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Triukszminga Ganja 10 Amerikiecziu Nelaisvoje, 2 
Kanadiecziai Suimti Kuboje,

Sako Kad Visi Jie Neužilgo
Bus Sugražinti

Paryžiaus policijantai grei
tai iszskirsta jaunimo gauja 
kuri buvo padėjus didėti ir 
irszti ulycziose. Prancūzai 
norėjo vieszai parodinti ir 
paskelbti savo pasipiktini
mą Sovietais už nužudinima 
buvusio Vengrijos Premie-

W Amerikos
- ------- I

IR VĖL TAS 
GOLDFINE

Užmokėjo Teisėjo 
Skola Vieszbutyje

WASHINGTON, D. C. ~ 
Tas Žydelis isz Kauno, Ber
nard Goldfine, mums iszrodo 
turėjo ir tebeturi viena gražia 
ir naudinga silpnybe: jis 
miegsta kitu skolas, kitu bilas 
užmokėti.

Iszrodo kad jis nori pasekti 
pavyzdi to Gerojo Samarie- 
czio, Szvzentame Raszte, kuris 
ta apvogta ir sužeista keleivi 
atveže in užeiga ir jo žaizdas 
apriszse, jam vieta parūpinęs 
užmokėjo tos užeigos užveiz- 
dai ir prižadėję damoketi jei
gu daugiau reikes.

Juk ir szitas Žydelis Gold
fine, rodos tik landžioja po 
vieszbuczius, jieszkodamas 
žmonių, kuriu bilas jis galėtu 
užmokėti.

Czia tik mažas skirtumas; 
nieko neskaitome Szventame 
Raszte ar tas, kuris buvo pa
puolęs tarp vagiu ir galvažu
džiu, kada nors atsilygino, ka- 

. da nors atsimokėjo savo gera
dariui Samariecziui.

Kiek galima iki sziol pama
tyti, tai visi tie kuriu bilos bu
vo szito Žydelio apmokėtos, 
vienaip ar kitaip atsilygino, 
jam atmokėjo dar ir su kaupu.

Dabar pasirodo kad szitas 
Žydelis Goldfine vieszbuczio 
kasztus užmokėjo už teisėja, 
William T. McCarthy, isz Bos
tono; kuris teismą vede kai du 
szito Žydelio du fabrikantai 
buvo in ta teismą patraukti, už 

ro, Imry Nagy, ir kitu to 
kraszto politiniu belaisviu.

Beveik visuose Europos 
laisvuose miestuose žmones 
baisiai pasipiktino tomis 
žmogžudystėmis ir vieszai, 
publikai ta savo pasipikti
nimą iszreiszke.

tai kad jie savo fabriku atskai- 
ttunebuvo iszdave.

Szitas Žydelis yra tokios ge
ros szirdies kad miegsta savo 
draugams ir pažystamiems pa
dovanoti, brangias dovanas, 
kaip kailinius, kilimus, (ra
gus), užmokėti ju skolas, ir 
taip bendrai jiems padėti.

Jo szitas labdaringumas 
pradėjo vieszai pagarsėti, kai 
buvo dažinota kad jis puikio
mis dovanomis buvo apdova
nojęs Prez. Eisenhowerio pa- ■ 
tarėja, Sherman Adams ir jo 
žmona, ir paskui pono Adams 
bila vieszbutyje buvo užmokė
jęs. Už tokia jo gera szirdi, isz
rodo Ponas Adams bus pri
verstas pasitraukti isz savo 
vietos, ar būti iszmestas.

BRAVORININKU 
STRAIKOS

NEW YORK, N. Y. —
Visi penki bravorai dabar už
sidarė New York mieste ir 
apylinkėse, kai darbininkai 
pradėjo tyczia isz lėto dirbti 
ar visai in darba neiszeiti kol 
naujas kontraktas bus sudary
tas. Senas kontraktas užsibai
gė Gegužio 31-ma diena. Pir
miausiai vietiniai bravorai už
sidarė ir paskui Ruppert, Piel 
Schlitz ir Schaefer alaus bra
vorai kitus paseke.

Saliunai turi gana alaus gal 
del Ketvirtos Liepos atostogų; 
o sztorai sako kad jie gal turi 
gana alaus del kokiu dvieju 
sanvaicziu.

Jeigu szitos straikos užsi
tęstu, tai tuoj aus iszkiltu klau
simas ar darbininku unija pa
vėlintu pasitraukti alaus isz 
Newark, N. J.

New York mieste septyni 
tukstancziai darbininku su- 
straikavo ir uždaro bravorus 

HAVANA GUBA. — Suki
lėliai paėmė nelaisvėn de- 
sžimts Amerikiecziu inžinierių 
ir du Kanadiecziu, ir vieno 
Amerikieczio inžinieriaus žmo 
nai jie pasakė kad nėra ko rū
pintis, nes visi jie bus paleisti 
gyvi ir sveiki, už keliu dienu.

Kubos valdžia kelis sykius 
stengiesi tuos žmones sugra
žinti, bet kai szita raszome tai 
dar nepasiseke.

Amerikos Ambasadorius 
Earl E. T. Smith sako kad jis 
tikisi kad visi tie Amerikie- 
cziai ir Kanadiecziai bus pa
leisti, ir viskas bus gerai.

Jie buvo pavogti isz Moa, 
kuris yra mažas miestelis, pa- 
cziame Kubos aszigalyje. Apie 
du szimtai sukilėliu juos apsu
po ri paėmė. Tu sukilėliu va
das buvo Raoul, brolis visu su- 
kileliu vado Fidel Častro. Trys 
sukilėliai buvo nužudinti.

Sukilėliu vadas, Fidel Cas
tro, nuo Gruodžio menesio, 
1956 metu stengiasi iszmesti 
isz valdžios Prezidentą Ful
gencio Batista. Jis dabar in-

Hooveris Pavaiszino Philipinu Prezidentą

Buvęs Amerikos Preziden
tas Herbert Hooveris, vidu
ryje, priėmė ir pavaiszino, 
kambariuose New York vie
szbutyje, Philipinu Prezi

kurie in vienus metus daro biz
ni didesni negu $350,000,000.

POLICIJANTAS IR
MERGINA SURASTI

NEGYVI

NEW YORK, N. Y. —
Lavonai policijanto ir jaunos 
merginos buvo surasti mažo 
vieszbuczio kambaryje. Poli

tarineja Amerikos valdžia, 
kad buk Amerika yra davus 
daug ginklu 'Prezidentui Ba
tista.

Ponia Johri Schissler, vieno 
iisz tu inžinierių žmona, isz 
Californijos, sako kad sukilė
liu vadas jai buvo pasakęs kad 
visi tie inžinieriai yra paimti 
in nelaisve, kaipo Amerikai 
atkerszinimas už tuos ginklus 
kurie buvo pa^iunsti Preziden
tui Batista. Jis teipgi greitai 
jai užtikrino ir ja suramino, 
prižadėdamas- kad visi jie ne 
už ilgo bus sugražinti.

Praeita Vakario menesi, tie 
Sukilėliai pragarsėjo, kai jie 
pavogė automobiliu garsu 
lenktyniotoja| Juan Fangio, 
isz Argentina 
lenktynių ji 
sveika. ’■ , 

Amerikos
Wollan, kuris 
lėliu nepaprasta žingsni, sako 
kad už keliu . iienu jis iszduos 
pilna raportą.
Ambasada jaih insake neside
rinti su tais sukilėliais.

, ir paskui po 
ąleido gyva ir

bnsulas Park 
tiria szita suki-

Bet Amerikos

dentą, Carlos P. Gaicia, po 
kaire.

Po deszine, randasi Vaka
ru Vokietijos Prezidentas 
Thedor Heuss, teipgi Hoo- 

cija sako kad czia buvo žmog
žudyste ir savižudyste.

Policijos inspektorius John 
Green sako kad 34 metu am
žiaus policijantas Herbert 
Kelly, su savo policiniu revol
veriu buvo nuszoves 24 metu 
amžiaus mergina Louise N. 
Lessen, ir paskui pats sau isz 
to paties revolverio kulka pa
leidęs in kakta.

William Fallacaro, 31 meto

Apart tu inžinierių, sukilė
liai pasivogė daug liekarstu ir 
maisto; dvideszimts devynis 
automobilius ir trokus ir pus- 
treczio tukstanczio gorcziu ga
zolino.

Tie inžinieriai dirba Free
port Sulphur kompanijai, ku
ri randasi New York mieste.

Sukilėliai sako kad Prez. 
Batista kariszki eroplanai ga
vo ir tebegauna gazolino ir 
ginklu isz Amerikos, in San
tiago, tarp Guantamo Bay ir 
Sierra Maestrą. Amerikos val
džia sako kad ji nieko apie tai 
nebežino ir jeigu Prezidentas 
Batista tenai yra gavės gazo
lino, tai jis pirko ir perkasi ta 
gazoliną ne isz Amerikos val
džios, bet isz Texaco gazolino 
kompanijos, kuri tenai turi di
delius aliejaus szulinius.

Bet czia valdžia riekutu kal
ta, nes tokia kompanija par
duotu gazoliną taip pat ir su
kilėliams, jeigu jie tenai at
vyktu ir pirktusi.

o □ a

verio sveczias.
Vėliau Prezidentas Garcia 

buvo New York miesto vir- 
szininku iszkilmingai priim 
tas ir pasveikintas.

amžiaus, to vieszbuczio prižiū
rėtojas, užtiko jųdviejų lavo
nus, kai jis ju kambario duris 
su savo raktu atrakino, kai ki
ti randauninkai pradėjo skus
tis kad tame kambaryje kas 
nors yra paleidęs radija visu 
smarkumu ir garsumu.

Policija dažinojo kad tas po
licijantas buvo ta kambarį pa- 
sirandavuojes keletą menesiu 
priesz tai.

Lenktyniu Laimėtojai

Amerikietis Phil Hill, po 
deszine, ir Belgas Olivier 
Gendebien laimėjo automo- 
mobiliu lenktynes in Le 
Mans, Prancūzijoje.

ATVAŽIAVO
APSIŽENYTI

EROPLANAS
NUSZAUTAS

Amerikietis Atsidūrė 
In Kalėjimą

.VIĘOA, CZEKOSLOVA- 
KIJA. — Trisdeszimts trijų 
'metu amžiaus Amerikietis, Jo
seph Sanders, isz Los Angeles, 
nuvažiavo in Czekoslovakija, 
in Kmezdub kaima, apsiženyti 
su dvideszimts dvieju metu 
amžiaus Tatana Kubikova, su 
kuria jis buvo susipažinęs me
tai priesz tai.

Sanders, kuris dirba Ameri
kos atomines jiegos fabrike, 
sako kad Czekoslovakijos Ko- 
munistiszka policija ji nustvė
rė ir ji tardė ir jo klausinėjo 
per szeszias valandas, steng
damiesi ji perszneketi, iszgaz- 
dinti ar intikinti kad jis pa- 
mirsztu apie veseile ir grysz- 
tu sau sveiKas namo.

Jis sako kad jis susipažino 
su Tatana pernai, kai jis buvo 
atvažiavęs atlankyti savo tė
vus in Kmezdub kaima. Jo tė
vai buvo sugryže in savo te- 
viszke, 1937 metais.

Sanders sako kad Czekoslo
vakijos Komunistu slapta po
licija visokiais budais stengie
si ir jo sužieduotine perszneke
ti, aiszkindami jai kad jis yra 
ženotas ir turi keletą vaiku. 
Jis prisipažinsta kad jis buvo 
ženotas, ir kad jis turi du vai- 
kucziu, bet kad jis dabar di- 
vorsuotas ir yra laisvas ženy- 
tis.

Sanders dabar kreipiasi in 
Amerikos Dipliomatus Vien
uos mieste. Jis sako kad Ame
rikos Ambasada, Pragoję, yra 
prižadėjus jam padėti kiek 
tik bus galima.

*

SKAITYKIT
i O^“SAULE”^ 

PLATINKIT!1 --- __

Lenktynes tęsęsi per dvi
deszimts keturias valandas.

Jiedu vairavo Italijonisz- 
ka “Ferrari” automobiliu.

o o □

9 Amerikiecziai Ne
laisvėje; Sovietai Rei
kalauja ‘AtMpiaszymo’

—
LONDON, ANGLIJA. — 

Sovietu Rusija per radija pra- 
nesze kad Amerikos eroplanas 
buvo dvieju Sovietu eroplanu 
nuszautas ir buvo priverstas 
nusileisti ant Sovietu valdo
mos žemes.

Maskvos radijas sako kad 
eroplanas sudege kai jis nusi
leido ant žemes. Sovietai sako 
kad tas Amerikos eroplanas 
buvo perskridęs skersai nusta
tyta 'rubežiu, ir buvo daugiau 
kaip szimta myliu isz savo ke
lio.

Dar ir to nebuvo gana, So
vietai pasiuntė stacziokiszka 
laiszka Amerikos Ambasado
riui Llewellyn Thompson, ku
riame Sovietai reikalauja kad 
Amerikos valdžia atsipraszy- 
tu už toki rubežiaus peržengi
mą padangėse. .

Amerikos valdžia sako kad 
galimas daigtas kad tas ero
planas per miglas ir per ūka
nas gal kiek ir nuklydo nuo 
savo kelio, bet kad tai nereisz- 
kia kad tie lakūnai tyczia no
rėjo peržengti ta rubežiu ar 
kad jie norėjo kokius instaty- 
mus sulaužyti.

Maskvos radijas sako kad 
kai tas Amerikos eroplanas 
pasirodė taip toli nuo savo ru
bežiaus, tai du Sovietu karisz
ki eroplanai prie jo priskrido 
ir pareikalavo kad jis nusileis
tu. Kai to eroplano lakūnas ^ne
sutiko nusileisti, tai tie Sovie
tu eroplanai buvo priversti ta 
eroplana paszauti.

Devyni Amerikiecziai lakū
nai ir kiti buvo suimti ir sua- 
resztuoti, in Yerevan miesteli, 
Armėnijoje, netoli Sovietu va
sarinio rubežiaus.

Pirkite U. S. Bonus
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Kas Girdėt
- Amerikietis yra keistas su- 
tvėrimas: jis praleidžia, pini
gus, kuriu jis dar neturi; per
kąri daigtu, kurie jam nerei
kalingi, kad padarius inspudi 
ant žmonių apie kuriuos jis vi
sai nepaiso.

New York miesto vyriausio
jo -paeztoriaus pagelbininkas, 
Robert K. Christenberry sako 
kad kasdien in New York 
pa-ezta ateina apie szeszi mili
jonai laiszku, su tokiais pras
tais adresais, kad ju nebegali
ma suskaityti.

czevąs jdąbay sako- kad Ameri
koje pramone pagerėtu ir biz
nis 'butut daug1 geresnis, jeigu 
Amerikieciziai biznieriai ir 
fabrikantai vėl vestu bizni su 
Sovietu Rusija.

Gal biznis ir butu geresnis, 
bet daug musu fabrikantu ir 
biznierių, o ypatingai daug 
musu dipliomatu atsimena 
kad kai tik po; Antro Pasauli
nio Kaip Amerika užvede di
deli bizni su tais Sovietais, 
pardavė jiems visokio tavoro 
už daugiau kaip vienuolika, bi
lijonu doleriu, ir nei cento ne
begavo, ir dar ir sziandien lau
kia kad tie Sovietai už ta ta- 
vora nors -skatiką užmokėtu!

reiszkes, kad jis norėtu pasi
tarti su Prancūzijos nauju 
Premjeru, Generolu Charles 
de Gaulle.

kinti.
Vyskupas ta vakaru vėl pa

vargęs, bet linksmas tarė: 
‘ ‘ Acziu Tau Dieve už tos die
nos gera darba!”

Pypkes Durnai

Pavojinga
Kvaila motere pavojinga 

yra,
Nes isz josios,
Kaip isz maiszo žodžiai

byra!

Senato kariszku reikalu ko
misija, yra pradėjus savo "po
sėdžius ka slink' apsaugos per- 
tvarkinimo. Bet tuose puose- 
įdžiuose nematyti karininku.

Szitos komisijos pirminin
kas, Richard B. Russell, Demo
kratas isz Georgia, pasakė kad 
jo komisija neszauks in sviet- 
kus augsztu karininku isz 
Pentagon isz kariszko sztabo, 
kol nebus nustatyta kad tokie 
karininkai nebus armijos szta
bo nubausti už savo liudinima 
ar savo insitikinimus.

Pirmiau vaisko sztabas bu
vo visiems karininkams davės 
žinoti kad jie bus atsakomin- 
gi už savo prasitarimus tokio
je komisijoje. Keli isz ju jau ir 
buvo nubausti ; kelį kiti pasi
traukė isz armijos szta'bo pirm 
negu .drysu svieczinti.

Rytu Berlyne, Komunistu 
valdomam, Herr Breham 'buvo 
klįubo virszininkas. Viena, 
juokinga vakarine programa, 
buvo sudaryta ir užvardinta, 
“Vardan Proletaro Barzdos.”

Už toki pavadinima Ponas 
Behmas neteko savo darbo ii’ 
savo vietos, už tai kad draugas 
UĮ'brichtas, Komunistu parti
jos Berlyne bosas turi didele ir 
veszlia barzda. Mat, nevalia 
isz barzdos juoktis ar szidin- 
tis, nes ji gali 'būti “proletaro 
Ulbriechto barzda.”

Maryte, jau sesuo Terese, 
kita diena sėdėjo tarp skais- 
cziu geliu ant suolelio vienuo
lyno darže ii- žiurėjo lyg sva
jodama in szildąnczia. saulele. 
Jai jau nerūpėjo lėliukės, nei 
dūmai. Jos mintys buvo ant to 
ilgo gyvenimo kelio, kuris tie
sėsi toli in slaptinga ateiti.

“Dieve duok kad asz atlik- 
cziau nors viena gera darba 
kasdien!”'’

Atsistojo ir nuėjo in vienuo
lyno bažnyczia pripildyti alto
riaus lempute kad neužgestu.

—GALAS—

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
; ... MALDA ... j
■ Viesz. Jėzaus ir ■ 
: Motinos Szvencz. ;

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezioa 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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NAUJAS PASAULIS

' Amerikos valdžia yra.
.skyrus puspenkto milijono do
leriu lwus -metai del svetimu, 
kalbu mokinimo musu studen
tams. Ir jau beveik laikas kad 
mušu valdžia pradėtu -nors 
vytis Sovietus szitoje mokslo 
szakoje.

pa

Maskvos radijas pranesza, 
kad Sovietu San jungos Pre
mjeras Khruszczevas . neatme
tė Prez. Eisenhowerio nau
jausio pasiulinimo suszaukti. 
ekspertu suvažiavimu Ženevo
je, kad ten apsvarstytu budus, 
kaip turėtu būti prižiūrimas 
vykdymas uždraudimo, nelei- 
d'žianczio ’ atominiu ginklu 
bandymu.

; 7- • .

Prez. Eisennowerifc yra pa-

Pirkite U. S. Bonus
> A/. ii'U. ..Į-

Maryte, jau suaugus, veideliai 
skaistus kaip Velykų lelija. Ir 
jos akys buvo insmige vis ant 
tos lempu kės kuri ja vilio  jo' 
prie altoriaus. Tas pats kuni
gėlis jau vyskupas. Plaukai 
balti kaip sniegas. Jis turėjo 
garbe priimti jos priesaika. 
Jos motusze pro džiaugsmo 
aszaras žiurėjo in viską. Jos 
tetuszis, jau persimainęs, kal
bėjo rožaneziu už dukreles 
sveikata. Jis jaute kad jos 
priesaika tarnauti visuomet 
Dievui buvo jos padėkos au
ka, kad Dievas ji iszvede isz 
tamsybes in nauja skaistu gy
venimą. į

Po iszkilmiu jos tėvai nuva
žiavo namo in ūki. toli už mies- 
to. Jie 'buvo linksmi ir paten-

Pasaulis kuriame gyvename 
yra naujas pasaulis. Nieks ta
me pasaulyje pirmi'aus negy
veno.

Yra didesnis pasaulis nes ja 
me gyvena daugiaus žmonių.

Yru mažesnis todėl, jog grei- 
"cziaus žmogus gali apvažiuoti.

Yra aiszkus pasaulis supras
ti, nes jis daugiaus isztyrįne- 
tas ir paskaidytas.

Yra aiszkus pasaulis supras
ti veik visos dalys isztyrinetos 
Beveik visos dalys ant žemla- 
pio pažymėtoj. Amundsen nu
keliavo in piettni dali ir Perry 
in sziaurini. .^telima sakyti jog 
pasaulio vi.soif: vietos prieina
mos. I

M es galime {dabar suruokuo- 

 

ti visus savoJturtus. Žinome 
kiek ^enięs _lr žinome^ 
jog daugi a ii es negalim^

žeme

kas 
bet

ingyti. Gerai žinome ka. ta že
me mums atnesz, ir ka neat- 
nesz. Žinome apie maista ir 
koki maista kiekvienas žmo
gus reikalauja ir todėl galime 
iszruokuoti kiek žmonių 
gali užlaikyti.

Mes negalime žinoti 
randasi žemes viduryje,
jeig’U vietos grežuotos galime, 
sužinoti ar yra, ir kiek yra 
anglies, aliejaus ir taip toliaus.

Szianie musu naujame pa
saulyje nėra daugiaus dykos 
žemes. Jau prisisavintos, ko
kia nors veliave valdo kiek
viena dali sausos žemes. Tas

norėtu 
žeme

reiszkia jeigu tauta 
daugiaus žemes turi ta 
gauti nuo kitos tautos.

Yra daug daugiaus

Pirkite U. S. Bonus Pirkie U,

Galimas daigtas, kad auto
mobiliu darbininku unijos pre
zidentas, Walter Reuther, prai- 
žiops savo labai gera proga, 
kai jis nepriėmė automobiliu 
fabrikantu siūloma nauja kon
traktą, kuriame fabrikantai 
siulino:

1— -Dvieju metu kontraktai, 
iki Birželio menesio 1960 me
tu. "

2— Szesziolika centu ant va
landos daugiau algos, su de
vyniais centais dabar ir septy
niais centais už po metu.

3— Atnaujinimą tu sanlygu 
kad algos bus pakeltas, padi
dintos, jeigu pragyvenimas 
pabrangs. Ir szitas algų padi
dinimas invyktu be jokiu de
rybų ir be jokio naujo kon
trakto.

4— Priėmimą visu kitu rei- 
kalavimu sulyg seno kontrak
to, kaip paszelpa, senystva, 
sveikata, bedarbe, atostogos ir 
liga ne tik patiems darbinin
kams bet ir ju szeimynoms. .

S. Bonus
’ 4$ v. m;

Jis vargiai daugiau gaus ne
žiūrint kokias stt-aikas jis isz- 
szauks, o labai galimas daig
tas kacl jis turės pasiganedin- 
ti su .daug mažiau, jeigu jis 
dabar privers tuos fabrikantus 
eiti' in derybas.

• Vienos automobiliu kompa
nijos darbininku unijos vadai 
sutiko pasiraszyti ant kon
trakto, kuris darbininkams, 
davė tik devynis centus ant 
valandos daugiau.
''' "ilk——

Sovietu Premieras Khrušz-

S-?'

Strengthen America's Peace Power

tautu 
dabar negu buvo devyniolikta
me szimtmetyje. Apie dvide- 
szimts ar daugiau jaunos ne
priklausomybes kovojusi del 
buvimo. Jeigu peržiuretume 
surasza naujai gimusiu tautu, 
rastume jas ,puo , Balkanų iki 
Pabalį i jos, nuo Airijoj iki 
Azerbaijan, nuo Palestinos iki 
\’ladi vostoko.

Kare yra kas naujo.' Yra ko
vota su nežinotais ginklais.

Pirklyste nauja. Visai neži
nomi daigiai nesti ir veszti 
naujais pirklystes budais.

Pinigai ir naujenybe. Pa
vyzdines taisyklos pranyko ir 
nieks nežino katros tautos su- 
sibankrutijo ir katros gali isz- 
moketi skolas.

Mosslas naujas. Jau jos dra
panos jai permažos. Neprisi
laiko prie senu taisyklių ir teo
rijų. j

Todėl sunku žinoti ka atei
tis atnesz ir sunku pasimoky
ti isz praeities.

Seeley, istorikas, viena kar
ta sake: “kuomet girdžiu vy
ra sakant, istorija mus pamo
kina, asz pats sau sakau, jog 
tas žmogus pasakys melą ir jis 
visuomet pasako.”

KATALOGAS 
KNYGŲ

Buy U. S. Savings Bonds

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

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA-

Vi*i pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas is* 
šiito 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—V aidelo ta, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
nžliekiL. Su paveiksiais,. 177 
dideliu puslapiu, 3oc.

apraszy-

apysaka 
szimtme-

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

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

No.U9—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaiknczin plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
ao. 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,

No.142—Apie Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jernkausko, Oaieczna. '40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt 'Ie
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, 20c.

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

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nnogalis. 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.

. 1 ■■ ■ ■■■ .... . "ty —

lapių. 20c.
No. 158—A p i e Kapitonas 

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

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

No.166—Apie Sūnūs MaL 
kiaus; Iszklansyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20a.

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

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

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

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

M Pirkie U. S. Bonus!

Kitokio* Knygos

No.178—Tikrausi as Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitas su pagelba Kazyrom. 
25c. ' •

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

18014—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaua 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susinu- 
kimu. 25c. - ’ __ .

kiszkas Katekizmas, pagal isa- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Pade ji 
Edais. 35c.

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

No.l97“Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Kpygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal eenoviszko būda, 15c.

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas;

IS?3 Užsisakant knygas Ib» 
szio Katalogo, veikla paminėti 
tik numeri knygos. Pinigu* 
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.

ISr* Nepamirszkite dadetl 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik aut 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING UO.^ 
Mahanoy flity, Pa.,, -. H. B. B



:: Dienos Geras Darbas ::
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“SAULE” MAPANOY CITY, PA. ‘

(jELTONI durnai nusileido I 
, s ant miesto Anglijos kraszte.

Nors da nebuvo vakaras, bet 
vienok, pasidarė tamsu kaip 
nykti. Ulyczios žiburiai buvo 
užžiebti ir krautuvių savinin
kai apszvįete savo krautuvių 
langus. Važiuotojai ulycziose 
sulaikė arklius, nes buvo pavo
jus greitai važiuoti. Žmones 
ėjo kosėdami, nes durnai lindo 
in gerkles.

Per durnus ėjo labai kosėda
ma maža mergaite apie de- 
szimtis metu amžiaus. Ėjo ar
ti pagal krautuvių langus kad 
butu nors kiek matyt kur eiti. 
Jos batukai buvo beveik be pa
du, o kojines turėjo daug sky
lių. B.uvo apsigaubus suply- 
szusia skara kuri vos uždengė, 
jos suplyszusius ir neszvarius 
grabužius.

Trumpai valandėlei sustojo 
ir žiurėjo aszarotom akimi in 
krautuves lariga. Ji tanais pa
mate gr'ažia lėliukė. Jos szir- 
dele suplasno  j o paimacz ius j o s 
gražuma.

Kad asz turecziau tokia, 
ji .sau pamanste. Varg-sze savo 
amžyje neturėjo lėliukės. Pasi
žiurėjus atsiduso ir ėjo tolyn.

• Pasidarė szalta ir drėgnai. 
Jso kiauri czeverykai negalė
jo atlaikyti tai drėgnuma kur 
jau szlapino jos kojas, tuomet 
pradėjo nuo szalczio drebėti.

Ėjo ir ėjo, kol susiprato kad 
nuėjo per toli. Sustojo- ir apsi
dairė. Kiek ji galėjo matyti ji 
žinojo kad jau buvo paklydus 
in nežinoma dali miesto. Apsi
dairė, bet nežinojo in kuria pu
se suktis. Tuo laiku patemijo 
kad ji stovėjo pas koki -dideli 
narna, per durnus negalėjo 
daug ir matyti. Tik mate kad 
pro duris ėjo senuke in vidurį 
kur ji pamate, isz tolo žiban- 
czia raudona lempuke priesz 
kuria buvo kokis jai nežino
mais dalykas, baltas ir gražiai 
papuosztas. Pasirodė kad ten 
gali būti szilta ir kad butu ge
rai eiti pasilsėti.

Sulyg tos minties ženge pas
kui senuke, bet su baime kad 
niekas ja neiszvytu. Inejus in 
viduri pamate vyra juodai ap
sirengusi ateinant, rodos tie
siog (pas ja. Iszsigandus susto
jo ir apsisuko eiti atgal, bet jis 
ja pamate ir suprato kad ji bi
jojo ir skubiai sulaikė ja.

— Kodėl tu taip iszsigan- 
dai? Jis klausė jos. Ežia nerei
kia bijot. Czia yra Dievo na
mas ir kiekvienas be skirtu
mo gali ežia ateiti ir paviesze- 
ti. g ■ ■ ■

Mergaite jau be baimes, pa
kele akutes in kunigą ir tuo 
laiku dvi dideles aszareles nu
riedėjo žemyn jos veideliu. 
Kunigas jau senas žmogus, 
mates daug visko, suprato kad 
mergaite kentėjo dideli vargą. 
Paemes jos rankutes jaute kad 
ji buvo szalta ir alkana.

— Kada tu valgai? Jis 
klausė jos.

— Sziryt, tik truputi.
— Mielas Dieve, apsaugok 

ja! Jis tare path sau.
— Atsisėsk kol sugrySziu.
Ir pasodines ja, nuėjo klau

syti iszpažintięs. '

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. 

Kol mergaite lauke bą'žriy- 
czios gražumas ir lytkumas 
nuramino ja. Viskas taip tyku, 
ta rauduona lempuke sau ži-

Sziandien del nekuriu 
Motereliu pagiedosiu, 
Jusu kaltes svietui 

papasakosiu, 
Jus liežuvninkes paklausykit, 

Paczios apie tai gerai 
pamislykit.

Ar kada gero padarėte, 
Kaip liežuvius isz nieko 

sudarote?
Vien tik szętonui gerai 

darote, 
Jam tarnauti nepaliaujate, 
Jus jo smala vis naudojai, 
Kitiems rubus sutepliojat, 
Szetonas stato smalinyczia 

Jus liežuvi kaisziojat' 
tyczia, 

Kad smalos prisitraukt, 
Ir ka nors apderki, 
Po tam isz t;o turit 

? • juoką,
Kad papildei ta grieka, 

Dorybiai pirvais apdrepstot, 
Kaip padukia tada 

. lakstot, 
Meiles artymo nematot, 
Paczios save augsztai 

statot,
■ • Jusu akys nustoja 

szviesos, 
Turite grieka ant duszios, 
Kito pamatot mažiausia 

krisleli, 
Savo negalite matyt nei 

szakele, 
Jus už tai kritikavojate, 
Vis bridat gilyn in bala, 
O nežinot kas bus ant

• r-i galo.
Reikes purvus numazgoti, 
Už savo liežuvi atraudoti, 
Kur dingo jusu kantrybe? 

Toji gražumo puikybe, 
Ka gamta jus apdovanojo, 
Sveika szirdi užkavojo?

Pas jus meilė artymo 
užgesus, 

Visai atszale esate ant 
dvasios, 

Liežuvi malat be malones, 
Nesibijo! nei korones!

Ateis del jus rusti 
diena, 

Drebėsite kožna viena, 
Visus savo darbus 

pamatysite, 
Liežuvi savo kramtysite, 

Kuriam dabar duodat 
valia, 

Turėsite vilgyt in 1 
smala, 

Ir su velniais pleperiuoti, 
Per amžius sunkai 

dejuot.
Jeigu nenorite to 

dasilaukt, 
Turite apkalbėjimus

1 tuoj paliaut, 
Klausykite mano rodos, 

Busite linksmos ant 
visados, 

Liežuviui valia neduokit,

bėjo ir rodos vilioja ja eiti prie 
altoriaus, kuris jai pasirodė 
pro duris baltas ir gražus. Lyg 
nežinodama ka daranti, atsi
stojo ir nuėjo lėtai arcziau prie 
altoriaus ir atsisėdo, žiūrėda
ma tiesiog in cimborija.

Kunigas pabaigęs iszpažin- 
ti nusistebėjo kad nemate mer
gaites. Apsidairęs patemijo ją 
prie pat altoriaus. Jis pamanė 
kad ji ten nuėjo kad but szil- 
cziau, bet kuomet ja vede in 
klebonija ji klausė kunigo ar 
visada gali ateiti ežia? .

— Taip, gali ateiti kada 
tik nori. Bet kodėl taip klausi?

—■ Todėl kad man buvo -ra
mu ir gražu. Nežinau kodėl bet 
man rodos kad norecziau vi
suomet ten būti ir žiūrėti kaip 
ta lempuke sau dega.

— Vargsze, pamanste sau 
kunigas, gal pirma karta- ji 
buvo bažnyczioje.

Atėjo in klebonija. Kunigas 
nuvede ja pas tarnaite szeimi- 
ninke, kuri gamino vakariene.

— Pavaiszink szia merge
le paskui eik in krautuve ir 
aprėdyk ja kaip reikia. Paskui 
ruoszkis eiti surasti jos namus 
nes mažoji paklydus.

Tarnaite jau pripratus at
likti tokius darbus, nes nepir- 
ma karai kunigėlis atvedė koki 
vargdieni pa vaiszint i.

Viską atlikus, tarnaite paso
dino mergaite pas ugnį kur 
sziltai ir gražiai ■ kūrimosi. 
Mergaite isztiesė mažas kojy
tes jau su naujais czeverykais 
priesz ugni ir szildesi.

— -■ Kad nors mano motusze 
butu ežia, kaip butu jai gerai!

- — Kur tavo motutsze ? 
Klause jos. Kaip tu taip toli 
atėjai? Nustebus paklausė 
szeimininke, kuomet mergaite 
jai pasakė kur ji gyvena.

— Asz ėjau jieszkoti mano 
tetuęzio. u

—- O kur jis yra?
:— Saliuile. Asz noriu kad 

jis sugryžtu greit namo, nes 
motusze serga ir nėra isz ko 
pirkti valgyti ir vaistu del jos.

Tarnaite nuėjo ir pasakė 
kunigui ka ji girdėjo;

—■ Prirenk pilna deže val
giu, eisim visi trys ir pakvie- 
sim musu gydytoja.

*♦* ♦♦♦ *♦>
Už valandos laiko keturi 

ženge in labai neszvaru ir var
ginga narna. r

Koks liūdnumas! Kambarys 
drėgnas ir szaltas. Popieros 
nuo sienų nupuvę.

Kampe ant suklypusios kė
dės miegojo iszsižiojas mer
gaites tėvas, apželes ir neszva- 
rus. Kitam kampe ant dalyko, 
kur kita karta, matyt, buvo lo
va, gulėjo* jos motina. Atkrei
pė balta ir nusibaigusia veidą 
ant visu. Jos akys nudžiugo 
pamaczius dukrele, nes ji su
prato kad ji buvo tinkamai

* Visados už' dantų * * 
laikykit,

Nuo apkalbėjimu kitu
> : atpraskit, 

Vaisiu kantrybes savyje
- suraskit,

Tada nuo liežuvio purvai
- ...........■■■•>' ■ dings,

Visi žodžiai prie 
linksmybes liks,

Artimas bus lygus, tau, 
Kaip sena teisybe sakau.

Istorija Apie. . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir lindima* 
apie Jezu Kristų.

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

— ---- :—-—,___ ' i

“Talmudo Paslaptys“
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paėsta, 25 Centai

Saule Publishing Company,
Mahannv Cit,v. Pa.. U.S.A

gera-szirdžiu aprūpinta. Mer
gaite pribėgo prie jos <ir bu- 
cziavo jos sausas lupas.

-— Motusze! Jums nereikes 
daugiau verkti! Szie geri žmo
nes atnesze jumsjdaug valgyti 
bus jums dabar glifai.

Motinos akys ‘ ąimirksejo ir 
aszaros iszsimusze. Kunigas ir 
gydytojas nusisuko in szali, o 
tarnaite savo akis szluoste 
skepetaite. i |

Gydytojas p\iejb ir ja apžiu
rėjo. 1

— Ji labai silpna-, nes gal 
seniai valgė. Butu labai gerai 
jeigu butu galima iszvežti isz< 
miesto del meąesio laiko.

— Bus apipinta, atsake 
kunigas.

— Tik nedukit per daug 
valgyti dabar, ji turi po valiai 
atsigauti, gydytojas sake im
damas skrybėlė/

Kunigas iszKlo ji ir pas
kui sugryžo Al kambarį pas 
vyra kuris,jau uvo pabudęs 
ir žiurėjo pey nugaištas akis 
in ta meiles dark, nes motina 
jau palengvą get szilto pieno 
kuri tarnaite adbsze. .

Kunigas prl® prie jo ir 
klausė ar ta mtere tai jo 
žmona? Į .•

— Taip, o kt? Atsake.
— Ar tu žim kad ji sirgo 

del alkio? . ųj
— Tas ne iv o reikalas! 

Jis atsake piktai
—■ Nekalbėk aip, tik pasi

žiūrėk in save. g?Ji vadinti 
save tikru vyruiŽiifr^ in ta
vo dukrele. Jos reidukai paba
lę, inpuole, jos ngsuiai silp
ni, visa dienai nlalgius. Tavo 
motere gulėjo/ arti mirties 
vartų, o tu karkiamoje sėdi ir 
praleidi savo sunkiai uždirb
tus pinigus! Tlip, prageri vis
ką, o tavo sz^piyna apleista! 
Žmogau, ar užgirszai Dieva- ir 
savo nemirsztaįczia siela? Ap
leidai tuos, kuriuos Dievas tau 
davė mylėti ir-saugoti per ta
vo visa gyveniiaa! Apmanstyk 
tavo praeiti. Ar tu esi paten
kintas dabar įgyvenęs toki 
tamsu ir nedora gyvenimą?

,g. =
Jeigu Permainote

Savo Adresus
Gyvulinio

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžu “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 Redystej kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto! “ Szirdingai Acziu!

—“ Saules‘Redakcija. ”

Yra laikais sugryžti in protą ir 
isz naujo gyventi.

Tėvas kiauše nusisukęs ir 
nuleidęs galva. Jo veidas per
simainė, gal kunigo tiesos žo
džiai atbudino jo sanžine. Jo 
lupos pradėjo drebėti. Pakeles 
jisai galva žiurėjo in lova ir in 
mergaite, paskui greitai ženge 
prie duriu ir iszejo.

— Bukit ežia, kol sugry- 
sziu tarė kunigas, ir iszejo pas
kui tęva.

Buvo sunku ji susekti tam
soje. Vos buvo galima matyt 
kur jis ėjo. Pagaliaus susziles 
kunigas nusekęs vyra per 
daug ulycziu pasivijo ant upes 
kranto. Jis stovėjo ir žiurėjo 
in .ta tamsu tyku vandeni.

— Žmogau ka manai dary
ti? Tarė kunigas.

Vyras greit atsigrįžo ir žiu
rėjo nusigandęs in kunigą.

— Tu vėl czia? Jis isztąre. 
Tu parodai man kokis niek- 
szas buvau. Nęesiu vertas gy
venti, bet neduodi man mirti.

— Buk vyras, kol gyvas. 
Yrą laiko persimainyti

— Ar gali būti vilties del 
manes ?

— Taip yra!
Iszgirdes tuos žodžius, puolė 

ant keliu pas kunigo kojas.
— Teve, nusidėjau priesz 

Dievą! Iszklausyk mano isz- 
pažinti!

Ta vakara jis atliko pirma 
karta iszpalžinti per divide- 
szimts metu.

Kunigas aprūpino reikalus 
kaslink iszvežimo moteres ir ji 
buvo nuvežta in tinkama vie
ta.

Ta vakara kunigas atjaus- 
da-mas kad nors viena gera 
darba atliko priesz gulima kal
bėjo: “Acziu Tau Dieve, už 
szios dienos gera darba!“

Atsigulė labai pąvąrges bet 
linksmas. ’

Metus laiko vėliaus kunigas 
vėl linksmas atsigulė tarda
mas: “Acziu Tau Dieve, už 
dienos gera darba!“ Mat, ta 
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Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co,, 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

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

diena daug vaikucziur priėmė 
isz jo ranku pirma Komunija 
ir tarp ju buvo Maryte, -ta mer
gaite, kuria szventori'auš lem
puke in viliojo in bažnyczia pa- 
siszildyti. Nuo to vakaro 'Ma
ryte parode tikra norą mylėti 
Dieva ir visuomet buvo Slinku 
iszvesti ja isz bažnyczioš,:'nes 
ta raudoną lempuke vis ją Vi
liojo prie To, kuris vienas' bu- 
na per diena ir per na kti hito- 
nuje del musu iszgunymo. ■'

❖ ❖ ❖

Vienuolika metu .greitai 
praslinko. Buvo gražus pava
sario rytas ir toj paežio j baž- 
nyczioj km- Maryte ženge (pa
klydus, buvo dideles iszkilmes. 
Bažnyczia buvo pilna^mes ta 
ryta daug skaiscziu pąnaiicziu 
rengėsi priimti priesaika, at
sisakyti nuo pasaulio ji ir tar
nauti tik Dievui. Tarp ju buvo

[Ta^a Ant 2 Puslapio]
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Žinios Vietines
— Sena miesto gyventoja, 

Agnieszka. Bogdan a vi ezi ene, 
nuo 524 W. South uly., kuri 
sirso bga laika, numirė parei
ta Panedelyje 3:45 valanda po
piet savo namuose. Velione gi
mė Lietuvoje, atvyko in Ame
rika būdama dar jauna mergi
na. Jos vyras Antanas mirė 
Rugpiuczio 5-ta diena 1957 m. 
Prigulėjo prie Lietuviszkos 
parapijos ir bažnytiniu mote
rų draugijų. Paliko•sunu Juo
zą isz Philadelphia, Pa., duk- 
tere Izabele, paiti .Juozo Etcho, 
namie, taipgi tris anukus. Lai
dojo Subatos ryta su apiego
mis in Szv. Juozapo baižny
czioje devinta valanda ir pa
laidota in parapijos kapinėse. 
Lai'ilsisi amžinam atilsyje! 
Graborius L. Traskauskas lai
dojo.

— Sziltas oras.

— Tai ir po Ketvirto Dziu- 
lajo. 'Mažai pyszkinimo buvo 
mieste. Automobiliniu nelai
miu buvo visur.

— Mainieriu Vakacijos už
sibaigs Liepos 12-ta diena, t

— Seredoj pripuola Szv. 
Marijos Goretti ir Szv. Zeno
no, o Tautiszka Vardine: Veja. 
Ir ta diena: 1943 m., Alijantai 
insilauže in Italijos miestą Si
cily; 1883 m., Henry Tribble 
pradėjo daryti, gaminti kor- 
nines pypkes Amerikoje; 1938 
m., 14 Žydu, 44 Arabai n užu. 
dyti per penkios sukilimo,.die
naus.
ą , —n,PnrUtva .Juozai Dumkai 
nuo 514 W. Pine uly., apvaik- 
sztines savo 34-tai sukaktuves 
Vedusio Gyvenimo, Ketverge,. 
Liepos 10-ta diena. — Redak
cija “Saule” linki pons. Dum- 
kams laimingu ir pasekmingo 
juju vedusio gyvenimo.

— Jo Arine,, du metu am
žiaus mylima dukrele pons. 
Leonardu Urbanavicziu, nuo 
55 Elliot Place, Nixon, N. J., 
kuri gydėsi per tris sanvaites 
i’n Szv. Petro ligonbute, New 
Brunswick, N. J., (pasimirė pa
reita Petnyczios ryta. Urba- 
navieziai kitados gyveno szi- 
tam mieste, bet per koki tai 
laika apsigyveno Nixon, N. J. 
Velione gimė Mahanojuję. Jo
sios motina po tėvais vadinosi 
Helena Lukasevicziute ir pri
guli prie Szv. Juozapo parapi
jos. Laidotuves invyko Pane
delyje, graborins L. Traskaus- 
kas laidojo.

— Ketverge pripuola Sep
tynių Broliu Kankiniai ir Szv. 
Felicijos, o Tautiszka Vardi
ne; Mat rimas. Ir ta diena: 
1948 m., Czekoslovakijos Už
sienio Ministeris Jan Masaryk 
buvo nužudytas per Komunis
tus, ir per Įauga, iszmestas; 
1933 m., szimtas aszttuonioli- 
ka 'žmonių žuvo, penki tuks- 
taneziai buvo sužeisti kai žeme 
sudrėbėjo Californijos valsti
joje; 1953 iri., Maskva įprane- 
sza kad Lavrenti P. Beria, Pir
mas Premierio page! b in i n kas 
ir Vidaus Ministeris buvo pa
balintas isz Komunistu parti
jos, kaipo “žmonių prieszas”, 
vėliau jis buvo nugalabintas.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Pijus I-mo, o Tautiszka Vardi
ne: Šarūne. Ir ta diena: 1941 
m., Prez. F. D. Rooseveltas nu
tarė siunsti pinigus ir ginklus

tiems krasztaims kurie kariau
ja priesz Nacius; 1843 m., buvo s 
dideles ‘žvaigždes pasirodymas 1 
per pat pietus. Ta tos žvaigž- i 
dės proszvaista taip iszgazdi- 
no daug žmonių, kad jie tikrai 
mislino kad jau pasaulio pa
baiga, atėjo; 1798 m., Ameri
kos malinai buvo pripažinti 
karpo Amerikos vaisko szaka.

— Isz Philadelphijos Die
cezijos, Rt. Rev. Msgr. John 
P. Connery, D. D., pranesze 
buk isz 81 vyruku kurie instos 
in Szv. Kazimiero Seminarijai, 
Overbrook, Rugsėjo menesi, 
sekantieji isz Schuylkillo pa
vieto bus priimti:

Isz Shenandoah: Ronaldas 
J. Brynarskis, 304 W. Cherry 
uly., isz Szv. Jurgio parapijos; 
John E. Sidlarz, 324 W. Atlan
tic uly., Edvard F. Sobolewski, 
508 W. Centre uly., ir George 
J. Vieržalis, 5 So. West uly., 
visi isz Szv. Kazimiero parapi
jos.

Maihanoy Plane: Francis P. 
Brennan, isz Szv. Rožaneziaus 
parapijos.

St. Clair: Leo J. House- 
knecht isz Szv. Bonifaicijos pa
rapijos ir David C. Jones isz 
Szv. Marijos parapijos.

Pottsville: Joseph G. Jims, 
ir Robert, J. Siegfried isz Szv. 
Patriko parapijos.

Tamaqua: Thomas J. Ke- 
restus isz Szv. Jeronimo para.- 
pijos.

— Sirgdamas 'per keletą 
sanvaieziu Vincas Kadlubaus- 
kas, nuo 211 E. Oak uly., nu
mirė pareita Sereda popiet sa
vo namuose. Velionis gimė Eu
ropoje, atvyko in Amerika; 
daugelis metu atgal. Buvo 
angliakasis ir paskutini kar
ta dirbo Maple Hill kasyklose. 
Jo 'žmona mirė 1949 m. Paliko 
dvi. dukterys: Anele Makniene 
mieste ir Veronika namie; su
nu Vinca isz New Jersey, taip
gi penkis anukus ir keturis 
pro-anukus. Laidojo Subatos 
ryta su apiegomis in Szv. Jur
gio hažnyczioje devinta valan
da ir palaidotas in parapijos 
kapinėse. Graboriai Oravitz 
laidojo.

Mahanoy Plane, Pa. - 
Pareita Ketverga po p i et 
nis kilo in American Legion 
namuose ant Main ulyczios ir 
in trumpa laika, liepsna prasi
platino in kitu namu prigulin
ti prie Brennan, Scharer ir Si
mons. Ugniagesiai su maszi- 
noms pribuvo in pagelba isz 
sekaneziu miestu: Gilberton, 
Shenandoah, Frackville ir Ma
li anoy City. Iszkados padary
ta ant $35,000. •

Shenandoah, Pa, —
Teofilija Petraitiene nuo 26 N. 
Gilbert uly,, kuri gydėsi in 
Ashland ligonbute, pasimirė 
pareita Ketverga, ryta, 8-ta 
valanda. Velione sirgo per ke
letą menesius. Gimė Lietuvoje, 
po tėvais vaidinosi Teofilija 
Szelakiute. Jos vyras Juozas 
mirę trylika metu atgal. Pali
ko duktere Helena Subacziene 
isz New York; du sunu: Joną,, 
mieste ir Vinca, Philadelphia, 
taipgi tris anukus. Laidotuves 
invyko Panedelyje su apiego
mis in Szv. Jurgio baižnyczioje 
9 valanda ir palaidota in para
pijos kapinėse. Graboriai Ora
vitz laidojo.

— Agnieszka Simonavicz- 
iene nuo 138 N. Union uly., nu
mirė pareita Petnyczios ryta, 
in Locust Mt. ligonbute. Ve
lione staigai susirgo pareita 
Utarninka. Gimė Lietuvoje 
atvyko in Shenadoryje 1906 
metuose. Prigulėjo prie Lie- 
tuviszkos parapijos ir bažnyti- 
iu moterų draugijų. Vedus du 
syk. Pirmas vyras Adomas 
Navitskas pasimirė 1923 me
tuose, o antras Juozas Simo- 
naviezius pasimirė 1937m. Pa
liko tris sūnūs ir trys dukterytei 
keletą anuku ir pro-anuke, 
taipgi broli Joną An kaiti, isz 
Brandonville. Laidojo P'ane- 
delio ryta su apiegomis in Szv. 
Jurgio baižnyczioje 10:30 va
landa ir palaidotai in parapi
jos kapinėse. Graborins L. 
Chaikowsky laidojo.

— Sekantieji turėjo ope
racijas in Locust Mt. ligonbu
te: Helena Czernauskiene, He
lena Matalavicziene ir Alber
tas Butkieviczius, visi isz 
miesto, taipgi Olga Gormiene 
isz Mahanoy City.

WASHINGTON, D. C. — 
Per Ketvirto Dziulajos Diena, 
arba trijų dienu szvente isz vi
so apie 588 žuvo automobiliu 
nelaimėse ir invairuose kito
kiose nelaimėse.

ug-

pranesza kad ji ne už ilgo pa
leis isz nelaisvės Amerikieti, 
sarženta, kuris buvo Komunis
tu suimtas Birželio deszimta 
diena.

Saržentas, trisdeszimts ke- 
turiu metu amžiaus James E. 
Cole, isz Donnelsville, Pa., din
go kai jis buvo iszvažiaves 
žvejoti, su giminaicziu, prie 
Austrijos-Czekoslovakijos ru
bežiaus.

Czekai ilgai užsigynė ir sa
ke kad jie nieko apie ta Ame
rikieti Sarženta nebežino, bet 
vėliau prisipažino kad jie bu
vo ji suėmė, suaresztave ir in 
ikalejima patupdine. Jie taip 
prisipažino Amerikos Amba
sadai Pragos mieste.

Austrijos Užsienio ofisas sa
ko kad jam buvo užtikrinta 
kad tas Amerikietis bus Czeku 
paleistas ii Haugsdorf, už ke
liu dienu. į ■

Haugsdorf miestas yra prie 
pat Austrijos-Czekoslovakijos 
rubežiaus.

Pottsville, Pa.—
‘‘Pottsville Republican” laik- 
rasztininkas, Joseph H. Zer- 
bey III, 41 metu amžiaus, pa
simirė pareita Ketverga in 
,Pottsville ligonbute, -nuo žei
džiu kur jis aplaikę eroplano 
nelaimėje Birželio 9-ta dienai 
prie Schuylkill airport. Paliko 
paezia, du sunu, motina ir bro
li.

LAIKRASZCZIU
STRAIKOS

NEBAIGTOS

GREIT|/‘JET’ ERO- 
PLANO NELAIME

PHILADELPHIA, PA. — 
Troku draiveriu ‘‘Teamsters’’ 
unijos draiveriai dabar trukdo 
abieju Philadelphijos laikrasz- 
cziu iszvežinejima ir pasklei
dimą. Per dvideszimts devy
nias dienas žmones Philadel- 
phijoje ir apylinkėse negalėjo 
ir dar dabar nebegali gauti 
laikraszczius del tu straiku.

Laikraszcziu darbininkai su
sitaikė ir dabar gryžo in savo 
darbus, bet draiveriai kurie 
iszvežineja ‘Philadelphia Bul
letin’ laikraszczius dar strai- 
kuoja. O sulyg bendru kon
traktu, tai kai vienos redakci
jos troku draiveriai straikuoja 
tai ir kitu redakcijų draiveriai 
nedirba.

Per visas tas straikas re
dakcijos leido savo laikrasz
czius, ir žmones galėjo juos 
pirktis redakcijose, bet nebu
vo galima tuos laikraszczius 
iszsiuntineti ar iszvežineti.

Laikraszcziai visas žinias, 
kaip ir paprastai skelbe ir 
spauzdino, bet jau nebedejo 
pagarsinimu, nes sztorninkai 
ir biznieriai mate kad neužsi
moka garsintis laikraszcziuo- 
se, kuriuos tik mažas skaiezius 
žmonių gali gauti ar skaityti.

CZEKAI PALEIS
KAREIVI

Suimtas Birželio
Deszimta Diena

VIENNA. — Czekoslovaki- 
jos Komunistiszka valdžia

15 Žmonių Žuvo; Keli 
Laikrasztininkai

WESTO^ES BASE, MASS. 
— Augszti |tstovai isz vaisko 
leroplanu s 
kybiniu er Alanu kompanijų 
atstovai gr( 
vieta kur d’ 
ris eroplanj staiga nukrito, 
kai tik pak > ir užmusze pen
kiolika žmoĮu.

Szitas ‘ 
nas isz ke 
tu Ir nauji 
pakilęs sSįsti in Anglija, 
skersai Atlato mares, kai jis 
staiga nukilo ir susprogo.

Kiti toki< du eroplanai isz- 
skrido ir nstate nauja rekor
dą del greiįmo del tos kelio- M
nes. Ketviris, kuris buvo pa
sirengęs, m> žemes nepakilo 
kai tas kita sudužo ir suspro
go.

Tas Jet eoplanas nutraukė 
elektros iij telefono dratus, 
apie septynis deszimts pėdu 
nuo žemes.

Jis turėjo ^na gazolino del 

 

puskelvirto ^itkario tanku, 
ir tas gazolius sudarė baisu 

 

gaisra aplintyrisa ta sudužusi 

 

eroplana, ta| kad jokiu budu 
nebuvo gali 
Bet nebuvo 
jo prieiti, 
ant to eropli 
kai tas eroplnas susprogo.

Szitoje ne imeje žuvo sze- 
szi garsus 
septyni lakuki ir j u padėjėjai 
ir du atstov 
ronauties A 
siuju tarpe 
Generolas bnald W. Saun
ders, isz Al ;ns, 
visu tu er danu komando- 
rius.

Keli isz ž rusiuju buvo ge
rai pažinsts i Prez. Eisenho- 
weriui ir I 
Sekretoriui, 
ty.

Civiliniu 
vams buvo ; 
armijos mol 
tis isztirti kp ir kodėl ta ne- 

i 
laime atsiti. Szitokis pavė
linamas yra bai nepaprastas, 
nes kai arm)s eroplanas nu
krinta, tai ] prastai visa ta 
vieta būva u :i 
tiems ir tikimi jos atstovai 
tokia nelainj tiria. Bet szita

slincziu ir pre-

reti atsiskubino in 
©lis "Jet” tanke-

t’’ tankeris, vie
niu KC-135S grei- 
pff'ėro planu buvo

prie jo prieiti, 
kio reikalo prie 

: s visi keleiviai 
ii o žuvo ant syk,

laikrasztininkai,

isz National Ae- 
ociation. Žuvu- 
ivo ir Brigados

New York,

t-namu Spaudos 
ames C. Hager -

►mpaniju atsto- 
velinta sykiu su 
lincziams steng-

irsta visiems ki-

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO
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Saule Publishing Co., 
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syki ir eroplanu fabrikantu at
stovams buvo pavėlinti prisi
dėti prie tu isztyrimu, kad ir 
jie galėtu pasimokinti ir daži- 
noti kas tenai atsitiko, nes at
skiri fabrikai dabra daug to
kiu greitu Jet eroplanu gami
na.

Szi rudeni szitokie greiti 
eroplanai bus variuojami 
skersai Atlanto mares, nes ero
planu fabrikai dabar szimtus 
ju gamina del invairiu eropla
nu kompanijų.

Tokie fabrikantai dabar jau 
gamina Boeing 707 eroplana, 
kuris yra labai panaszus in ta 
eroplana kuris nukrito ir su
sprogo.

Karininkas, Major Genero
las lakunu sztabo, Joseph B. 
Calba^. visus, szjtus tyrinėji
mus dabar vedą ir stengiasi 
dažinoti kas ten atsitiko ir ko
dėl tas eroplanaš1 nukrito kai 
tik pakilo.

VIDUR-RYTUOSE
VERDA

baisiai pasiprieszino del kon
stitucijos pakeitimo ir del ki
tu priežaseziu.

Buvo keletą susprogimu ir 
susikirtimu Beirut ir kituose 
miestuose. Sukilėliai paėmė 
daug mažu miestu prie Syrijos 
rubežiaus. Sukilėliu skaiezius 
yra tarp penkių ir deszimts 
tukstaneziu.

Prezidentas Chamoun sako 
kad tie sukilimai buvo sureng
ti ir paremti Egipto Preziden
to Gamal Abdel Nasser, kuris 
yra sutveręs Suvienytu Arabu 
Respublika ir labai norėtu kad 
ir Lebanon krasztas prie tos 
Arabu sanjungos prisidėtu. O 
szitas Gamal Abdel Nasser yra 
Sovietu Rusijos remiamas, 
kad czia imtu perversme tie 
krasztai, kurie yra vakari
niams krasztams prieszingi ir 
Sovietu Rusijai draugiszki.

Bet pats sukilimas Lebanon 
kraszte yra prastas; iszrodo 
kad sukilėliai ar nebedrysta ar 
nepajiegia vieszai pultis ant 
valdžios; o valdžia, isz savo 
puses ar nenori ar nepasitiki 
savo armijomis ir už tai ant 
tu sukilėliu per daug nesipuč
ia.

Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles yra laikraszti- 
ninkams pasakęs, kad Ameri
ka yra pasirengus stoti Prezi
dentui in pagelba, jeigu jis tos 
pagelbos tik papraszys. Musu 
Szesztas Laivynas su Marinu 
priedu randasi Viduržemiu 
Jurose ir tik laukią žodžio pa
sukti savo karisžkus laivus ir 
eroplanus stacziai in ta krasz-

ta. Anglijos paratruperiai pri
buvo ir dabar panasziai laukia 
in Kiprijos salas.

Tautu Sanjungos Sekreto
rius Dag Hammarskjold grei
tai nusiskubino pasikalbėti su 
Prezidentu Chamoun ir su 
Prezidentu Nasser in Cairo 
miestą.

Pargryžes isz ten mažai ka 
sako ir dar mažiau aiszkiną, 
sakydamas kad jo kelione te
nai buvo asmeniszka. Mums 
sunku suprasti kaip tokis Tau
tu Sanjungos atstovas ir .va
das gali turėti kokius savotisz- 
kus reikalus su kitu 
tyscziu valais.

Daug dipliomatu 
Amerikos intakingu
ežiu Amerikos Sekretoriui pa
taria palaukti, pažiūrėti ir ne- 
sikisztu in tu krasztu reikalus 
ar klausimus. Jie pattSria Ame
rikos Prezidentui ir Sekreto
riui palaukti ir paskui derin
tis.

Bet tokios derybos turėtu 
būti stacziai su Sovietu Unija 
o'ne su Lebanon kraszto prezi
dentu ar su tuo kraszto sukilė
liais. O kas isz bet kokiu dery
bų ar pasisznekejimu su So
vietais, kurie niekados savo 
žodžio neiszlaiko?

vieszpa-

ir keletą 
laikrasz-

Anot vėliausiu žinių isz Le
banon kraszto, tai buk sukilė
liai yra dabar valdžios puola- 
ini isz visu pusiu, prie Šyrijos 
rubežiaus, kur tie sukilėliai, 
anot musu laikraszcziur nori 
paimti ar sunaikinti Amerikos 
ligonine.

Andrulio Sūrio?

Lebanon; Rytu-Vaka
ru Lygsvara Vidur- 

Rytuose
LEBANON. — Mažas, silp

nutėlis Lebanon krasztas, 
(4,000 myliu skersai, iszilgai; 
ir pusantro milijono gyvento
ju) dabar po visa svietą stai
ga pagarsėjo ir tapo baisiai 
svarbus ir visiems reikalingas. 
Czia klausimas yra baisiai ne- 
aiszkus, negalima griesztai 
nustatyti kas czia kaltas, kas 
tuos sukilimus rengia ir veda 
ar kodėl. Bet kad czia susikir
timai tarp Rytu ir Vakaru, 
tai visiems kaip ant delno aisz- 
ku.

Sukilimas, rodos yra priesz 
Prezidento Camille Chamoun 
valdžia, ar teisingiau sakant, 
priesz pati Prezidentą Cha- 
muon, kuris yra krikszczionis 
ir vakariniu krasztu rėmėjas. 
O Lebanon, kaslink tikėjimo, 
yra in dvi dalis perskeltas, pu
se krikszczioniszkas, antra pu-' 
se Moslemiszkas pagoniszkas.

Keli menesiai atgal Prezi
dentas Chamoun paskelbė kad 
jis su savo valdžia permainys 
kraszto konstitucija, kad jis 
galėtu pasilikti in Prezidento 
vieta del dar szesziu metu. Jis 
yra jau iszbuves toje vietoje 
szeszis metus, ir sulyg konsti
tucijos instatymais, jis dabar 
turi pasitraukti.

Moslemu, pagoniu vadai

C/2

CZ2

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

šoki Iszvažiavimai ar Piknikai 
tai,

I

Tikrai Skanus!
“Audrulio Suris

Tinkamiausias!”
Kreipkite pas savo sztornin- 

ka arba raszykite tiesiog pas:

Michigan Farm Cheese Dairy, 
John Andrulis, Pres., 

Fountain, Mich.

Vasario, kuomet vyksta vi-

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”
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