambari pa
ežius, randa, ja miegante sal
džiu miegu, su linksmu veidu, 
palaidais plaukais, rodos anio- 
las. Rodos kad ka saldu, sapna
vo, ba per miega szypsojosi ir 
tai tame laike kada vyras par 
eme ja.- už gerkles, ir teip dru- 
czei suspaudė, jog ne iždavus 
jokio riksmo, o ne veidą ne 
permaine ir tuojaus stojosi la
vonu. Tik lupos numirusios at
sidarė ii vienas laszas kraujo 
užpuolė jam ant rankos. Maty
damas paezia negyva atsitrau
kė. Rodos nieko nesistojo, ant 
rytojaus apgarsino jog naktyje 
pati numirė. Niekas / negalėjo 
nužiuret, atsibuvo laidotuves, 
kaip priguli, vyras ne verke, 
bet buvo panaszus in lavona 
nes niekas tam nesidyvilto, bet 
visi žinojo kaip su savim Aiyle- 
josi. Arit laidotuvių nebuvo ap
linkines ponai praszyti, nei ne- 
baszninkes prietelka grafiene 
Brucbovskiene, niekas tai už 
pikta nepalaiko, ba mate jog 
turėjo protą kaip sumaiszyta. 
Ih treezia diena likos kūnas 
palaidotas.

In kelinta diena dažinojo

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad .jiems 
“Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
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!

—“Saules Redakcija.”

pas ta pati daktara, ir klabėjo, 
jog jau treezia diena kenezia 
didelius sopulius toje paezioje 
vietoje, ir prasze kad volei isz-

dėlių sopuliu, pats sau smerti 
pasidarė.

----- .GALAS-----
-----------o---------- -
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Dora Mergaite

grafiene apie smerti savo au- 
gytines ir atvažiavo in Banisz- 
kus, randa įkuiu B., didžiausem 
nuliudime, iszrode deszimts 
metu senesniu. Aut jos paklau
simo kone nieko, ne atsakinėjo. 
Persiėmė tuom atszalimu po 
netekimui paezios, dūluoda
ma:

— Asz numanau, jog- su
spaustas rupeste ne dirstelei 
in savo paezios stalcziuka ir ne 
matei pundelio, popieru surisz- 
tu su raudonu szilko kaspinė
liu kurios buvo man raszytos 
ir kurias asz tavo paežiai bu
vau atidavus palaikyti saugioj 
vietoje. n <

Aavo mylimos 
iszvažiavimui

Tame jisai supratęs savo 
baisia klaida, vos ne nupuolė 
nuo kėdės, nes, ka galėjo da
ryt? '

Ne atgaivins 
pacziules. Po
grafienes, pajuto toki sopuli 
ant raukos tojsrvictojej kurio
je laszas kraujo užtiszko, jog 
joki sopuli ant svieto negalėjo 
prilygini, rodos kad kas degi
no su inkaityta geleže. Vos per
leido. nakti, o szvintant nusida
vė pas artima gydlntoja, kuris 
buvo dvideszimts myliu nuo 
dvarelio.

KITADOS gyveno vargingas 
ievas su sumini kuris vos 

galėjo iszsiinaityt. Viena kar
ta atsiliepe sūnūs in tęva:

— Sunku tau teveli iszmai- 
tyt mus abudu, o kad tau pa
lengvint ir ne būtie tau sunke
nybe, eisiu in svietą jieszkot 
giliuko.

Tėvas davė suiiui savo pa
laiminimą ir atsiskyrė su asza- 
romis.

Tame laike buvo didele ka
re. Vaikinas ir ipasirasze in gli
tas kareiviu ir nusidavė ant 
pleciaus musztynes. Szuviai 
puolinėjo isz visu szaliu, jo 
draugai puolinėjo kaip muses 
aplink ji, o likusieji jau norėjo 
bėgt, vaikinas matydamas jog 
jo draugai nori bėgt, atsistoja® 
priesz juos paszauke:

—• Draugai, tegul ne vienas 
ne bėga nuo pleciaus inuszty- 
nes, bet gina savo tėvynė nuo 
neprieteliaus!

Kareiviai iszgirde jo palie
pimą, ėjo paskui ji ant neprie
teliaus ir su tokiu smarkumu 
užklupo jog in kėlės valandas 
laimėjo kare. Karalius iszgir- 
des apie ingalejima nepj-iete- 
liaus, nudžiugo labai, padeka- 
,vojo jam gausiai ir pakele ji in 
urėdą antra nuo saves.

Tasai karalius turėjo įdukte
re kuri buvo labai puiki bet 
prižadėjo neteket už vyro ku
ris neprisieg's jai priesz vesei- 
1®? jog jeigu ji numirtu pirma 
tai jos vyras turėtu būti palai
dotas gyvu, su ja.

—• Jeigu inane jisai mylė
tu isz visos szirdies tai kas bu
tu isz jo gyveninio jeigu netek

tu manes. Ir asz duoeziausi pa
laidot gyva jeigu mano vyras 
pirma numirtu priesz mane, 
ne karta ji kalbėdavo tarp sa
vo draugu.

Tasai navatnas noras kara
laites daugeli jaunikiu nuo sa
ves nubaidė, bet musu narsus 
kareivis nenusigando to na- 
vatno noro karalaites. Atejas 
viena diena pas karalių, pa- 
prasze jo idant jam atiduotu, 
savo duktere už paezia, bet 
karalius užklausė jo:

— Ar tu žinai ka turi pri
žadėt- mano dukterei priesz 
apsipaeziavima su ja ?

— Turiu prižadėt jog jei
gu ji numirs priesz mane tai 
turiu būti su ja gyvu, palaido
tas, bet asz to nenusigąsiu nes 
mano meile del jos ta viską 
praszalins.

— Karalius ant galo davė 
savo pavelinima ir neužilgo 
atsibuvo puiki svodba, bet in 
koki tai laika apsirgo karalai- 
tt kokia tai negirdėta liga. 
Norints visokį gydytojai suva
žiavo ja gydyt, bet nieko ne
gelbėjo per ka turėjo mirt. Tik 
dabar atsiminė sau kareivis 
'savo prižadejinia ir net sudre- 
bejo visas, bet negalėjo nuo 
savo prižadėjimo atstot. Kara
lius apstatė kareiviais visus 
vartus idant negalėtu, isz pa- 
lociaus iszbegt. Kada karalai
te ant kapiniu nuvožė ir patal
pino in antgrabi, uždare ir 
kareivi su nebaszninke.

Netoli grabo- stovėjo stalelis 
ant kurio buvo pastatyta ke
turios žvakes, keturi kepalu- 
kai duonos ir keturi uzbonai

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais J į

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% °°b ploodo ![ 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu IĮ 
planatu ir visokiu burtu. J;

i Knyga in minksstoe po-

I
pieros virszeliuose. :: t :: ];

Pinigai reikia siusti ra <; 
užsakymu: !;

Tiktai,. . . $1.00 i;Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.,U.8JL ![

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos' 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldakpyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa, U.S.A.

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

Pirkite U. S. Bonus

Pribuvse ant 6-tos valandos 
rytmetįje randa daktaru da lo
voje, prasze tarno, idant ka 
greieziause pabadytu, ba nuo Ar Ragavote

galėjo sau'vietos rast. Slankio
jo po kambarius kaip stulpas, 
nusidavė in paezios kambarėli, 
atidarė jos stalcziuka, norint 
to niekad ne buvo darės, ba ne
norėjo in moteriszkus daigtus 
kisztis, nes norėdamas sau lai
ka pertrauki, pradėjo gribšt 
po popieras ir sztai, rado su
vyniota'pluošteli laiszku ir su 
raudonu kaspinėliu suriszta. 
Akyvumas ji apėmė, žiuri in 
viena, antra, ir isz paeiles in 
paskutini laiszka kuriame bu
vo meilingi žodžei raszylta. Ir 
pažino jog tai rasztas jo drau
go Gervazo, kuris buvo kone

Praneszimas
Skaitytojams!

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

; Ar žinai Juozai, 
Po velniu negerai,

Ana diena važinėjau, 
Ir in viena pleisa 

užėjau, 
Stiklą alaus paprasziau,
Diideli pinigą ant baro 

padėjau, 
Tame isz kitos perskyros,

Iszejo net penkios
Į yipatojeles,
Viena sesti prie stalo 

, vadina,
Antra už kaklo ,. 

apsikabina,
O treezia už laikrodėli 

ima,
Nori pažiūrėt katra 

valanda.
Tai mat, užeiti norėjai 

Keliolika doleriuku 
prafundinai,

Ir da apie dvideszimts 
Doleriuku padėjai, 

/'Laikrodėli netekai, 
Viską palikai, 

O ka, ar negera 
užeiga ?

Vyrucziai lukaut, 
Da ir in kaili galit 

■gaut, 
Tai tokiu turime 

sziandien pleisu, 
Kad jos nugarmėtu po 

velniu!

Price $3.00 staU point
COLORS: Red, Black, Green,

Blue, Gray, Copper.

Saule Publishing Co.,

skausmo negali dalaikyt. Tar
nas matydamas jog ant veido 
ne iszrodo blogu, nenorėjo bu- 
dyt savo pono, nes ant didelio 
praszymo turėjo tai padaryt. 
Daktaras ka greieziause pa
szoko isz lovos-, ir liepe pra
szyt sveczia pas save. Ligonis 
inejas, tarė:

— Ach, daktare, del mei
les, Dievo, padaryk man opera
cija ant deszines rankos, ba 
negaliu dalaikyt!

Ir parode 'ženkleli didžio 
teip kaip koki maža pinigėli.

— Iszpjauk man szmoteli 
kūno!

Daktaras ima už raukos, pri
sižiūri gerai, bet nieko nemato 
toje vietoje; mislinę jog ponas 
gavo sumaiszyta protą, nes ap
žiurėjas ji gerai, rado sveika;, 
o tas ta pati kalba. Daktaras, 
nenorėjo pjaut ir paemes padi
dinanti stiklą apžiurėjo vieta, 
nieko ne nužvelgė, bet paėmė 
asztru, tam tikusi peiluka isz- 
pjove kūno didžio kaip ma
žiuką pinigėli.

Po operacijai B. gilei atsi
dusto, ir tarė:

O, kaip man lengva, visi da
bar nuo manės sopulei nuėjo.

Nieko nesakydamas dakta,- 
mi kas-jjsai per vienas, davė 
25 rublius už operacija, praszy-

Andrulio Sūrio?

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.

; Vasafio, kuomet vyksta vi

sokį Iszvažiavimai ar Piknikai 
tai,

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

-t..;... Į .^.4. ■

“Andrulio Sūriais!”

vandens. Kada, tuos suvalgys 
ir iszgers, žinojo jog neužilgo 
ir jisai turės numirt, bet isz 
bado.,Per tai naudojo kuoma- 
žiausia idant užtruktu jam il
giausiam laikui. Taip diena 
nuo dienos lauko smerties ku
rios tikėjosi trumpam laike:

Viena diena kada taip sėdė
damas durnojo ant savo gyve
nimo, pamate iszlendant kir
mėlė ir slenkant įprie nebasz- 
ninkes. Isztraukes savo szob- 
le isz makszties paszauke: 
‘‘Iki savo smert ginsiu savo 
paezia- ir neduosiu tau ja da- 
lypstet.” Tf •

Užsimojas jis su kardu per
kirto! kirmėlė aut ketiniu 
szmotu. In trumpa valandėlė 
iszslinko antra- kirmėlė- bet 
matydama kad jos draugas 
guli sukapotas in ketures dūlis 
nuslinko atgal ir vėla sugry
žo neszdama tris lapelius. Pri
dėjus tuos lapelius įprie kožnos 
dalies sukapotos ir sudėjus in 
krūva, tuojaus pirmutine kir
mėlė atgijo ir abudu nuslinko 
atgal. Bet lapelius paliko pas
kui save kuriuos nelaimingas 
vaikinas paregėjo gulint jr pa
misimos jeigu negyva kirmėlė 
tieji lapeliai atgaivino tai gal 
pagelbės įr del žmogaus.-paė
mus lapelius pridėjo viena ant 
paezios akiu, antra apt>veido 
o treezia ant ausu. Vos, tąjį pa
dare kad sztai pati pradėjo 
kvėpuot ir judintis o atidary
dama akis paszauke:

— Kur asz esmių? Vė'
— Esi su manim, duszele, 

ir apsakė visa atsitikima kaip 
ji numįre ir kaip jisai ja at
gaivino.

Padavė jai likusia duona ir 
vandeni kad gautu ji kiek pa- 
jiegu po tam nuėjo prie duriu 
ir pradėjo szaukt ant sargu 
kurie radosi prie antgrabio. 
Sargai iszgirde baisa karalai
tes, nubėgo pas karalių kalbė
dami jog karalaite^gįijo. ga-

(Tasa Ant 2 Puslapio).Mahanoy City, Pa. y U. S. Al
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Žinios Vietines
— Viesingas oras.
— Sengs gyventojas Anta

nas Sapiega 71 metu amžiaus 
isz Bowinano peczes, kuris gy
dėsi per dvi sanvaites in Lo
cust Alt. ligonbute, pasimirė 
Utarninko ryta apie devinta 
valanda. Velionis nesveikavo 
per koki tai laika nuo szirdies 
atako. Gimė Lietuvoje, atvy
ko in Passaic, N. J., o apie tris- 
deszimts ipenki metai atgal 
apsigyveno Bowmano peczeje. 
Buvo angliakasis ir paskutini 
karta dirbo Lehigh Valley ka
syklose in Park Place. Jo du 
sunai pasimirė, Vincas 1945 
metuose, o Salomonas mirė 
1929 m. Paliko savo paczia 
Mare; tjy's dukterys: Mare isz 
Atlantic City, N. J., Margare- 
ta, pat it Fred Davidson, Bos
ton Run ir Julija, pati Jos. 
Bolla, San Diego, Calif., du su- 
nu: Jurgi, mieste ir Juozą isz 
Phoenix, Arizona, taipgi de
vynis anukus ir viena pro-anu- 
ka. Prigulėjo prie Szv.' Juoza
po parapijos mieste. Laidotu
ves invy'ko Petnyczios ryta, su 
apiegomis in Szv. Juozapo 
bažnyczioje devinta valanda 
ir palaidos in parapijos kapi
nėse. Grabelius L. Traskaus- 
kas laidojo.

— Su bato j pripuola Szv. 
Aloyzo Gonz., o Tautiszka 
Vardine: Vadulis. Ir ta; diena: 
1945 metuose Japonai ant Oki
nawa Salos pasidavė per asz- 
tuonios deszimts dvieju dienu 
kariavimo; 1943 m., Angliaka
siai mainieriai pradėjo savo 
treczias straikas per kara: 
1861 m., pirmutinis_ lengves
nis už orą baliunas augszcziau 
žemes Amerikoje; 1941 m., 
Italija paskelbė kara priėsz 
paliauba ir pasidavimo sutar
ti su. Vokietija; 1930 111., Boli
vijos valdžia buvo nuversta.

. — Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola ketvirta NedeJia* po 
Sekminių, taipgi Szv. Pauli
nos, o Tautiszka Vardine: Lai
mute. Ir ta diena: 1941 111., Na
ciai, Vokiecziai isz pasalu in- 
siverže in Lietuva. 1943 m., 
Mainieriu straikos Lewiso su
stabdytos; 1940 m., Prancūzi
ja su Vokietija pasiraszo pa
sidavimo sutarti Compiegne 
mieste; 1941 m., Hitleris pa
skelbė kara priesz Sovietu Ru
sija; 1230 m., Didžiosios Lie
tuvos Kunigaiksztis Rimgau
das su savo kareiviais pergalė
jo ir sumusze du szirntu tuks- 
tancziu Vokiecziu.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Andrijo ir Szv. Zenono, o Tau
tiszka Vardine: Blinda. Ir ta 
diena: 1938 metuose Naciai 
priverczia visus Vokieczius, 
vyrus, vaikus, moteris ir mer
ginas dirbti prievartos dar
bas; 1946 m.. Generolas D. Ei- 
senhoweris buvo paskelbęs 
kad Naciu Gestapo vadas 
Heinrich Himmler is buvo pa- 
siulines kara baigti ir visus 
Vokiecziu, Naciu armijas pa
vesti Alijantams, kad visi su
darytu^ bendra frunta priesz 
Sovietus.

— Utarninke pripuola Szv. 
Jono Kriksztytojo, o Tautisz-

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.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

Keturiu metu Linda Lou 
van Bibber, isz Redwood, 
Oregon, dailiai užsimauna 
■savo pirsztineles in New 
York International Airport, 
kai ji prižiūri visus lagami
nus, kol jos motina pasirū
pina apie tikietus, bilietus 
del j u skridimo in Vokieti
ja. Ji su savo motina važiuo
ja in Augsburg, Vokietija 
aplankyti savo tėvukus.

ka—Va+-d+ne-:-4’upuolis. M enu- 
lio atmaina: Prieszpilnis. Ir ta 
diena: 1945 m., Generolas Ar
nold pasakė kad Amerika tu
ri pasilaikyti Salas Pacifiko 
vandenyse del savo apsaugos; 
1941 m., Prezidentas F. D. 
Roose vėl tas pasižadėjo kad 
Amerika stos Rusijai in talka 
ir tuojaus insake paleisti, su
gražinti suszaklytas Rusijos 
pinigus, apie keturios de
szimts milijonu doleriu; 1950 
m., penkios deszimts asztuonis 
žmones žuvo kai didelis ero- 
planas nukrito in Lake Michi
gan ežero; 1947 m., du szimtai 
tukstancziu minksztos anglies 
mainieriu sustraikavo, pareik- 
sztanii savo priesztaravima 
priesz ta ‘Taft-Hartley Byla’; 
1957 m., Amerika ir Al i jautai 
yra dabar panaikinę ta. karisz- 
ka sutarti kaslink ginklu ir 
kareiviu Korėjoje, kuri buvo 
sudaryta su Sovietu Rusija 
190ų metuose.

— Dirbantieji! Mainieriu 
Vakacijos prasidės Subatoj, 
Birželio (June) 28-ta diena ir 
tesis ligi Liepos (July) 12-tai 
dienai.

Shenandoah, Pa.—
Pranciszka Katkiene, nuo 104 
Schuylkill avė., Shenandoah 
Heights, staigai susirgo Pane- 
delio ryta, namie ir likos mi- 
veszta in Locust Mf. ligonbute 
del gydymo, bet in trumpa lai
ka pasimirė. Velione gyveno 
pas savo duktere Florence 
Frye. Gimė Lietuvoje, atvyko 
in Amerika apie penkios de
szimts metu atgal. Jos vyras 
pasimirė keliolika metu atgal. 
Velione paliko sekanezius: su
nn Juozą isz California, sze- 
szios,dukterys: F. Frye mieste 
Betracija pati Michael Svrhai,

YatsvilIe;‘Ona* pati John Bell, 
mieste; Margareta Hollenbach 
mieste; Prane, pati F. Kargol, 
Hazleton ir Jozefina, pati Al
bert Kull, Daytona Beach, 
Florida, taipgi keletą arnikų ir 
pro-anuku. Laidotuves invyks 
Suimtos ryta isz Graboriaus 
John Bell koplyczios, 10 N. 
Chestnut uly., su apiegomis in 
Szv. Jurgio bažnyczioje 10:30 
valanda ir palaidos » in para
pijos kapinėse.

Pamatyti Savo Drauge

PABĖGO
ISZ ARMIJOS

DALLAS, TEXAS. — La. 
kūnas, 19 metu amžiaus Do
nald Keeton, baisiai norėjo sa
vo drauge pamatyti ir su ja 
pasiszneketi, bet Armijos vir- 
szininkai nesutiko jam duoti 
keliu dienu atostogas. Tai tas 
jaunas lakūnas be pavelinimo 
apleido Keesler Air Base, ku
ris randasi netoli nuo Gulf
port, pasisamdė maža eropla- 
na ir pirm negu iszskrido pali
ko trumpa raszteli, kuriame 
jis pasakė kad jis del savo tos 
meiles nusižudins. (Vėliau, 
kai jis buvo suimtas, jis pasi- 
aiszkino apie ta raszteli ir ta 
grasinima nusižudinti. Jis sa
ke kad jis mislino kad visi 
mislins kad jis iszskrido in ju
ras, jeigu jis ketino nusižu
dinti, ir taip niekas ji nesek
tu.)

Jis sake kad jis mislino kad 
jam gazolino užteks ligi Dal
ias, bet jis daugiau gazolino 
sudegino kai jis turėjo labai 
žemai skristi, kad armijos 
“radar” bangos ji nesurastu 
ir greiti armijos eroplanai ji 
nepasivytu.

Jis trumpai sustojo in Alex-

Maloniai Nustebino 
Žmona

Karininkas Major Nor
man E. Fitzgerald, labai 
maloniai nustebino savo 
žmona, kai ji inlipo in ‘Lur- 
line’ laiva in San Francisco, 
Californijoje.

Jis buvo Korėjoje, ir jie
du buvo susitarė susitikti in 
Hawaii del atostogų. Jis bu
vo paskirtas atgal in Suvie
nytas Valstijas. Nieko savo 
žmonai nesakydamas jis 
szipkorte iszsipirko ant to 
paties laivo, ant kurio jo 
žmona važiavo, ir jiedu ant 
laivo susitiko.

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratąis. .. 

andria, Louisiana, ir vėliau 
buvo pamatytsa virsz Shreve
port, Louisiana. Armijos ero
planai isz Barksdale Air Force 
tuojaus pradėjo jo jieszkoti; ir 
tada jis turėjo labai žemai 
skristi.

Paskui jis nusileido in East 
Texas, gavo raida in miestą ir 
isz ten insisedo in autobusą ir 
nuvažiavo in Dallas miestą 
apie vidurnaktyje. Dvieju 
valstijų eroplanai sykiu su 
armijos eroplanais jo jieszko- 
jo.

Ir visas szitas lermas ar vi
so szito lermo priežastis buvo 
graži septyniolikos metu am
žiaus mergaite, mokine, Doris 
Bowling, to lakūno szirdies 
drauge, kuri sako kad ji nesu
tiko su juo apsiženyti, sakyda
ma kad ji dar per jauna.

Policijantai szita jauna ka
valierių sueziupo, kai jis užva
žiavo pas savo motina. Jie ji 
patupdino in kalėjimą kol ar
mijos sargybos policija pri
buvo ji atgal nusigabenti.

Kas jam dabar atsitiks ir ka 
armija su juo dabar darys dar 
nežinia. Jis armijai ir toms 
valstijoms daug kasztavo, kai 
ju eroplanai jo jieszkojo.

Bet jaunuolis sako kad jis 
nepaiso kaip jis bus nubaustas 
jis yra daugiau negu paten
kintas, kad jis galėjo su savo 
szirdies drauge nors trumpai 
pasiszneketi.

DU KUNIGAI
PALEISTI

Isz Kalėjimo

SOVIETU AMBA
SADORIUS BĖDOJ

Parszauklas Atgal In 
Maskva

WASHINGTON. D. C — 
Sovietu Rusijos Ambasado
rius Mikhail A. Menszikovas 
buvo labai staigiai atszauktas 
atgal in Rusija. Jis be jokio 
pasiaiszkinimo dar greieziau 
ir staigiau iszvažiavo.

Sergei R. Stringanovas, an
tras komandoje Sovietu Am
basadoje, sako kad Mensziko
vas iszskrido ant eroplano isz 
New York, staeziai in Maskva. 
Užklaustas kodėl jis taip grei
tai iszvažiavo, Menszikovas 
pasakė kad tai buvo biznio ir 
pramones reikalai.

Jau keletą kartu pirm tai, 
keli augszti partijų nariai bu
vo pareikalavę kad kas nors 
priverstu Prez. Eisenhoweri, 
kad jis pareikalautu kad So
vietai ji parsiszauktu atgal.

Nuo to laiko, kai Mensziko
vas atvažiavo in Vaszington, 
jis visai ne kaip Sovietu Am
basadorius elgiesi. Jis ponisz- 
kai gyveno, vaiszino ir buvo 
vaiszinamas, pasirodė ant te
levizijos, dalyvavo visokiose 
vakaruszkose ir gyveno kaip 
koks bajoras. .

Jis teipgi savo bosams pra
sižengė ..kai jis atsilankė in 
Amerikos Kongresą ir Senata 
ir vieszai pasikalbėjo su musu 
valdžios atstovais.

Tik ’pereita sanvaite Kon- 
gresmonas Michael A. Feig
han, Demokratas isz Ohio val
stijos pareikalavo kad Eisen- 
howeris ji iszspirtu isz Vasz- 
ingtono, sakydamas kad jis 
yra deszimts sykiu pavojin
gesnis už visus kitus Sovietu 
szpiegus ir sznipus.

Kai kurie valstijos didžiū
nai spėja kad tas Menszikovas 
ir savo bosams Kremline ne
patiko.

Ana sanvaite Nicolai I. Ku-

roczkihas, treczias Sovietu 
Ambasados Sekretorius buvo 
isz Vaszingtono iszvarytas ir 
ir pasiunstas namo, kai jis bu
vo susektas perkant slaptas 
armijos, žinias.

Tik ana Sereda ir Ketverga 
Menszikovas buvo atsilankęs 
in Philadelphija kur Maskvos 
Maiseyev Szokiku kompanija 
szoko in Convention Hall.

Jis atsilankė in kelias istori 
nes vietas Philadelphijoje, bet 
paskui didele klaida paarė, 
kai jis nesutiko atsilankyti 
pas Philadelphijos pavyždin- 
ga szeimyna, kuri buvo isz- 
rinkta miesto virszininku ir 
vienos redakcijos.

Komunistu radijas paaiszki- 
no kad tiedu Kunigai yra atli
kę savo bausme už sznipineji- 
ma ir dabar gali važiuoti sau 
namo.

Tiedu Kunigai buvo su- 
aresztuoti Birželio 15-ta diena, 
1953 metais ir buvo nubausti 
ant penkių metu in kalėjimą.

Dar nebuvo praneszta kada 
tiedu Kunigai iszvažiuos isz 
Kinijos.

Dabar dar tebeliko keturi 
Amerikiecziai tuose kiniecziu 
Komunistu kalėjimuose, už to
kius pat intąrimus. Jie yra: 
Robert E. McCann isz Altade
na, California; Hugh Francis 
Redmund, isz Yonkers, N. Y.; 
John Thomas Downey, isz 
New Britain, Conn., ir Richard 
George Fecteau, isz Lynn, 
Mass.

Treczias Amerikietis dva- 
siszkis, Vyskupas James Ed
ward Walsh, isz Cumberland, 
Maryland, dar vis randasi in 
Shanghai miestą. Jis niekados 
nebuvo suaresztuotas ar in ka 
Įėjima padėtas, bet jis buvo po 
Kiniecziu sargyba per visa ta 
laika.

1955 metuose, Vyskupui 
Walsh buvo pavėlinta iszva- 
žiuoti isz Kinijos, atgal in 
Amerika, bet jis pasakė kad 
jo darbas ir jo pareigos yra 
Kinijoje ir kad jis tenai pasi
liks.

HONG KONG, KINIJA. — 
Komunistu radijas isz Peiping 
miesto pranesze kad paskuti
nieji du Kataliku Bažnyczios 
Kunigai buvo paleisti isz kalė
jimo.

Kunigai Joseph P. McCar- 
mack, isz Maryknoll Seminari
jos in Ossining, N. Y., ir John 
P. Wagner, isz Pittsburgh, 
Pa., ir Chicago, Illinois buvo 
paleisti in Shanghai miestą.

Pasikalbėjimas Su 
Kurcziuoliu

. — Ar teisybe, Juozai, 
kad paeziuojasi su Agota?

— Musu karve raguota?
— Asz klausiu kada ta

vo bus su Agota veseile?
— Kaip dantis gele tai 

bėga seile?
— Asz klausiu, po vel

niu, kada bus szliubas?
— Tai-gi važinėjau ant 

jomarko, atmusze nagas tai 
dabar szlubas.

— Jautu Juozai suvis \ 
ausu neturi!

— Ar pataisyt gali?
— Kvaila, asz ne kani- 

volas!
— Tu pats balvonas!
— Dievaž, gausi) per 

snuki!
— Matai jau su uodega 

suki.
— Asz tuojaus užsuksiu.
— Gerai, tai da palauk

siu. J

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




