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Stengiasi Sulaikyti Upe

Vanduo sunkiasi per sai
tus pesku maiszus ant Wa
bash upes kranto, in Terre 
Haute, Indina, kai upe taip 
patvino kai pradėjo lietis 
virsz kranto. Daugiau kaip 
penki tukstancziai žmonių 
dirbo diena ir nakti, kad su

Isz Amerikos
AUTOMOBILIU

UNIJOS VADAI

Ruosziasi Prie 
Rinkimu

DETROIT, MICH. — Auto
mobiliu Darbininku Unijos 
Vadai ruosziasi pravesti nariu 
tarpe balsavima kaslink strei
ku priesz fabrikantus del di
desniu algų, jeigu nebus gali
ma be strtaiku susitarti su 
kompanijų atstovais.

Darbininku unijos vadai no
ri naujo kontrakto su keliomis 
permainomis. Fabrikantai ne
sutinka ir dabar ima darbinin
kus kurie visai prie unijos ne
priguli, ir dirba be jokio kon
trakto.

Senas kontraktas užsibaigė 
Gegužio menesio pabaigoje.

Szita syki darbininku vadai 
jau nebedrysta paskelbti strei
kas be pasitarimo su uniju na
riais, darbininkais, nes per 
daug žmonių jau ir taip ran
dasi be darbo.

VIESULĄ UŽMUSZE
13 ŽMONIŲ

Sunaikino Viską
EL DORADO, KAN. — Bai

si viesulą “tornado” isztiko 
maža El Dorado miesteli, ku
riame gyvena apie dvylika 
tukstaneziu žmonių.

Kai viesulą nusiaubė, buvo 
suskaityta trylika žmonių už- 
muszta ir keturios deszimts 
devyni sužeista. Sužeistųjų 
tarpe randasi tokiu taip labai 
sužeistu, kad ir jie gali pasi

laikius ta upes srove nuo 
savo namu.

Indianos valstijos Guber
natorius Harold Handley 
paskelbė, kad ežia tautine 
nelaime ir pavojus ir pa- 
prasze pagelbos isz Valdžios 
Vaszingtone.

mirti.
Ta baisi viesulą sunaikino 

viską, kas tik papuolė in jos 
kelia, ji apėmė keturiolika uly- 
cziu, kur pusantro szimto na
mu bu*yo visiszkai sunaikin
ta ir kelis sykius tiek apgriau
ta.

Buvęs Brigados Genero
las Charles Maylon prigėrė 
kai jis nupuolė nuo puosz- 
naus laivo “Yacht” in Pa
tuxent upe in Maryland.

Maylon buvo tarpininkas 
tarp Baltnamu ir Kongreso 
po buvusio Prezidento Har
ry Trumano Prezidentyste.

MILIJONIERIUS
ISZDRYSO

Priesz Policine 
Santvarka

WASHINGTON, D. C. — 
Jau beveik laikas kad kas 
nors iszdrystu tarti žodi priesz 
visus tuos musu neva teiseti- 
nus sznipus, Vaszingtone, ku
rie, rodos nieko daugiau netu
ri daryti kaip tik kitu darbus 
sekti ir juos intarineti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kysziai Ar Dovanos?
Sherman Adams Prisipažinsta 

Gavės “Dovanu”
WASHINGTON, D. C. —

Frez. Eisenhowerio vyriausias 
ir intakingiausias patarėjas, 
buvęs New Hampshire valsti
jos Gubernatorius, Sherman 
Adams, yra prisipažinęs kad 
jis yra gavės keletą puikiu 
“Dovanu” nuo draugo Žyde
lio Bernard Goldfine.

Jis vis ginasi kad tai buvo 
grynai dovanos, už kurias tas 
Žydelis visai nieko neprasze 
ir nereikalavo ir negavo.

Nors vėliau Sherman 
Adams prisipažino kad jis ke
letą kartu buvo paraszes laisz
kus ir patelefonaves keletą 
svarbiu valdžios asmenų apie 
Žydelio Goldfine bizni, patar
damas kad jie bizni darytu su

PIRMUTINIS
AUGSZTAS

SVECZIAS
WASHINGTON. ®. C.' —A 

Vakaru Vokietijos Preziden
tas Theodore Heuss, atvažia
vęs in Amerika, atsilankė pas 
Prezidentą Eisenhoweri ant 
pietų, Birželio ketvirta diena.

Prez. Eisenhoweris ji prie 
Balt-namu duriu pasitiko ir 
pasveikino.

Septynios deszimts keturiu 
metu amžiaus Ponas Heuss 
praleido tris dienas Vaszing
tone.

Tai buvo pirmutinis sykis 
Vokiecziu, Vokietijos tokiam 
augsztam valdininkui atsilan
kyti in Vaszingtona.

Isz Vaszingtono, Ponas 
Heuss iszvažiavo Amerikos 
pamatyti. Jis sako kad jis ke
tina kelias sanvaites praleis
ti besisvecziuodamas po musu 
kraszta.

PRIESZAS NEDRYS 
PULTI

Sako Anglijos 
Ministeris

ISZ KANADOS. — Angli
jos Ministeris Priemieras, pir
mininkas, Macmillan, iszbuves 
Vaszingtone per tris dienas, 
kur jis pasikalbėjo ir pasitarė 
su Amerikos Prezidentu Ei- 
senhoweriu apie visus svar
biausius klausimus, iszskrido 
in Kanada.

Priesz iszkeliaujant, jis, pa
sikalbėdamas su laikrasztinin- 
kais, spaudos kliube, pasakė 
kad Vakaru kariszkos jiegos 
tokios dideles, galingos ir bai
sios, kad jokis prieszas nebe- 
iszdrystu pultis7 ant musu.

Jis teipgi pasakė kad jis da

juo.
Toliau, Poną'1 Adams pa- 

aiszkino kad kaitas Goldfine 
jam buvo davės" ieleta kilimu, 
ragu del jo namu, jis su savo 
žmona juos priėmė su sanlyga 
kad kai jie isz tu namu iszsi- 
kraustys, tai jiedu tam Žyde
liui tuos ragius sugražins.

Jis teipgi prisipažino kad 
tas Žydelis per kelis metus bu
vo užmokėjęs už jo pasiranda- 
vuotus kambarius vieszbu- 
cziuose. Bet jis vis teigia kad 
tas Žydelis taip dare vien isz 
gryno draugiszkumo.

Jo žmona teipgi prisipažino 
kad ir ji buvo gavus daug 
brangiu dovanu nuo to Žyde
lio. Ir ji gina ir teigia kad tai 

bar yra tikras kad ant visu 
svarbiu klausimu Anglija su 
Amerika viena ranka laiko.

?_____________________

NUŽUDĖ MOTINA
. - — .♦ u i

BROOKLYN, N. Y. — Sep
tyniolikos metu amžiaus jau
nuolis, teisme prisipažino kad 
jis nužudė savo motina.

Jaunuolis John E. Jessup, 
isz Brooklyn, Kings County 
teisme buvo paskirtas in kalė
jimą kol bus nustatyta jo 
bausme. Jis gali būti nuteistas 
in kalėjimą nuo dvideszimts 
metu iki gyvos galvos. Teisė
jas Hyman Barshay • nėra nu
statęs laika kada bausme tam 
jaunuoliui bus paskirta.

Jaunuolis John E. Jessup 
nužudė savo 38 metu amžiaus 
motina, Ponia Gladys Jessup, 
kuri buvo gyvanaszle. Jis nu- 
szove ja su medžiokles kara
binu.

Policij antai sako kad tas 
jaunuolis buvo susibaręs su 
savo motina, už tai kad ji bu
vo ji iszbarus kad jis per tan
kiai vartuoja telefoną, del pa- 
sisznekejimū su savo drauge, 
girl-frenta.

ATVYKO KELI ISZ
LIETUVOS

FRIEDLAND, VOK. —
Vokiecziu radijas pranesza 
kad isz Sovietu San jungos in 
Vakaru Vokietija atvyko sep
tynios deszimts asmenų, kuriu 
tarpe randasi kelios deszimtys 
ir isz Lietuvos.

Padare visus reikalingus 
rasztus Friedlando pereina
mojoje stovykloje, jie iszvaži- 
nejo pas savo gimines ar pa
žystamus, in invairius Vokie
tijos miestus ir miestelius.

Visi buvo pripažinti kaip 
Vokiecziai isz Vokiecziu kil
mes ir visi turi Vokietijos pi- 

buvo dovanos.
Eisenhoweris teipgi stojo 

savo pagelbininkui in pagelba 
sakydamas kad reikia atsimin
ti kad yra skirtumas tarp do
vanos ir kyszio. Jis sako kad 
jis gana gerai pažinsta Poną 
Sherman Adams ir žino kad jis 
niekados neimtu kyszio, kad 
visi tie daigtai buvo grynos 
dovanos.

Bet Republikonu partijos 
szulai nei su Prez. Eisenhowe- 
riu, nei su Fonu Adams nesu
tinka ir sako kad Pono Adams 
reikalingumas yra užsibaigęs 
ir kad jis dabar turi pasisza- 
linti ar būti paszalintas.

o o o

Užstoja
Sherman Adams

Robert T. Secrest, Fede
ral Trade Komisijos Pirmi
ninkas, Kongreso Komite
tui Vaszingtone pasakė kad 
Prezidento Eisenhowerio pa 
tarėjas, Sherman Adam nie
kados nesikreipe in ji, pra- 
szydamas kad jis jam ar jo 
draugui, Žydeliui Goldfine 
kokia malone per koki kon
traktą suteiktu, pakisztu.

Adam dabar yra intartas 
už priėmimą riebiu kysziu 
nuo to Žydelio. Ir Žydelis 
ir Adams užsigina, sakyda
mi kad tai nebuvo jokie ky
sziai bet tik paprastos drau- 
giszkos dovanose.

lietybe.
Jie savo keliones rasztus 

buvo pasirūpinę ankseziau dar 
prie Vokiecziu-Sovietu susita
rimus. Bet ju iszvykimas, gali
mas daigtas, buvo pagreitin
tas ryszium su Bonos-Maskvos 
susitarimu.

Tikimasi, kad isz Lietuvos 
netrukus atvyks ir daugiau 
žmonių.

A R MALENKOVTS 
NUGALABINTAS?

Kur Dingo Bulganinas

Sovietai Tyli
LONDON, ANGLIJA. —

Anglijos intakingas laikrasz- 
tis “Daily Mail” raszo kad 
buvęs Sovietu Rusijos Premie
res Georgi Malenkovas, Niki
tos Khruszczevo isztremtas in 
vidurine Azija, kur jis paskir
tas vienos elektros jėgainės di
rektoriumi, gal yra nugalabin
tas to paties draugo Nikito 
Khruszczevo insakymu.

Kitos žinios isz sujungusiu 
spaudos kompanijų ateina kad 
Premieras Nikita Khruszcze- 
vas greitai suszauks Centro 
Komiteto Posėdi aptarti ir su
tvarkyti dar vieno buvusio 
Premiero, Nikolai Bulganino 
likimą.

Pats Khruszczevas užėmė 
Bulganino vieta kaipo Pre
mieras, ir savo szirdies drau
gą Bulganina tuojaus isztreme 
už Uralo kalnu, kaip ir Molo
tova ir Kaganavicziu.

Jau daugiau kaip menesis 
kai laikrasztininkai niekur ne
mato Bulganino. Niekur nebe
matyti ir kito politburio nario, 
Michail Suslovo. Po Malenko- 
vo-Molotovo paszalinimo isz 
pavojingiausiu Khruszczevo 
prieszu partijos augsztojoj va
dovybėje buvo likes Suslovas.

SKAITYKIT 
^“SAULE”^ 

PLATINKIT!

Kariszka Tvarka Ceylon Kraszte

Ceylon armijos kareivis 
stovi ant sargybos prie de- 
Įgancziu ofisu, kai sukilimai 
suliepsnavo tarp Sinhalese 
ir Tamils gauju in Colombo 
miestą, kuris yra kreszto so
stine.

Bendras Gubernatorius

GEN. C. De GAULLE 
INVEDE SAVO

TVARKA

Nieks Kits Neinsakys 
Prancūzijai

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA 
— Generolas Charles de Gaul
le, pasikvietė pas save isz Al- 
žerijos atvykusi visuomenes 
komiteto užsispyrusi vada, 
Jacques Soustelle ir jam pa
sakė taip kaip jis buvo kari
ninkams keliomis dienomis 
priesz tai insakes, būtent, kad 
kol jis bus Fremieru Prancū
zai Alžerijoje neinsakines, 
kaip tvarkyti reikalus Pran
cūzijoje.

Jacques Soustelle buvo Ge
nerolo Charles de Gaulle uolus 
sekėjas ir beveik garbintojas. 
Per kare jis buvo Generolo de 
Gaulle artimiausias bendra
darbis ir jo žmonių virszinin- 
kas.

Jis isz Prancūzijos buvo pa
bėgės Gegužio szesziolikta 
diena, kai Pflimlin policija ji 
sekiojo, kaipo intartina per
versmininku vada. Jis yra bu
vęs Mendes-France vyriausy
bes Alžerijos bendru Guberna
toriumi. Jis teipgi yra buvęs 
tarybos narys, bet ta pati ta
ryba ji apvylė. -

Soustelle buvd vienas isz 
didžiausiu kovotoju ir szulu 
kurie reikalavo kad Generolas 
Charles de Gaulle butu graži
namas in valdžia, bet jis grei
tai pamate kad jis atsikando 
dantis, kaip ir daug kitu Ge
nerolo de Gaulle sekeju ir rė
mėju, kurie norėjo Generolą 
de Gaulle isznaudoti, ir per ji 
investi faszistine diktatūra 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Sir Oliver Goonetilleke yra 
paskelbęs kad visas tas 
krasztas dabar yra po ka
riszka tvarka ir valdžia, ir 
iszszauke vaiska ir policija 
visus tuo$ sukilėlius numal- 
szinti.
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Kas Girdėt Ar Ragavote

Rytinėje Vokietijoje, mėsos, 
cukraus ir riebalu korteles, 
veikusios nuo 1939 metu, jau 
panaikintos. Bet tuo paežiu 
kartu visas maistas paszielisz- 
kai pabrango.

Isz Brusselio iniseto Belgi
joje, ateina žinios kad Tarp
tautine paroda jau yra aplan
ke daugiau kaip’ devyni mili
jonai žmonių. Tai beveik dau
giau nėgių randasi Belgijoje. 
Amerikiecziu pasirodinimas 
toje parodoje labai gerai seka
si.

Andrulio Sūrio?

Sovietai turi du milijonu 
penkis szimtus tukstancziu 
kareiviu armija; .dvideszimts 
tukstancziu kariszku lėktuvu; 
penkis szimtus submarinu, po
vandeniniu laivu, pusantro 
szimto dideliu kariszku laivu.

CHEESE
" SKANI

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

šoki Iszvažiavimai ar Piknikai 
tai, i

Berlyne, 67 metu amžiaus 
Marija Žielinskiene yra iszau- 
ginus szeszios deszimts septy
nis vaikus, nes savo nei vieno 
nebeturėjo. 

■■ • • —
Oliicagos laikrasztis pradė

jo skelbti buvusio Komuistu 
partijos nario, Iros Latimer 
prisiminimus. Jis raszo, kad 
Komunistai butu sziame 
kraszte bejiegiai, jeigu jie! 
veiktu vieni be jokios pagel- 
bos. Bet jie stengiasi insi- 
briauti in kitas organizacijas 
ir draugystes, ir tenai kitus 
isznaudoja, pravesti savo sie
kimus.

Tikrai Skanus!
Kreipkite pas savo sztornin- 

ka arba raszykite tiesiog pas: H
Michigan Farm Cheese Dairy, 

John Andrulis, Pres., 
Fountain, Mich.

Vasario, kuomet vyksta vi-

konferencija, kaip suvaidinti 
ir sutvarkinti atominiu bom
bų bandymu u'ždraudima. Tas 
suvažaivimas invyks Genevoje 
Szveicarijoje, kada Liepos me
nesio pradžioje.

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”

ka jis norėjo tame sztore ir 
sau ramiai iszejo.

American Airlines eropla- 
nas, beskrisdamas isz Chica- 
gos in St. Louis, tik per plau
ką iszvenge susidūrimo su ka
riniu sprausminiu eroplanu. 
Vyriausybes investos saugu
mo priemones vis dar nepa
kankamos.

Kongreso nutarimu, vyriau
sybę pašiūre szeszios szimtus 
szešzios deszimtš penkis 
jonus, doleriu valstybėms, ku
rios uores užsitraukti paskolas 
kad turėtu isz ko tęsti bedar
biu paszelpu mokėjimus.

Amerikoje, prasikaltimai 
kas metai kasztuoja daugiau 
kaip dvideszimts bilijonu do
leriu valdžiai, 
nesiskubindamas, pasirinko

Skaitykit '“State”-

Tas neseniai pagarsėjęs Žy
delis turtuolis, Bernard Gold- 
fine, kuris savo gera ir lietu- 
viszka. szirdi taip gražiai pa
rode su gražiomis dovanomis 
valdžios valdininkams, parei
na isz Lietuvos, isz Kauno.

Jis atvyko isz Kauno priesz 
penkios deszimts metu. Ameri
koje jis jsz pradžių vertėsi cze- 
batu, czeveryku valy m u, 
szvaksavimu.

Sziandien jis yra kelis kar
tus milijonierius, septynių di
deliu fabriku savininkas. 
(Taip tik szitame kraszte galė
jo atsitikti.) Dabar jis su po
niais, valdovais ir milijonie
riais maiszosi ir parodo savo 
duosnuma ir gera szirdi, pado
vanodamas kailinius, kilimus 
ir kitus brangius daigtus to
kiems tūzams kaip Prezidento 
Eisenhowerio patarėjui, Sher
man Adams ir kai kuriems Se
natoriams ir Kįongresmonams.

Kai karas iszkilo, szitas Žy
delis gavo kelis riebius kon
traktus isz armijos ir valdžios. 

<-„■ Puikiai pasipinigavo per kara 
ir sau turteli susikrovęs, jis 
dar keletą fabriku nusipirko 
ir dabar yra vienas isz tu fab
rikantu tuzu, kurie valdo be
veik visa musu kraszto pra
mone.

Pavergitoje Lietuvoje yra. 
iszleista szesziolikos atviru- 
cziu paveiksluotu korteliu rin
kinys, “Lietuvos Architektū
ros Paminklai.” Tarne bikiny
je randasi paveikslai deszimts 
ba'žnycziu, keturiu pilių, Vil
niaus Auszros Vartai ir Kau
no Rothsze. 'Czia greicziausia 
bus kad visi tie paveikslai bu
vo ipersp^uzdinti isz Naujo
sios Lietuvos laiku leidiniu.

Vienas vagis, Paul Imthrop 
syki insilauždamas in sztora, 
New York mieste, netyczia pa
kitę policijos sargybos skam
buti. Kai po visa miestą pra- 
virpo atsargos zvanai policijai 

Tas 
kita 
Kai 

to
sztoro sykiu su jigniagesiais, 
tai iszkilo ginezai kurie bus 
pirmieji in ta sztora insilausz- 
ti* Kai policijantai su ugniage
siais riejosi, tas vagis, visai

tas vagis neiszsigando. 
vagis ten pat (paspaude 
gaisro sargybos skambuti, 
policijantai pribuvo prie

Pypkes Durnai

Liudijimas

Melskis Dievo, O Jisai 
:: Tau Prigelbes ::

užtrau- 
ir turiu 
menesi, 
pinigai 
nemano

Per Sovietu radiju. ateina 
žinios kad Kreminio, vyriausy
be sutiko su Amerikos Prezi
dentu Eisenhoweriu pradėti 
Rytu-Vakaru atomikos žinovu

Geriauses liudijimas 
Geros iszminties yra tas, 
Kad žmogus niekados 

nepablusta,
Bet tas, kad antru 

kartu neblusta.

ĮJKININKAS Ozelis akyvai 
insižiurejo in popiera ku

ria laike rankoje sėdėdamas 
prie stalo laukdamas vakarie
nes.

— Ka tu ten turi tėvai? 
Užklausė jo motere ateidama 
isz virtuves ir matydama jo 
nu lindusi veidą.

■ — Gavau žine nuo Milerio 
kuris raszo man kad užmoke- 
ezia jam skola kuria 
kiau ant musu namo 
(Užmokėti ateinanti 
Mileris sako kad jam 
reikalingi ir ilgiaus 
laukti.

— Dievulėliau mano, ka 
mes dabar darysime ?
■ — Nuvažiuosiu pas musu 
kaimyną Antana, gal jisai man 
prigelbes ir paskolins pinigu. 
Nepraszysiu jo visos sumos, 
nes mes turime apie penkis 
szimtus savo pinigu tai netu
rėsiu bėdos paskolint kitus 
penkis szimtus nuo kaimyno.

Po piet Ozelis nuvažiavo pas 
kaimyną turėdamas vilti kad 
jam kaimynas neatsakys pini
gu.

Senas Ozelis ir jo motere 
dirbo sunkiai kad iszsimaityt 
ant savo akeles; liga ir mirtis 
atėmė jiems visus vaikus, rei
kėjo užmokėt daktarams ir 
grabeliams, per ka jie iszdave 
daug pinigu. Per sunku savo 
darba, aut galo atsikratė nuo 
skolos ir tik pasiliko • penki 
szimtai atmokėti.

Antanas radosi namie kada

Ozelis atvažiavo pas ji ir su damas sudegino beveik visus 
kantrumu iszklauses ka nuo jo javus, 
reikalavo, ant galo atsiliepė:

— Maloniai tau padarytezia 
tai Ozeli, bet sziandien- negaliu 
tau paskolint pinigu. Žinai 
kad dingo mano pinigu ant 
spekulaciju ant Wall ulyczios, 
New Yorke, gana daug ir nese
niai turėjau pataisyt savo na
rna kas man, daug kasztavo ir 
mažai turiu {pinigu ant rankos.

Tada Ozelis nuvažiavo in 
savo banka praszyti paskolos 
bet ir ten jam atsake kalbėda
mi kad sziame laike bankos 
daug patrotino įpinigu ant že- 
miszko turto ir negali daugiau 
duoti paskolų ant namu.

Ozelis sugryžo namo labai 
nusiminęs ir nulindęs.

—• Ka mes dabar darysim 
tėvai? Atsiliepė jo pati kada 
jai apsakė* savo nepasisekimą 
paskolint |'inigu.

—■ Turim*' sziaip taip su- 
grabaliot pinigu, motka. Javai 
iszrodo gerai ant lauko ir jei
gu aplaikysim gera preke už 
juos tai gal musu beda neužil- 
gio pasibaigs. Ozelis ramino 
savo paezia kiek galėdamas 
kad ja nesurupint da labiau.

— Bet tėvai, javai jau bai
siai nupuolė ir visi kalba kad 
da daugiau nupuls. Dieve ma
no, kaip manau tai reikes atsi
sveikint su savo grinezele, ir 
nelaiminga motere graudžiai 
apsiverįe. >

— Neverk motka, viskas 
iszeis ant gero. Atsimink ant 
musu dan’giszko tėvo kuris sa
vo geru vaiku neapleidžia. Ti
kėk Jam, o viskas bus gerai.

—■ Manau kad1 asz neturiu 
tokio drūto tikėjimo kaip tu 
tėvai, bet pradėsiu melsti Jo 
da szi vaka'-a kad Dievas pa« 

‘kiimiirHFiniisū javus ir aplai- 
kytumem gera preke už juos.

Ūkininkas Ozelis buvo vie
nas isz tu žmonių kurie krei
pėsi pas Dieva su visokiais rei
kalais bėdoje ir tiki jog’: “Pr-sp 
szykite, o bus jums duota.” 
Dirbo sunkiai be paliovos bet 
ka sau mane tai neparodė ki
tiems. Ozeliene padalydavo sa
vo dauba su poterais ir meldė
si in, savo szventaji kad javai 
gerai užderėtu ir kad galėtu 
parduot už gerus pinigus.

Tuom laik laikas artinosi 
kad užmokėti skola. Motere da 
labiau nusiijnine. Dvi dienas 
priesz laikai Ozelis nuvažiavo 
pas Milerį pasiulindamas jam 
penkis szimtus doleriu kuriuos 
suezedino ir melde jo kad pra
ilgintu laika kol surinks savo 
javus.

Taja 
motere 
veikslą 
nos Dievo praszy darni kad 
jiems prigelbetu ju nelaimėje. 
Ozeliene greitai užmigo, nes 
buvo baisiai taja diena pail
sus bet Ozelis ne taip greitai 
galėjo užmigti. Gulėjo maus
tydamas apie savo beda ir ka
da jau bandė užmigt, sztai pa
budo greitai per koki tai žai- 
bini striuki kuris pralėkė pro 
jo Įauga szvilpdamas ir tuo- 
jaus pasigirdo trenksmą ant 
lauko, i

— Kas atsitiko? Užklausė 
motere staigai pabudus.

— Nežinau motka kas 
buvo bet man iszrodo kad 
buvo kokis meteoras kuris nu
puolė isz dangaus.

Greitai apsirengė Ozelis su 
paezia ir iszbego laukan pa
žiūrėti kas atsitiko. Ate ją ant 
lauko pamate didele,skyle kur 
nukrito meteoras kuris kris-

naktį Ozelis su savo 
aBsikjlaupe priesz pa- 
Szvėncziau^ios Moti-*

— Vajai, dingo musu pui
kus javai aut kuriu tiek tike- l 
jomes. Teve, kaip tu'gali ture- > 
ti vilti Dievuje jeigu Jisai tau ■ 
padaro toki szposa?

— Motka, tik tu nezurzek 
priesz Dieva, juk Jisai da 
mums pagelbės, pamatysi.

Dievulėliau, kad asz turetau 
tokia drūta vilti kaip tu bet 
viskas man dabar iszrodo blo
gai ir isztikruju prapulsim.

— Žinokie motka kad szi- 
tokiam laike galime isztikruju 
tikėtis Dievo pagelbos ir šu- 
szelpimo. Eime in grinezia, nes 
matau kad tu drebi ar tai nuo 
szalczio ar nuo baimes.

Žine apie nukritimą meteo
ro pasklydo greitai po visa ap
linkine. Ant rytojaus suvažia
vo daugybe žmonių prisižiuret 
to meteoro. Tarp suvažiavusiu 
žmonių buvo ir fundatorius 
netolimos kolegijos, kuri jau 
baigėsi statyt artimam' mieste. 
Prisiartinęs prie Ozelio žmo
gus tarė:

— Na, ponas Ozeli, buvo 
tai netikėtas sveczias kuris ta
ve atlankė nakezia. Ka manai 
daryti su savo dovana isz dan
gaus?

— Nežinau nieko kito kaip 
tik imtis prie jo iszkasimo ir 
sudaužyt. Sudegino jisai man 
beveik visus javus.

— Ar tu man neparduotai 
ta akmeni? Jau nuo seniai 
jieszkojau tinkamo paminklo 
kuri galeezia pastatyti prie 
savo kolegijos.

— Parduot ? Paszauke Oze
lis nusistebėjas. Nežinojau kad 
toki akmens gali būti parduo
dami.

— Ar imtai asztuonis szim- 
i tiįls u-ž ji? —+

— Gerai, sutinku ir gali 
sau ji pasiimti, paszauke nu
džiugęs Ozelis.'

—- Matai motka, kalbėjo 
Ozelis in savo paezia in kėlės 
dienas jjo tam, rodydamas jai 
bankine kvitą. Dabar ne tik 
galėsime apmokėti skolas, bet 
da ir mums pasiliks keli szim- 
telei, asz žinojau kad Dievas 
iszklausys musu maldos ir ne
apleis t uju 
pagelbos.

— Gerai 
pamokinimo 
ateityje turėkime vilti Dievu
je-

—» Taip, bet daugelis žmo
nių greitai u'žmirszta padeka- 
voti Dievui už padarytas per 
Ji geradejystes del žmogaus. 
Todėl atsiklaupkime motkele 
ir sukalbėkime maldele už Jo 
geradejystes.

kurie Jo meldžia

sakai, teve, szio 
neužmirszkimę, o

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygai isz 
šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

tai 
tai

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

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
•zio iszimta isz Lietuviszku 
itžlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

apraszy-

apysaka 
szimtme-

No.lll—Sziupinis (3 dalis) I 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- l 
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- . 
ežius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus-

1 lapių, 20c.
No.144— Apie Ranka Ap

vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina.- 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, 20o.

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

No.152—Apie Kajimas, Dru- 
‘ tas Petras, Nuogalis. 62 pus- 
’ lapių, 20c.

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

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. 20c.
No.158—A p i e Kapitonai 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumu 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 Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

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 Katah- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

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 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:

MPirkie U. S. Bonus!

liW3 Užsisakant knygas is» 
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 Užregia- 
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO. 
Mahahoy City, Pa., * D. ■. 3

prisiun-

ir Pini- 
“visada 
tik ant
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Deimantine Žvake
^MONIU patarle sako, kad 

svietas susideda isz viso
kiu žmonių ir visokiu budu. 
Manau kad tai teisybe, nes pai- 
ti datyriau, kad randasi labai 
daug žmonių su navatnais bu
dais.

Pažinojau viena žmogų, ku
ris nuolatos žiurėjo in. mano 
veidą kada, sedejome prie 
szviesos užžibintos žvakes. 
Buvo tai labai navatno budo 
žmogus su navatnais papro- 
cziais, o bet esmių jam dėkin
ga už sziandienini mano lai
minga gyvenimą.

Daugeli metu atgal buvo ji
sai Pietiniam Afrike prie dei
mantiniu kasyklų, kur turėjo 
didele pasekme suradimo tuju 
brangiu akmenėliu ir daugeli 
kartu su nelaimėms ir visokais 
nesmagumais susitiko.

Mano tėvas teipgi jieszkojo 
deimantu Afrike, kada da. bu
vo jaunas vyrukus. Tunais 
tai susipažino su Stortonu. 
Buvo jie geri draugai per dau
geli- metu, bet vėliaus persi
skyrė ir viens kitot neinate per 
daugeli metu. Mano tėvas at
važiavo in Amerika, apsigy
veno ir apsipaeziavo, o, kada 
asz užgimiau, atsinorejo jam 
trankytis po- svietą kaip tai isz 
jaunu dienu darydavo.

Gyvenome tada Hamiltone, 
Caroli no je, kur tėvas užsiėmė 
bovalnos auginime. Asz tada 
turėjau gal apie szesziolika 
metu, kada ipas mus užėjo ko
kis tai nepažystamas žmogus, 
užklausdamas, ar mano tėvas 
randasi namie. T

Motina, ir asz rad'ausi namie 
nes tėvas tame laike iszvažia- 
vo ant jomarko.

Buvome truputi susimaisze 
ir baimėje, kada inejo nepa
žystamas in stuba, nes turėjo 
baisia iszveizda, buvo nesi
prausęs, apiplyszes ir nesisku
tęs. Pasakė kad yra geras 
draugas mano tėvo, todėl pri
ėmėm ji, o kad buvo labai nuri
siąs padaviau jam szalto pie
no. Kalbėjosi jisai su mano 
motina ir kaip man nurodė bu
vo užganadytas..

Kada tėvas ipaivažiavo na
mo, abudu puolėsi vienas ki
tam in glebi ir karsztai pasi
sveikino. Nesimatė jiedu per 
daugeli metu todėl vienas ir 
kitas labai džiaugėsi kad po 
tiek metu vėla suėjo. Ant galo 
tėvas prakalbėjo:

—■ Stortonas buvo vienas 
isz turtingiausiu žmonių Pie
tiniam Afrike, kada asz. su 
juom. susipažinau.

—- Turi teisybe mano drau
ge, atsake nepažystamas, bet 
mažai man (pasiliko isz to mil- 
žiniszko turto, kad mes suėjo
me in pažinti, tik tiek, kad 
vos užtenka ant pragyvenimo.

Pasiliko pas mus ant vaka
rienes, bet sulaukus vakaro 
nuėjo atgal in koteli. Po keliu 
dienu pasijisezkojo sau vieta 
pas kokius tai 'žmonis ir su 
tėvu tankiai praleisdavo' va
karus pasikalbėdami apie sa
vo jaunesnes dienas deiman
tu kasyklose ir visokius atsiti
kimus. Mano tėvas teipgi ki
tados buvo turtingu žmogum, 
bet kaip Stortonas neteko vis
ko.,

Gal praėjo metas laiko kaip 
nepažystamas paliovė lankytis 
pas mus. Tėvas tuom uesirupi- 

no, nes žinojo navatna būda 
savo draugo. Tula, diena te-vas 
dagirdo kad jisai serga. Nuė
jo ji atlankyt pasiimdamas 
mane su savim, nes Stortonas

BALTRUVIENE

Hei jus Virdžinijos 
mergieos,

I N'eųžauge tielyezios, 
Apsimalszykite tuojaus, 

Ba pribusiu vėliaus. 
Keletą tiligramu jau 

gavau,
Baisiai ant jus 

užpykau, 
Baderuojet mane sena, 

Isz vietos in vieta
, Vos truputi po Nedeliai 

atsilsėjau, 
Vela naujenu iszgirdau, 

Tiliiponas -pradėjo 
skambėti, 

Kas tekis pradėjo rėkti: 
“Dat you Misis 

Baltruviene'!
Koni. tu Virdžini, 
Kom veri kvik.

Bjing yit ju stik!” 
Ka turėjau daryti"' 
Turėjau in kelione 

pasirėdyti.
Staigai paszokau ant 

boso,
Ir in Virdžinijos miestą 

pribuvau, 
Saviszkius tuo patikau. 

Kėlės pažinau, 
Ir Užkalbinau.

Buvo tai szirdele
Dora ir gera moterele. 

Tuo ant josios 
pažinau, 

Kada akis mano 
užmecziau, 

O, kalbėjo man 
kalbėjo, 

Viską ka žinojo 
iszplepejo.

Kalbėjo kas czion
i girdėti,

Pradėjo kas tokio 
smirdėti,

Staigai apsisukau, 
Ir ka paregėjau: 
Sztai arti misiuke 

praėjo, 
Spiritu gal munszaine 

atsidavinejo, 
O ir kitu gerymu 

smirdėjo.
Vėliaus dažinojau apie 

tai, 
Kad pas ja sueina

•I vyrai,
Gere per naktis visas, 
Ka ja paimtu biesas.

Neprižiūri vaikucziu savo 
Tik nuolatos gerdavo,

Į Grinczia baisiai 
apsivėlus.

0, daug czion tokiu yra 
Ka apleidžia savo 

vyra,’
Per dienas ballavoje, 

Į Apie nieką nedboje, 
Dasilauks graudinga 

mane pamylėjo už mano ma
lonu būda. Pasiėmiau su sa
vim pyragaieziu, kuriuos ta 
diena iszkepiau, tas jam pati
ko ir man karsztai ipadekavo- 
jo.

Po tam. tankiai ji atlankine- 
jau ir atnesziau visokiu gar
dumynu. Bet su kožna diena 
jo sveikata ėjo menkyn, ir bu
vo silpnesnis ir tūla diena ap- 
reiszke man, kad jam daktaras 
pasakė, kad jau nepasveiks. 
Davė mano tėvui suma pinigu, 
kad ji palaidotu jeigu numirs. 
Kada jo tėvas užklausė ar tu
ri kokiu giminiu kad pranesz- 
ti apie jo mirti, tai pakratė 
galva ant ženklo kad neturi jo
kiu.

— Asz esmių paskutinis 
isz mano giminiu, kada asz 
mirsiu, tai bus pabaiga Stor- 
tono giminiu.

Ant rytojaus buvo daug 
silpnesnis, kada jam nune- 
sziau sriubos. Paprasze manes 
kad uždengeziau Įauga ii- už
žiebiau didele žvake. Buvo tai 
nepaprasta; žvake, ne tokia 
kaip tai mes deginame bažuy- 
cziuosia arba namuose, tiktai 
rodos kad buvo padaryta per 
žmogų. Pasakė man, kad jisai 
taisės žvakes atsivežė su sa
vim isz- Afriko ir kad josios 
iszdavinejo labai malonu 
kvapsni.

Buvo man sziurpu sėdėti 
prie tosios žvakines szviesos. 
Staigai užklausė manės kiek 
asz turiu metu. Pasakiau jam 
kad szesziolika. Po tam ąp- 
reiszke man kad jisai labai 
nori miego ir jau laikas kad 
eieziau namo. Užgesinau žva
ke ant jo pareikalavimo ir ap
leidau ji kad truputi pramig
tu.
! Ant rytojaus vela nuėjau ji 
atlankyt. 'Buvo daug silpnes
nis. Užklausiau jo ar uždegt 
žvake, bet jisai pakratė galva 
kad ne, tiktai silpnai prakal
bėjo:

—i Atneszkie man žvake. 
Kada jam padaviau žvake, ta
re in mane silpnu balsu:

— Szirdžiuk, gal tu manai 
kad asz esmių nesveiko proto, 
kad ir esmių. Bet gali užgana- 
dyt mano velinimus. Buvai 
man gera. Mano velinimu yra 
tave apdovanoti kuom, noriuts 
kaip asz mirsiu. Esi dar jauna 
mergaite, jeigu turecziau pi
nigu ir tau duocziaU, tai gal 
pasigodetum ir juos praleis- 
tum ant niekniekiu. Bet asz 
tau. padovanosiu ka toki, kas 
tau atnesz didesni giliuki ir 
laime. Kada asz gyvenau Afri
ke, tai tenaitinei žmonis tikė
jo in geras ir blogas dvases.

SAPNORIUS

1
 Su 283 Paveikslai! J;

160 Puslapiu r
8 col. ilgio, 5% oob plocsio < 
Iszaiazknia sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu <; 
plaustu ir visokiu burtu. < 
Knyga in minksstos pu-.' 

Ipieros virsseliuose. :: :: <
Pinigai reikia siusti su 

užsakymu: <

Tiktai,... $1.00 |Saule Publishing Oo.,Mahanoy City, Pa.,U.S. A. p

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijoj 
Nariu, ant mažu korteliu, ku 
rios telpa in maldaknyges. Vi 
sas setas $1.00. Prisiunskite 
lavo orderi ir viena doleri ant 
įdreso: Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Asz v-elinu, kad gera dvasia 
butu su tavim ir tave rūpintų
si. Neužilgo mirsiu. Kožna 
meta, laike atminties mano 
mirties, mano pageidimu yra, 
kad tu užžibtum szita -žvake, 
per viena valanda ir pamislyk 
apie sena 'žmogų, kuris buvo 
tau dėkingu už visas padary
tas geradejystes paskutinėse 
valandose jo gyvasties.

Pasiėmiau savo nepaprasta 
dovana namo ir apsakiau tė
vui ka jisai man sake. Tėvas 
nusiszypsojo isz to sakydamas 
kad turiu iszpilayt seno žmo
gaus paskutini (vėlinama., In 
kėlės dienas poliam Stortonas 
mirė. Į

Kožna meta iilzpildinejau jo 
norą kaip man (prisakė ir ’žibi
nau. žvake per viena valanda. 
Pirmutini meta kada sėdėjau 
prie deganezios žvakes buvo 
mani labai sziurksztu ir nema
lonu, bet antra meta nieko sau 
isz to nedariau, bet ketvirta, 
meta atsitiko- kas tokio nepa
prasto kurio visai nesitikėjau.

Suėjo man dvideszimts me
tu. Sukaktuves mirusio Stor- 
tono mažai man apeitinejo, ne 
taip kaip pirmutines sukak
tuves. Kožna meta žvake deg
davo apie coli. Szimet, kada 
užgesinau žvake, ipateminau 
vaszke ka tokio kieto. Buvo 
tai keturi szniatėlei stiklo, 
kaip sau maniau ir nuneszi.au 
parodyt tėvui. Tėvo- akys net 
sužibėjo kada pamate tuos ke
turis szmotelius stiklo, paėmė 
in ranka ir paszauke:

— Tai yra deimantai! Se
no Stortono deimantai. Buvo 
tai jo navatnas būdas apdova
nojimo tave. Jisai visados bu
vo tosios nuomones, kad mer
gina neturėjo proto kol neda- 
ejo lyg dvideszimts metu, ir
tai da ne visados. Tėvas nusi
juokė ir dadave:

— Matai dukrele, jisai pa
slėpė tuos deimantus žvakėje 
ir tai teip, kad kožna meta su
degtu tiktai vienas colis ant 
atminties jo mirties ir tavo 
meto. Už tai jisai klausinejd 
kiek tu turi metu, o priek tam 
buvo- tai iszbandymas tavo 
kantrybes ir prielankumo prie 
jo. Gal toje žvakėje randasi 
daugiau deimantu, bet turi, tu
rėt da kantrybes ir laukti kito 
meto.

Žinoma, mano didelis aky- 
vumas buvo sudeginti tuojaus 
žvake, bet tas butu neteisin- 
gysta del mirusio mano gera- 
dejaus. Atenianti meta sura
dau da keturis didelius dei
mantus žvakėje po sudegimui 
vienos valandos. Ir taip kožna 
meta surasdavau po keturis 
deimantus kol ju suradau dvi
deszimts puikiu deimantu, gal 
tai buvo vienas isz stebeti- 
niau sziu budu kada kokia 
mergina aplaike deimantus.

Argi jus nesistebite isz ma
nes nes kada uždegu taja žva
ke, tai man ateina visokios 
mintys in galva ir atsiminimas 
mano geradejaus?

----- GALAS------

Kad Velniai Paimtu 
:: Ta Reidio ::

0 kad ta ji reidio nors kar
ta -velniai paimtu isz namo, 

jisai iszvarys mane isz proto! 
Kožna diena tik muzike, mu
zike, spyeziai, prakalbos ir 
dainos, o daugiau apgarsini
mu ne kaip ko kito naudinges
nio! Paszauke Petras Atinis su 
piktumu, žiūrėdamas ant bar- 
szkanczio reidio kaip ant ko
kios piktos dvasios.

— Tik tu tėvai taip nesi- 
karszcziuok, ramino ponia 
Petriene, nes tai nebuvo- pir
mas kartas tėvui taip rugoti 
ant tosios barszkanczios dėžės.

— Juk tai geras iszradi- 
mas ir yra labai naudingas .Ar 
mums nepranesze apie nelai
me musu narsiu lekiotoju ^Da
riaus ir Girėno kada jie pražu
vo Vokietijoj? Ar-gi nesaldi 
muzike ir dainos musu žymiu 
Lietuviszku artistu kuriuos 
.girdime tankiai per reidio? 
Kam tu taip rugoji ant tojo 
reido?

— Kokia isz jo nauda, jau 
man nubodo klausyti apgarsi
nimu kaip augiyt vaikus, koki 
jiems duoti maista, kaip gydyt 
kornus ant kojų- pirsztu ir ki
tokiu nieku ir kol žmogus isz- 
klausytu tu visu nieku tai turi 
bėgti pas daktarai

— Tėvai, ar tu nepaliausi 
.zurzet, asz negaliu skaityti 
“Saule” su tavo nuolatiniu 
barszkejimu apie ta reidio.

Tuom kart isz dėžės davėsi 
girdėt balsas: “Szi vakara 
grajys puiki orkiestra isz 
“Mėlynos Kates” kliubo. Pir
mutinis numaris orkiestros 
bus po vardu “Kaip asz myliu 
tavo balseli.”

Tėvas iszgirdes tuos žodžius 
p-aszoko ant kojų ir bego prie 
reidio, bet ji sulaikė dūkto 
Onuka melsdama tėvo kad nie
ko nedarytu. Tėvas ant galo

Price $3.00su“ ’°1" •’"* 
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

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

davėsi apmalszyt, niurnėda
mas sau po nosia kalbėjo: ‘ ‘ Na 
grajykite kiek norite, bet tarn 
prakeiktui reidio padarysiu 
rytoj gala!”

In kėlės miliutas po tam da
vėsi girdėt balsas orkiestros 
rodos kad szimtas kac-ziu pra
dėjo stipt kokiam užkaboryje. 
Staigai pasigirdo balsas:

— (Stokite visi prie sienos 
ir bukite malszus. Pirmutinis 
katras iszsižios, gaus kulka in 
smegenis. Nedryskite bėgti 
laukan nes visos durys užsta
tytos musu vyrais! Kas to- 
kis paszauke: “Sudaužykite 
taji prakeikta reidio!” 
i Atinius girdėdamas tuos žo
džius su baime paszauke:

— Banditai sulaikė sve- 
czius kliube 1 Mėlynos Kates.’ 
Su tais žodžiais jisai paszoko 
ant kojų, užsimovė pantaiplius 
ir kaip žaibas iszbego laukan.

-— Kur tu begi tėvai? Pa
szauke Atiene.

— Begu praneszti policijai 
apie banditus, pasitaisęs pet- 
nesziis ant pecziu bego kiek 
tik turėjo pajiegu in policijos 
stoties apie tris skverus nuo 
namo. Inbeges in policijos vi
sas uždusęs, suszuko:

f— Skuibykit greitai! Ban
ditai užklupo ant “Mėlynos 
Kates” kliubo. Apipleszineja 
visus žmones, o gal kelis jau 
nužudei

In kėlės minutas po tam Ati
nis radosi (policijos patruleje 
drauge su deszimts policijau
tais. Vienas isz policijantu 
laike ji už rankos kalbėdamas:

— Pasieniam tave su mu- 
mis, nes jeigu isz mus padary
si monkes tai žiuokie kad už 
tai tau nedovanosime. Matau 
kad tu neatbegai isz tojo kliu
bo.

— Teisybe kad ne! Asz at
bėgau isz namu. Girdėjau apie 
taji užklupima per radio.

— Ar tu manai kad asz 
kvailas? Tai buvo tiktai szpo- 
sas tojo radio kalbetojaus, kad 
tik pritraukt žmonių atyda 
ant koliicerto. Ir policijantas 
da drueziau suspaudė ranka 
Atinio kurią, apie tai ne nepa- 
mislino kad tai gali būti tik 
szposas. Tuom kart patrule 
bego, žmones ir automobiliai 
szalinosi in szonus. Ant galo 
privažiavo prie kliubo “Mėly
nos Kates,” sustojo prie duriu 
policijantai iszsirito ir inbego 
in vidų.

— Puse policijantu tegul 
stovi prie duriu, o puse eis su 
manim in vidurį per užpakali. 
Su tais žodžiais policijantas 
Užgesino elektriką prie duriu 
ir visai užmirszo apie Atini.

Viduryje kliubo orkiestra 
buvo (nutilus. Staigai davėsi 
girdėt szuvis. Kas tokis bego 
prie duriu. Atinis pamate tris 
vyrus bėgant su revolverius 
rankose. Atinis dasiprato kad 
tai turi būti banditai, iszkiszo 
koja ir pirmutinis banditas 
plumptelėjo ant žemes o ant jo 
du kiti. Policijantai tuojaus 
pribėgo prie ju, supaneziojo 
ir insodino in patrule.

— Puikiai atsižymėjai, ma
no žmogeli, paszauke vadas 
policijos kada sugryžo- in sto- 

| ti. Už vada tuja banditu yra

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.
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paskirta 1,000 doleriu dovana 
ir toji dovana priguli tau už 
ju suėmimą.

Tėvas sugryžes nuo polici
jos stoties rado motina ir duk
terį stovinezias ant gonkeliu 
kurioms apsakė apie visa atsi
tikima su banditais. Inejas in 
stuba pamate kampelyje ne- 
ketaicziamaji reidio.

— Neulžmirszkit kad rytoj 
tasai baksas bus iszmestas isz 
stubos.

—< Ar-gi isztikruju ji isz- 
mesi tėvai?

— ''Taip, ant tikrųjų. Noriu 
sau nusipirkti geresni ir di
desni reidio, nes tasai yra per 
mažas ir netinkamas, , noriu 
sau insitaisyt geresni kad ga- 
lecziau girdėt kas Lietuvoje 
atsitinka.

----- PABAIGA------

Mažas Pranukas
Ponia in Tarnaite — Ma

no Tekle, tai negerai jeigu 
kas vakaras iszeini ir lyg 
pusiaunakt nesugryžti!

Tekle — Kad praszau po
nios,, prižadėjau tetai paly
dėt ja ant stoties.

Tame mažas Pranukas at
siliepė — Tegul mama ne
draudžia Teklei i&zeitiueti; 
jos teta likosi kaplarnu ir 
gavo nauja mandiera su ga
lonais!

I i
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Žinios Vietines
I — Gerai žinomas miesto 
gyventojas, p. Vincas Szerszk- 
snis, nuo 410, W. Centre uly., 
gydosi in Geisinger ligonbute 
Danvilleje. — Mes visi vėli
name ponui Szėrszknui greito 
'pasveikimo.

— Juozas Nanartowicz, nuo 
733 E. Pine uty., kuris gydėsi 
per keletą menesius in Vetera
nu ligonbute, Wilkes-Barre, 
Pa., pasimirė pareita Ketver
gį ryta 8:40 valanda. Velionis 
gimė Europoje atvyko in Ame
rika daugelis metu atgal. Bu
vo veteranas isz Pirmos Sve
tines Kares ir paskutini karta 
dirbo Peca Angliakasyklose. 
Prigulėjo prie Szv. Kazimiero 
parapijos. Paliko giminaiti 
Antana Vanoni nuo 507 W. 
Maple uly. Graborius Liudvi
kas Traskauskas laidojo.

Laidotues in vyko Panedelio 
ryta.

— Pirma diena Vasario 
prasidėjo Subatoj 4:57 valan
da po įpiet.

—i Seredoj pripuola Szv'. 
Lauryno ir Szv. Vilamo, o 
Tautiszka Vardine: Baniute. 
Ir ta diena: 1942 metuose Fin- 
landija paskelbė kara priesz 
Rusija; 1530 m., Martinas Liu
teris ,buvęs ^Kataliku Bažny- 
czios kunigas paskelbė savo 
priesztaravima priesz Katali
ku bažnyezia; 1950 m., Sziau- 
res Koriecziai užsipuolė ant 
Pietų Korėjos 'žmonių.

— Seredoj Birželio (June) 
25-ta diena, 6:30 valanda ry
te, sekanti vyrukai iszvažiuos 
in Wilkes-Barre, Pa., del ka- 
riszkos tarnystes. Žemiau pa
duodame vardus tu kurie ap
leis isz:

Mahanoy Citv: James F. 
Brady.

Morea: Daniel A. Hayes.
New Philadelphia:’ Robert 

E. Rinda.
Shenandoah: Robert T. Mi- 

kulak, Daniel A. Sakowski ir 
Gerald A. Flynn.

McAdoo: John J. Demko-. 
vien.

— Vincas Svirskis, nuo 
516 W. South uly., turėjo ope
racija in Jefferson ligonbute, 
Philadelphia, Pa. Gimines ir 
pažinstamieji vėlina Vincui 
greito pasveikimo.

— Ketverge pripuola SS. 
Jono ir Povilo, o Tautiszka 
Vardine: Jausius. Ir ta diena": 
1945 m., Tautu Sanjunga su
tverta San Francisco mieste, 
Californi joje; 1941 m., Popie
žius Pijus Dvyliktasis per de
vinta Eucharistini Kongresą 
susirinkime, perspėjo kad 
“Juodas Pagoniszmas” gre
sia visam svietui; 1917 m., 
Amerikos įpirmuosios armijos 
pribuvo in Prancūzija, kai 
Amerika buvo paskelbus" kara 
priesz Vokietija, o Balandžio 
6-ta diena, Pirmieji kareiviai 
iszplauke isz Amerikos Birže
lio 14-ta diena. In dvylika die
nu Amerikos kareiviai jau 
maiszavo per Paryžiaus uly- 
czias.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Vladislovo ir Szv. „.Marijos 
Nuolatines Pagelbos, o Tau
tiszka Vardine: Gediminas. Ir

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. 

ta diena: 1941 m., Anglijoje 
duona valdžios skiriama, dali
nama; 1224 m., Lietuviai su 
Žeihaicziais iszplesze Olivo 
vienuolyną; 1942 m., FBI po
licija suėmė asztuonis szipie- 
gus Vokieczius, kurie ežia bu
vo su'bmarinais atveszti ir pa
leisti ant Long Island ar Flo
rida pakrantes; 1832 m., Cho
leros liga iszžude keturis tuk- 
stanezius žmonių New York 
mieste; 1941 m., Vengrija pa
skelbia kara priesz Rusija; 
1950 m., Prez. Harry Triinia- 
nas’pasiunczia Amerikos vais- 
ka Koriecziams in pagelba. 
Laivynas pasiunstas in For
mosa Salos uostus.

Girardville, Pa.—
Petras Stilius, nuo 137 A uly., 
kuris sirgo ir gydėsi in Ash
land ligonbute per keletą me
nesiu, pasimirė pareita Sere- 
dos ryta 1:45 valanda. Velio
nis paskutini karta dirbo 
Hammond kasyklose. Paliko 
savo paezia Albina (Navits- 
kiute); duktere Gėraldina 
Reilly isz Philadelphia, Pa., 
tris suims: Vincenta, Colorado 
Springs, Colo., T/Sgt. Petra, 
kuris tarnauja U.S. Air Force, 
Washington, D. C., ir M/Sgt. 
Pranciszkus, taipgi tarnauja 
in U.S. Air Force, Vokietijoje. 
Taipgi paliko sesere Mildreda 
Krause, Philadelphia ir ketu
ris anūkus. Laidojo Panedelio 
ryta su apiegomis in Szv. Vin
cento bažnyezioje 9 valanda ir 
palaidotas in 'Szv. Marijos ka
pinėse, Shenandoah.

Shenandoah, Pa. —
Buvęs miesto gyventojas, Jo
nas Andrulionis, 43 metu am
žiaus, isz Yonkers, N. Y., stai- 
gai pasimirė pareita .Sereda 
nuo szirdies atako. Velionis gi
mė Slienadoryje, ir buvo vete
ranas isz „Antro Svetines ka
res. Apie penkiolika metu at
gal apsigyveno Yonkers, N. Y., 
Buvo nevedąs. Paliko tris bro
lius: Edvardą, Paterson, N. J., 
Prana ir Juozą, mieste; dvi se
serys: Mare, pati Bryan Re
nick, East Paterson, N. J., ir 
Ona, pati * Henry Osowicki, 
Statėn Island, N. Y. Laidojo 
Subatos ryta 9:30 valanda in 
Yonkers, N. Y.

Platinkit “Saule”

Studentu Szposai

Universiteto mieste, Cam
bridge, Anglijoje, gyvento
jai visai nenustebo, kai pa
mate szita, puses tono troka 
patupdinta ant Cambridge 
Universiteto Senato ofisu 
stogo.

Policijantai spėja kad

NELAIME IN
GRAND CANYON

Automobilius Su Du 
Vaikucziais Inkrito
CAMERON, ARIZONA. — 

Frank Quals szeimyna atva
žiavus isz Texas su savo dviem 
vaikucziais, pasižiūrėti in 
Grand Canyon kalnu ir tarpe- 
keliu groži, laikinai sustojo 
ant augszto kalno. Tėvai isz- 
lipo isz automobiliaus prie 
Little Colorado upes kranto, 
apie dvideszimts penkias pė
das nuo savo automobiliaus ir 
nuo uolos kranto.

Jiedu automobilyje paliko 
savo du šuneliu, viena penkių 
metu, antra penkiolikos mene
siu. Kažkaip tenai automobi
liaus stabdžiai, briekai atsi- 
liuosavo ir automobilius nu
riedėjo in szesziu szimtu pėdu 
gilumo bedugne, pirm negu 
tėvai suspėjo pribėgti.

PAGROBĖ $100,000 
VERTES

BEVERLY HILLS, CALIF. 
— Du pleszikai įnsiselino vi
durnaktyje in turtuolio, buvu
sio pirklio Samuel Hayden, 74 
metu amžiaus, vasarinkus na
mus ir pasivogė, pagrobė jam 
ir jo žmonai papuoszalu, kai
liniu ir kitokiu brangenybių, 
vertu daugiau kaip szimta 
tukstaneziu doleriu.

1955 metuose Hayden szei
myna buvo pagarsėjus po vi
sus laikraszczius ir teisme, kai 
25 metu amžiaus tarnaite, Po
nia Margaret Moore susigin- 
czino su Ponia Katie Hayden, 
73 metu amžiaus, kaip pjauti 
Imesos gabala, ir ja paezia pa
pjovė.

Tarnaite buvo nuteista ant 
penkių metu in kalėjimą, o se
nis turtuolis už trijų menesiu 
parsigabeno isz Chicagos nau
ja žmona, penkios deszimts 
dvieju metu amžiaus, loszike 
Ann Collos.

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

ežia kolegistu szposai. Neto
li nuo universiteto yra sta
toma daug nauju namu. 
Czia tie kolegistai pasisko
lino tam darbui tinkamas 
maszinas ir ta troka užkėlė 
ant szito stogo.

□ co C3

MILIJONIERIUS
ISZDRYSO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

musu kras 
pitalistini 
su pramoj 
venimas n

Kongresmonas Francis E. 
Walter, Demokratas isz Penn
sylvania, priesz-amerikines 
veiklos komiteto pirmininkas, 
kalbėdamas in Cyrus Eaton, 
kuris yra keletą kartu milijo
nierius ir bilijonierius, pa- 
sziepiamai pasakė: “Nėra jo
kios abejones, kad Jus esate 
didelis kapitalistas, bet Jusu 
•pastabos buvo kartojamos vi
same pasaulyje Jusu krasztui 
paniekinti." (Szitas turtuolis 
buvo kallbejes per televizija.)

Isz szito pirmutinio prasi- 
tarimo, iszrodo kad Kongres
monas Walter laiko už koki 
grieka būti bagotui ir kapita
listui. Butu labai visiems Va- 
szingtone in sveikata, jeigu 
kas nors iszdrystu tokiems po
nams valpvams priminti kad 

tas yra kaip tik ka- 
xrasztas, kad mu- 
ir musu pats gy- 

.reina isz kapitalis
tines tvarkos.

Kongreso komitetas nutarė 
paszaukti vieszam apklausinė
jimui szita turtuoliu, kuris yra 
visiems žinomas kaipo griesz- 
tas prieszkomunistu prieszas. 
Jis parode savo paklusnumą ir 
atvažiavo in komiteto nario, 
Sherer, Respublikono isz Ohio, 
ofisą, Vaszingtone, kur buvo 
ir komiteto pirmininkas Wal
ter ir komiteto tyrinėjimu di
rektorius, Richard Arens.

Turtuolius Gyrus Eaton at
važiavo gražia, papraszyti, 
kad tas komitet ,s jo neszauk- 
tu del apklausinėjimu.

Kongresu dnas Walter, to 
priesz-amerikines veiklos ko
miteto pirmininkas užtikrino, 
kad turtuolis Cyrus Eaton tu
ri savo teises ir kad komitetas 
neketina jam tas teises atimti 
ar užgniaužti. Bet, tas Kon
gresmonas toliau aiszkino, 
kad jo komitetas yra pasiren
gęs priparodinti kad tie bago- 
cziaus Cyrus Eaton prasitari- 
mai yra melagingi. Czia tai 
jau asztrus žodžiai. Sakyti kad 
žmogus yra suklydęs, kad jis 
perdeda ar kad jis nesupran
ta, tai vienas dalykas, bet sta- 
cziai pasakyti kad žmogus me
luoja, tai jau labai svarbus in- 
tarimas.

Szis turtuolis Cyrus Eston, 
Kanadoje, Nova Scotie krasz- 
gimes, yra praturtejes Ameri
koje. Jis dabar valdo daugiau 
kaip dvieju bilijonu doleriu 
vertes gelęžinkeliu, kaszklu ir 
pramones vieszpatyste.

Mes su tuo bagoeziumi ant 
visko ka jis buvo pasakęs per 
televizijos pasikalbejima gal 
ir nesutinkame, bet pripažins- 
tame jas teise iszsireikszti. 
Juk czia laisves szalis.

Jis buvo pasakęs kad Ame
rikoje dabar yra insigalejus 
policine santvarka, kuri yra 
panaszi jeigu ne lygi Gestapui 
NKVD ir kitoms slaptoms po
licijoms, kurios seka žmones 
pavergtuose krasztuose.

Ant to mes su tuo turtuoliu 
sutinkame ir dar galėtume 
pridėti.

Cyrus Eaton susiszauke isz 
viso svieto pasaulio mokslin- 
ezius in Nova Scotia. Szitu 
mokslincziu tarpe buvo ir So
vietu Sanjungos ir Komunis
tines Kinijos Atstovai. Visi 
jie, rodos, parėmė Maskvos,

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo
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."

Kremlino propaganda, jog at
ominiu bombų, bandinimas rei
kia sustabdinti.

Sovietu Rusijos Ambasado
rius Menszikovas yra ar bent 
buvo szito bagoeziaus sveczias 
daug sykiu.

Kai tik Kongresmonas Wal
ter intare szita bagoeziu, tai in 
ta jo komitetą pradėjo plaukti 
laiszka isz intakingu bagoeziu 
biznierių, fabrikantu ir krasz- 
to atstovu. Visi jie pasiaisz- 
kino kad jie daug reikalu turi 
su tuo bagoeziu Eaton, ir jie 
staeziai reikalauja kad komi
tetas liautųsi ji tardinejes, nes 
per tai gali kilti visuomenes 
pasipiktinimas ne tik su Ea
ton, bet ir su jo pramones, biz
nio sėbrais.

Szitas bagoezius per televizi
ja palygino musu FBI policija 
su Hitlerio Gestapu.

Kongresmonas Walter tega
lėjo pasakyti, priminti tam ba- 
goeziui: “Jus neesate eilinis 
pilietis, jus tai žinote." Ar 
czia buvo kokis priminimas ar 
grasinimas, sunku pasakyti.

Kaslink policines santvar
kos Amerikoje, tai, mums ro
dos, ponas turtuolis Cyrus Ea
ton tik puse tiesos pasakė. Jis 
butu galejes daug daugiau pa
sakyti ir priparodinti.

Del visu musu valdžios ir 
valstijos tardinimu per invai- 
rias slaptas agentūras ir poli
cijas, daug mokintu ir gabiu 
žmonių už jokius pinigus da
bar nestoja in joki valdiszka 
darba ar pareiga. Visas Vasz- 
ingtonas atsidūrė invairiu ir 
staeziai kvailu paslapcziu, 
slaptybių, uždraudimu ir inta- 
rimi sūkuryje.

Kiekvienas valdininkas yra 
intariamas, kiekvienas val
džios ar valstijos darbininkas 
yra tardomas ir jo szeimynos 
nariai yra sekami. Viskas Va
szingtone yra užeziepinta 
“Slaptas Rasztas," “Neskel
biamas Raportas," “Uždraus
ta Eiliniems Žmonėms, ’ ’ 
“Vien Tik Karo Sztabui" ir 
taip toliau.

Kelios sanvaites atgal vie
nas komitetas suvede rasztus 
sudarė savo raportus ir paliko 
jos Vaszingtone. Už keliu 
tas pats komitetas norėjo tuos 
savo rasztus patikrinti, ir ne- 
begalejo, nes jie jau buvo už- 
cziepinti kaip “Paslaptos Ži
nios!"

Jauna mergaite, kuri tik se- 
kretorkos darbo jieszko val
džioje, turivisokius nebūtus 
raportus apie save ir savo szei
myna ir savo susiedus ir drau
gus iszduoti, pirm negu bus 
pavėlinta prie raszomosios ma

szineles prisiartinti.
Musu tie detektyvai ir tos 

slaptos policijos yra pamir- 
szusios kad visu musu kraszto 
teisiu pamatas, pagrindas yra 
tai kad žmogus yra teisingas 
ir nekaltas, kol bus kitaip pri- 
parodinta. O tokis priparodi- 
nimas neduoda laisves sznipi- 
neti ir intardineti.

Mažas pavyzdys yra pirsztu 
nuospaudos, “fingerprints’.’ 
Mes pripažinstame kad tokios 
pirsztu nuospaudos daug gero 
padaro ir patiems mums daug 
gero padaro ir patiems mums 
daug pagelbsti, bet tokis pirsz 
tu nuospaudu ėmimas yra pa
grindiniai priesz visas žmos- 
^aus laisves teisas ir teises.

Kongresmenu neliecziamy- 
be duoda jiems drąsos pultis 
ant, intarti ir tiesiog kaltinti 
pilieczius beveik be jokiu pri- 
parodinimu, nes ta ju nelie- 
cziamybe yra tokia szventa 
kad eilinis pilietis negali to
kius asmenis patraukti in teis
mą už szmeižta ar už plikas 
melagystes.

Hitleris taip dare; Sovietai 
dabar taip daro.

Jeigu Prezidentas ar kiti 
valdžios tarybos žmones gali 
pasikviesti Sovietu didžiūnus 
czia, tai kodėl ne eilinis pilie
tis? Dar daug geriau kad ei
linis pilietis su tokiais nedrau- 
giszko kraszto vadovais gali 
pasikalbėti, nes jis, kaipo ei
linis pilietis kitus neinvelia 
jeigu jis klaida padaro, negu 
kad ir augszcziausias valdžios 
atstovas, kuris turi su savo žo
džiais skaitytis ir kitiems už 
savo pasielgimą ar sutikima 
atsakyti.

Ponas Cyrus Eaton nėra pir
mutinis eilinis žmogus taip da 
ryti. Fordas taip dare su savo 
“Taikos Laivu," kada jis ne
laukė kad kitu krasztu augsz- 
ti žmones pas ji atvažiuotu, 
bet jis- pas juos važiavo. Be
veik kiekvienas Prezidentas 
pasiunezia savo asmenini At
stovą in svetimus krasztus ku
ris važiuoja be jokio valdžios 
ingaliojimo, kuris nei valdžios 
nei jokios partijos neatstovau
ja, bet važiuoja kaipo Ameri
kos pilietis.

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!

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 
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Labai užimanti apysaka
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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.

TURKAI PUOLA
ANT KIPRIECZIU

NIKOSIJA, KIPRO SALA. 
— Szios salos Turkai, pereje 
priesz penketą dienu in baugi
nimo puolimą priesz Graikus, 
užpuolė ir policijos namus, no
rėdami iszlaisvinti, iszVaduo- 
ti deszimts savo draugu, kurie 
buvo suimti už vieno Graiko 
nužudinima ir daugelio namu 
sudeginimą, sugriovimą ir 
sztoru, krautuvių apipleszima.

Dvi kariszkos kompanijos 
stojo polici j autams in pagelba 
'ir padėjo jiems apsiginti nuo 
trijų szimtu Turku.

Turkai su Graikais jau ilga 
laika grumiasi ir peszasi. Sun
ku aiszkiai nustatyti ar pasa
kyti kur kurie stovi ir ka kuris 
nori. Bent tiek aiszku, kad ir 
Turkai ir Graikai neapkenezia 
Anglu, bet ir vieni ir kiti tiki
si paramos ir pagelbos priesz 
viens kita isz Anglijos.

GEN. C. De GAULLE 
INVEDE SAVO 

TVARKA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Prancūzijoje.
Generolas Charles de Gaulle 

dabar Premjeras de Gaulle 
tuoj aus insake vyriausiam ka
riuomenes vadui ir savo asme
niniam ingaliotiniui Alžerijo- 
je, Generolui Rauol Selan, kad 
ne tik jis, bet ir visi kiti Gene
rolai turi pasitraukti isz Alže- 
rijos visuomenines komiteto, 
kurio politika pasirodė visisz- 
kai nesuderinama su Pary
žiaus vyriausybes ir paties Ge
nerolo Charles de Gaulle nusi
statymu.

Kita svarbi Generolo Char
les de Gaulle permaina, per
tvarka yra kad Prancūzijos ta
ryba, parliamentas gali duoti 
insakymus vien tik Prancūzi
jai ligi ribų, bet nieko bendra 
negali turėti su Alžerija.

Alžerija turės savotiszka ta
ryba, parliamenta, o visas 
Prancūzijos nuosavybes ir pa
ezia Prancūzija tvarkys ir val
dys ir apims vienas ir bendras 
Prancūzijos Unijos Senatas, 
Paryžiuje.

Szitaip Generolas Charles 
de Gaulle tikisi atskirti Pran
cūzijos kraszta nuo Alžerijos, 
kaslink vidaus klausimu, bet 
palaikyti vienybėje per ta vie
na, bendra Senata. Ir kaip tik 
czia buvo Prancūzijos didžiau
sia beda ir silpniausia vieta, 
kai valdžia buvo pasidalinus 
in dvi atskiras ir viena kitai 
prieszingas dalis.

— Stovylai ir stovylaites 
atdažomi arba isz naujo pa
dailinti, skambinkite telefoną: 
Mahanoy City 1985-J arba ant 
adreso:

RITA SEBASTIAN, 
502 West South Street,
Mahanoy City, Pa.

— “Saule" turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnaa 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule" bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!
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^Pirkie U. S. Bonus!




