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Pietų Karaliene

Devyniolikos metu am
žiaus gražuole, Doris Guth
rie isz Martinsville, yra ap
vainikuota kaipo Virginijos 
valstijos grožio karaliene. 
Gražuole Becky Lee isz Roa
noke, Virginijos ja apvaini

Isz Amerikos
APDAUŽĖ

AMERIKIECZIUS

Komunistai Szove 
In Juos

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Apsaugos Sztabas 
dabar pranesza kad tie penki 
Amerikiecziai lakūnai, kurie 
buvo priversti isz savo paszau- 
to eroplano su parasziutais 
nusileisti Rusijoje buvo ap
daužyti ir apmuszti eiliniu 
žmonių ir vietines policijos.

Apsaugos Sztabas mažai ka 
daugiau pranesze, nes Ameri
kos Lakunu Sztabas in Wies
baden, Vokietijoje rengia isz- 
tisa raportą.

Amerikos neginkluotas ir 
neszarvuotas eroplanas buvo 
nuszautas virsz Sovietu Armė
nijos.

Apsaugos Sztabas tik tiek 
pareiszke, kad visi jo nariai 
yra baisiai pasipiktinę Sovietu 
nežmoniszku pasielgimu. Eina 
gandai kad Amerikos valdžia 
vieszai protestuos Sovietu 
valdžiai. Mažai kas gero isz to 
iszeitu.

Kai musu lakūnai, visai be 
ginklu, su parasziutais, leido
si žemyn, žmones pradėjo in 
juos szaudinti.

Sovietu Užsienio Ministeris 
Andre Gromyko akiplesziszkai 
melavo musu Ambasadoriui 
Llewellyn Thimpsan, kai jis 
sake kad Amerikos eroplanas 
buvo priverstas nusileisti ir 
kad visi lakūnai sveiki ir ge
rai aprūpinti, ir kad nei vie
nas nėra sužeistas.

Kai tie lakūnai buvo sugra
žinti, visi jie buvo nuveszti 
stacziai in ligonine.

Sovietai isz pradžių reikala

kavo. Ji, Floridos Univer
siteto studente, pernai ta 
garbe buvo laimėjus.

Gražuole Guthrie astovaus 
Virginijos valstija visos 
Amerikos Gražuoliu Rung
tynėse sziais metais.

vo kad Amerikos valdžia de
rintųsi su Rytu Vokietijos Ko- 
munistiszka valdžia, kurios 
mes, nepripažinstame. Sovietai 
taip mane kad jie privers mus 
pHpatol ta -KOnrūništTsžka 
Vokietijos valdžia. Bet Ame
rikos valdžia ant to nesutiko, 
ir stacziai pasakė kad ežia 
vien tik Sovietu Rusija yra at- 
sakominga.

♦ ________________

STRAIKOS BAIGTOS

Philadelphijos Laik
raszcziai In Namus

PHILADELPHIA, PA. — 
Philadelphijos laikraszcziu 
darbininkai ir troku draive- 
riai galutinai užbaigė straikas 
kurios tęsęsi per ilgiau kaip 
visa menesi.

Dabar tie laikraszcziai isz- 
eina kaip paprastai.

Laikrasztininku ir redakci
jos darbininku straikos buvo 
užsibaigusios keletą sanvaites 
pirmiau, bet troku draiveriu 
unija vis straikavo ir už tai 
redakcijos negalėjo savo laik- 
raszczius iszvežineti ar isz- 
dalinti. Žmones galėjo ateiti in 
redakcijos ofisus ir tenai nusi
pirkti laikraszti, bet nebuvo 
galima gauti laikraszczio na
mie ar isz miesto.

Tokios straikos yra visisz- 
kai be prasmes ir neturėtu bū
ti pavėlintos. Czia kele ta tro
ku draiveriu sustabdė visu 
laikraszcziu iszdalinima, vien 
tik kad jie norėjo daugiau al
gos. Jeigu mes kalbame apie 
laisve kalbos ir spaudos, tai 
kur tos unijos supratimas kas- 
link laisves kai tos unijos 
darbininkai su savo straiko- 
mis užkerta visus kelius ži
nioms tokiam dideliam mies
tui kaip Philadelphia.

Pirkite U. S. Bonus

Dipliomatiniai Santykiai Su 
Sovietais, Be Prasmes

WASHINGTON, D. C. — 
Ana sanvaite Sovietu valdžia, 
per savo agentus surengė gau
ja savo padupczninku, kurie 
susirinko prie Anferikos Am
basados ofisu Maskvoje ir 
szukavo: “Amerikiecziai; Ei
kite Sau Namo!”

Jeigu Amerikos Ambasados 
žmones nėra Maskvoje pagei
daujami, tai jam juos tenai 
palaikyti; kad jie butu pajuok
ti, stumdomi ir intariami?

Pirmutinis ir pagrindinis 
dipliomatijos ar ambasados 
tikslas svetimeme kraszte yra 
palaikyti artimus ir draugisz- 
kus santykius tarp tu dvieju 
krasztu.

Bet Komunistai visai nesi
skaito su dipliomatais ar su

Kaune Gimęs
Bagoczius Goldfine

Bernard Goldfine, Kaune 
gimęs Žydelis, Boston, gy
ventojas, didelis fabrikan
tas ir bagoezius, yra pa
trankas in Kongreso komi
sijos tardinimus, kaslink jo 
duosnumo Prezidento Eisen 
howeris patarėjui Sherman 
ir kitiems intakingiems žmo 
nems Vaszingtone.

Komisija pareikalavo kad 
jis pašiaiszkintu savo pasi
didžiavimus kad tokie inta- 
kingi ir augszti žmones kaip 
Sherman Adams ir kiti, jam 
padėdavo ir ji užtardavo kai 
jis būdavo patraukiamas in 
teismą už invairius prasikal 
timus ir suktybes savo pra- 
monjo.

Jis yra keletą kartu vie
szai prasitaręs ir pasididžia
vęs kad tokie intakini žmo
nes jam padeda ir ji užtaria, 
kai tik jis kur nors papuola 
in beda su valdžia.

Pasirodo kad jis visas tas 
savo aukas yra iszskaitlia- 
ves kai jis savo ineigu ra
portą buvo iszdaves, bet 
teipgi pasirodo kad tie ku
rie tas jo dovanas buvo ga
ve, ant savo ineigos raportu 
nėra taip paskelbė kaipo in- 
eiga.

ambasadomis. Jie savo krasz- 
to paskelbimus ir nutarimus 
vieszai skelbia, visai neduoda
mi tiems pasiuntiniams žinoti 
kas tame kraiszte darosi. Reisz- 
kia, jie tenai visiszkai nebe
reikalingi.

Amerikos valdžia yra taip 
tankiai stengusi su Sovietais 
susikalbėti prie savo pasiunti
nius ir per savo ambasada, bet 
Sovietai visa tai pastumia in 
szali ir nepaiso nei mažiausiu 
žmoniszkumu, kurie yra visu 
krasztu pripažinti Ambasa
doms ir pasiuntinybėms.

Isz savo puses Sovietu val
džia yra mums pasiuntus savo 
ambasadorių, Mikhail Menszi- 
kova, kuris sulyg Rusijos in- 
sakymu, yra tyczia isznaudo-

EISENHOWERIS
KANADOJE

Ru^įįna Kanados
Žmones

OTTAWA, KANADA. — 
Prezidentas Esienhoweris at
silankė in Kanada, kur jis pra
leido tris dienas.

Jis Kanados tarybai pasakė 
kad Kanados Amerikos sutar
tys yra mums szventos ir bus 
palaikomos, ne tik politikoje, 
bet ir pramonėje.

Prez. Eisenhoweris pasakė 
kad tiedu krasztai yra nusi
statė priesz Komunistus ir 
priesz Sovietu Rusija ir kad 
dalykai taip ir pasiliks.

Kanada dabar jaueziasi ar- 
cziau musu kraszto, kai Alas
ka buvo priimta ir pripažinta 
kaipo valstija. Reiszkia, visi 
kurie važiuos in Alaska ar isz 
ten atgal in Suvienytas Vals
tijas, turės važiuoti per Kana
da, ar laivu, automobiliu ar 
eroplanu.

Kanada yra mums artimes
nis Susiedas ir draugas negu 
Anglija, ir mes norime viena 
ranka palaikyti su Kanados 
valdžia ne tik del politikos, bet 
ir del pramones ir del biznio.

Musu biznieriai, kompanijos 
ir fabrikantai bilijonus dole
riu dabar pila in Kanada ir 
tenai tikisi užveszti biznius, 
kurie bus Kanadai ir mums ge
riau.

Komunistai jau daug sykiu 
stengiasi ir dabar stengiasi 
mus subuntavoti su Kanados 
valdžia, bet iki sziol nieko isz 
to nėra iszeje. '

Už keliu sanvaieziu Angli
jos karalaite Margarita atsi
lankys in Kanada. Kiek dabar 
galima dažirioti tai ji nėra pa
sirengus pa: 
bet visi spej; 
isz Kanado 
nors del trumpo atsilankymo.

mus atsilankyti, 
kad ji neiszkes ir 

b czia atvažiuos

jes savo vieta, ir yra tyczia 
inžeides musu atstovus ir mu
su valdininkus ir yra intares 
paezia musu valdžia.

Ne taip seniai jis, pakvies
tas pakalbėti per musu televi
zija, pasziepiamai pastebėjo 
kad jis tikrai nežino ar Ameri
ka nori kita kara pradėti ar ne. 
Jis sake kad jis gerai žino kad 
Amerikiecziai kito karo neno
ri, bet jis negali būti tikras 
apie Amerikos valdžia.

Jis teipgi stacziai pamelavo 
kai jis per televizija pasakė 
kad Sovietu Rusija neturi jo
kios cenzūros laikrasztinin- 
kams, kad laikrasztininkams 
yra pilna laisve raszyti ir 
skelbti kaip tik ir ka tik jie 
nori.

Kas isz tokios pasiuntinybes 
ar isz tokio draugiszko pripa
žinimo, kai tas krasztas yra 
vieszai nusistatęs priesz mus?

Acziu Sovietams kad ir da
bar randasi Amerikiecziu Ko- 
ministiszkuose Kiniecziu kalė
jimuose. Acziu Sovietams kad 
devyni Amerikiecziai lakūnai 
dabar randasi Rytu Vokietijos 
kalėjimuose, vien tik už tai 

(Tasa Ant 2 Puslapio)

Kubos Sukilėliu 
Nelaisvėje

Jurininkas, 2nd class M. 
P. McArdle isz New York 
miesto, yra vienas isz dvide- 
szimts septynių Amerikie
cziu Jurininku ir Marinu, 
kurie yra Kubos Sukilėliu 
suimti, kai jie buvo iszva- 
žiave ant pikninko, netoli 
nuo Gupantanamo bazes.

Pirmiau to deszimts Ame
rikiecziu ir du Kanados in
žinieriai buvo panasziai pa
imti tu sukilėliu nelaisvėje.

Tie sukilėliai prižada vi
sus sugražinti gyvus ir svei
kus. Jie sako kad jie juos 
tik laikinai pasivogė, kad 
Amerikos valdžia juos, tuos 
sukilėlius pripažintu ir kad 
Amerikos kompanijos liau
tųsi pardavusios gazoliną ir 
kariszkus ginklus Kubos 
Prezidento Batista armi
joms.

TIKĖJIMAS
AMŽINAS

Sovietai Negali Ji 
Iszrauti

MASKVA, RUSIJA. — 
Nežiūrint kaip Sovietai sten
giasi, nepaisant kaip Komu
nistai darbuojasi, tikėjimas 
dar vis patraukia senus ir jau
nus Rusijoje.

Sovietu ir Komunistu laik
raszcziai su piktumu raszo 
kad j u agentai, liaudies szvie- 
tiejai yra labai atsilikę savo 
darbe priesz tikėjimą.

Du Maskvos laikraszcziai, 
susitarė, sykiu pradėjo isz 
naujo pulti tikėjimą ta paezia 
diena. “Trud” ir “Sovietu 
Rusija” laikraszcziai piktai 
kaltina ir kolioja savuosius, 
kad jie stvo darba tinkamai 
neatlieka ir tikėjimą isz žmo
nių szirdžiu neiszrauna.

Jie kito žodžio tikėjimui ne
žino kaip tik “prietarai.”

“Trud” laikrasztis raszo 
kad Komunizmas su tikėjimu 
nėra suderinamas. Laikrasztis 
“Sovietu Rusija” pranaszau- 
ja, kad tikėjimas savaime ne
mirs, bet turi būti ir bus isz- 
rautas. Priesz ji, raszo tas laik- 
rasztis reikia kovoti be jokio 
pasigailėjimo.

Tie laikraszcziai pasziepia
mai pastebi kad kai kurie žmo
nes mislina kad sanžines lais
ve, paskelbta Sovietu konsti
tucijoje, reiszkia, kad galima 
vesti tikybine propaganda.
. “Trud” laikrasztis raszo, 
kad antras blogas Rusiszkas 
žodis po kapitalisto, tai Kata
liko.

Buvęs Redaktorius Atkartuoju Savo
Intarimus

John Fox, biznierius ir 
buvęs jau mirusio “Boston 
Post” laikraszczio redakto
rius antru kartu svieczina 
Kongreso pokomisijai. Jis j 
po prisieka szieczina ir sa
ko kad jis yra girdėjęs kad 
Prezidento patarėjas Sher
man Adams buvo pasakė s 
bagoeziui fabrikantui, Lie- 
tuviszkam Žydeliui Bernard 
Goldfine “užsidaryti savo 
burna” ir niekam nieko ne

Komunistu Suimtas

i

Kapitonas James T. Kane 
isz Farmingdale, N. Y., yra 
vienas isz devynių Lakunu 
Sztabo nariu, kurie buvo su
imti ir paimti nelaisvėn So
vietu, kai ju kariszkas, pre
kybinis eroplanas buvo tu 
Sovietu paszautas ir pri
verstas nusileisti, netoli nuo 
Turkijos rubežiaus.

Sovietai sako kad tas ero
planas buvo szimta penkias 
mylias invažiaves, inskri- 
des in Sovietu valdoma že
me nuo rubežiaus.

Ka raszo musu skaitytoją. 
Ponia O. Lukas isz Newark, 
N. J.: Gerb. “Saules” Redak
cija: Prisiuncziu jumis eks
presini moni-orderi už nauja 
skaitytoja ir knyga, malonėki
te iszsiunskite del Ponui W. 
Andruszkeviczia, kaip minėta 
laiszkoje. Su gerais velinimais, 
nuo jusu skaitytoja, O. Lukas.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

sakyti.
Žydelis Goldfine buvo pa

sigyręs, pasididžiavęs, kad 
Prezidento patarėjas Sher
man Adams aprūpina visus 
jo reikalus, klausimus ir in- 
tarimus su valdžios žmonė
mis. Sherman Adas žinoma 
visa tai užsigina ir sako jis 
niekados savo varda ar savo 
/vieta nepavartuojo, isznau- 
dojo kuriems savo drau
gams padėti ar juos užtarti.



Kas Girdėt
Sovietu laikraszcziai dabar 

daug raszo apie girtuokliavi
mą ir ragina visusi tapti blaivi
ninkais. Visa szita blaivybes
propaganda prasidėjo kai Ni-|in Ja&kson, Michigan, szitaip

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.

'Redaktorius Southern Mi
chigan kalėjimo laikraszczio,

kita Khruszczevas pradėjo po 
fabrikus blaivybes pamokslus 
droszti.

Nuo karo pabaigos Australi
ja yra priėmus daugiau kaip 
viena milijoną žmonių.

Bet tenai vis trūksta mergi
nu ir moterų. Valdžia dabar 
kviecziasi in Australija mer
ginas isz, Graikijos ir Italijos.

Ir tukstancziai merginu 
mielu noru važiuoja, už tai kad 
Australijoje merginai, nuota
kai nereikia kraiczio.

aiszkina:
“Be vagiu ir kitu prasikal

tėliu, mums nereikėtų polici- 
jantu, detektyviu, sargu. O jei
gu mums nereikėtų tokiu poli- 
cijantu ir sargu, tai tukstan
cziai žmonių butu be darbo. 
•Mums tada nereikėtų banku, 
duriu, spynų; apdraudos kom
panijos iszeitu isz biznio, su- 
bankrutavuotu.” Už tai, jis 
aiszkina, vagiai ir prasikaltė
liai yra musu pramonei ir mu
su gyvenimui laibai reikalingi.

Pypkes Durnai

Prasikaltęs

Užmirszk ka žmogus 
padaręs,

Arba kuom prasikaltęs,
O nubausk ji pagal
Jojo sziandienini pasielgimą 

ir gerus darbus.

Ka raszo ponas . T. Gumbre- 
viczius isz Lucerne Mines, Pa. 
— Gerbiama “Saules” Redak
cija: Prisiuncziu užmokesti už 
mano prenumerata ant toles
nio laiko. Su gerais velinimais 
visiems.

Amerikiecziai deszimts dali 
savo maisto pinigu praleidžia, 
ant pieno.

, Sovietu Rusijos Premieras 
Khruszczevas yra iszvažiaves 
isz Maskvos in Bulgarija, da
lyvauti- septintame Bulgarijos 
Komunistu partijos seime.

Geriau
Negu

‘ ' S A U T, E ”

BĖGA
? CITY. PI.

LENKIJA

Lenkais, 
Sovietais

DIPL10MATINIAI
SANTYKIAI SU 

SOVIETAIS

Pernai, Texas valstijos kom
panijoj praleido viena bilijoną 
du szimtu milijonu doleriu, 
aliejaus szulinius bekasdami.

New York miesto aerodro
mas Idlewild daugiau eropla- 
pu in viena diena iszleidžia ir 
susilapkia negu vienuolika 
Europos didžiausiu aerodro- 
mu- ..• __

Chicagos ‘ ‘ Midway^’ ’ aero
dromas turi, daugiau eroplanu, 
negu Londonas, 'Paryžius, Ry
mas, 'Copenhagenas ir Oslo, 
Norway sykiu.

Londono didžiausias aero-
dromas gali 'prilygti tik N-enfes 
folk miesto aerodromui, Ame
rikoje.

Pereita sanvaite trys Czeku 
kareiviai perbėgo siena ir pa- 
siprasze pabėgėlio leisiu, in 
Haslach, Austrijoje. Jie nusi
skundžia kad Czekoslovakijo- 
je beda su politika ir su pragy
venimu.

Daugiau kaip keturi szimtai 
Amerikiecziu gydytoju va
žiuoja in Stockholma, Szvedi- 
ja, kur ju laukiama, Jie tenai 
pasitars su. Szvedijos Dakta
rais kaslink gydinimo klausi
mu, Jie tenai lankysis Liepos 
menesyje.

arba pradžia 
SKAITYMO

Skaitykit “Saule”
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Saule Publishing Co., 
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VARSZAVA, LENKIJA. — 
Varszavos radijas pranesza

I kad per pirma sziu metu czver- 
ti daugiau kaip asztuoni tuks
tancziai žmonių isz Lietuvos ir 
Ukrainos pabėgo, persikėle in 
Lenkija ir ežia buvo pastoviai 
apgyvendinti.

Dvylika tukstaneziu žmonių 
persikėle in Lenkija isz kitu 
Sovietu valdomu kraszti, kaip 
isz Baltgudijos ir panasziai.

O per tą laika, isz Lenkijos 
in Sovietu valdomus krasztus 
persikėle tik szimtas dvide- 
szimts szeszi žmones.

Szitoki's perkeldinimas vyk
sta sulyg Lenkijos-Sovietu 
Sanjungos sutartimi, kuri pa
vėlina Lenkams ir Lenku gimi
nėms gryszti in Lenkija su sa
vo szeimynomis, ir kitiems va
lia isz Lenkijos kraustytis in 
Sovietu Rusija.

Szita sutartimi pasinaudoja 
daug ir ne Lenku, ypatingai 
Žydu. Pats Chruszczevas, ro-

> dos, apie tai žino, ir aki pri
merkia, kad tik nusikraezius 
tu Žydu.

> Nors Lenkijoje vieszpatau- 
’ ja Komunistai, bet visgi, sako 
1 tie žmones, kad “prie Vyslos” 
1 vistiek “biski geriau.”
1 Už tai daug Lietuviu sten- 
i giasi net ir su palszyvais pasz- 
i portais, nuduodami kad jie 
' yra Lenkai ar bent Lenku gi- 
' mines, kad galėtu pasprukti 
' isz po Sovietu nagaikos.

Platinkit “Saule”

Be Prasmes
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jeigu Amerikoje telefonai 
nebutu automatiszki, variuo
jami be' jokio darbininkes, 
mums reiketu pasisamdyti vi
sas’ szio kraszto merginas ir 
moteris, tarp asztūoniolikos ir 
keturios deszimts metu am
žiaus.

Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus Pirkie U. S. Bonus

STRENGTHEN
Musu kariszkas ‘ Forrestal ’ 

laivas, kuris veža musu ka- 
riszkus eroplanus, galėtu pa
imti keturios deszimts tuks- 
tąneziu 'žmonių ir du Anglijos 
didžiausiu prekybinių laivu: 
“ Queen Elizabeth ’ ’ ir . “ Queen 
Mary ” ir dar turėtu gana vie
tos savo kariszkiems- eropla- 
nams ir visam savo sztabui.

AMERICA’S PEACE POWER

IN THE SCHOOLPabaigoje sziu metu r musu 
valdžia bus iusiskolinus dau
giau kaip deszimts 'bilijonui 
doleriu.

kad jie per audra paklydo ir 
nuo nustatyto kelio padangėse 
nuklydo.

Ir dabar tie Sovietai, ku
riuos mes pripažinstame per 
savo pasiuntinybe, yra sta- 
cziai pasakė kad jeigu mes no
rime tuos devynis lakūnus isz- 
laisvinti, tai mes turime pripa
žinti Rytu Vokietijos Komu- 
nistiszka valdžia ir su ja de
rintis !

Mes sziandien daug girdime 
ir net patys tarpu saves gin- 
czinamies kaslink pilna laisve 
žmogui keliauti kur tik jis 
nori. Taip dabar ir nustatyta. 
Bet ar musu valdžia pasiren
gus garantuoti musu pilie- 
cziams ju Teises ir Laisve to
kiuose krasztuose kaip Rusi
ja?

1911 metuose mes panaiki
nome sutarti su Carine Rusija, 
kai Caras neužtikrino saugios 
keliones musu piliecziams ir 
nesutiko pagerbti paszportus 
Amerikiecziams vieno Carui 
nepageidaujamo tikėjimo.

Tai kodėl dabar mes tylime 
ir nieko nedarome, kai Sovie
tu Rusija, gainioja Amerikie- 
czius, kai Sovietai nustato kur 
ir kiek žmonių gali važiuoti?

Prez. Rooseveltas apie kita 
toki diktatorių buvo pasakęs, 
kad jeigu jis nesutinka pa
gerbti Amenkiečziu paszpor
tus ir užtikrinti jiems saugia 
kelione, tai reikia visus santy
kius su juo nutraukti ir jo val
džios visai nei nepripažinti. 
Kodėl Eisenhoweris dabar 
taip nepadaro su Sovietu Ru
sija?

Nuo 1933 metu, kada So
vietu valdžia buvo musu dip- 
liomatu pripažinti, iki sziai 
diena, Sovietai yra sulaužė vi
sus instatymus, savo žodžio 
nei syki nėra iszlaike ir nieko 
bendra neturi ir nenori turėti 
su musu Ambasada ju kraszte. 
Tai kam ta Ambasada tenai 
palaikyti? Ji tenai dabar tik 
ant juoko.

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

- ■ —t-.. l-y-į

Isz viso musu valdžia bus 
skylėje, skoloje du szimtu aszr 
tuonios deszimts tris bilijonus 
doleriu, r

Už., tai iszrodo kad. mažai 
vilties 'beliko kad taksos bus 
sumažintos.

Nauju automobiliu fabri
kantai tikisi daug daugiau au
tomobiliu ateinančiais įlie
tais.

Senatorius John E. Kenne
dy, Demokratas isz Massachu
setts'butu tinkamas ir intakin- 
gas kandidatas del prezidento' 
vietos, bet gaila kad jis yra’ 
per jaunas, per bagotas ir Ka
talikas. \

. Vienas aiszkiną kaip reika
linga yra mums vagiai ir kiti 
prasikaltėliai.
■A j-':. !<■ ■■ ‘ ; 1

FOR DEFENSE
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V’:

Platinkit “Saule”

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
■zio iszimta isz Lietnviszku. 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

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

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

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

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 pacziuojas, 
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 Bazbaininka, 
43 puslapiu, 20c. .-t,

No.138—-Apia Irlandą; Ro
bertas Veirriasp Motiejus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Liko&Tur- 
tingu Ponu. 35c.

N o. 142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei MateusZo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No. 145—Apie Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20o.

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

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

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

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slėpti. 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- 
tHt**********-**-******-**-****

— 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. 20e.
No.158—A p i e Kapitonu 

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta 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.

W Pirkie U. S. Bonus!

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

, ’ 1 •• • • • «* ■- ■ . .• ‘z ; ■ t i j".

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

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

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

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

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Offieium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

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 Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Egr* Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING 00., 
tfahanoy City, Pa., - H. 1. B
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* BALTRUVIENE *
* *

Ar Ragavote

Andrulio Sūrio?
Jeigu ne, tai užsisakykite, o 

karta paragavę, insitikinsite 
kad,

Tikrai Skanus!
r. ■
Kreipkite pas savo sztornin- 

. ka arba raškykite tiesiog pas:
v-

Michigan Farm Cheese Dairy,
John Andrulis, Pres., 

Fountain, Mich.
V-* ,■ ‘

Vasario, kuomet vyksta vi

sokį Iszvažiavimai ar Piknikai 
tai,

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaįgzinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu- 

vese, ar Kriksztynose, vaiszin- 
'■ ■■'-/■’T'-'kitė Sveczius skaniais, 

i .
“Andrulio Sūriais!”

«*<** «*«***♦*♦**♦♦*******-•

Viena moterele andai szauke 
vaje! 

Pribuvo poni Baltruviene!
Isz kur kvaraba ja atnesze? 
Kodėl ant pliniu ne nunesze. 
Taigi, deszimts moterėliu 

užtikau, 
Visas d'avadhas radau, 
Tiktai vienos liežuvis .

ilgias, 
Nes tegul ja ten galas.
Daug blogo liežuvis 

padare, 
Kaip žiotis savo atidarė.

Be to, da trys y(ra, 
Ka mėgsta guzute ir 'byra, 
i, Jeigu namie neturi, 
Tai iszejus in ka insižiuri, 
Szauke ka pus-doleriuka 

duotu, 
Arba aluczio užfundytu. 
Kada, jau akis užsipyla,

Tada holą - drala, 
Dorybes nei sarmatos 

netenka, 
Kaip kiaule in purvyną

I slenka,
In griekus ir visokius 

niekus.
Pavirsta in nieką. 

Dales drabužio ant kelio 
palieka, 

O jeigu vyras namon 
vadina, 

Tai užadverijos užsigabina, 
O jeigu. karta užtraukė su 

į staiga,

Tai isztruksta savo vyro, 
Ir szoka per langa,

In vidii kad girksznoti,
Bile vyrui patukos 

neduoti.
Ne viena atėjus, padaro 

szkada,
O iszspagyriojus užmokėt 

žada,
Nelaimingos rūteles esate, 

Netrukus stenėsite,
Nes užbonas lyg tol vandeni 

neszioje,
Kol ąsos nępoteriuoja.
Su jumis ir teip bus, . 

Kaip kauluota mirtis pribus!* * *
Pažinau misiute su 

Labai gerą szirdelia, 
Ne dabar nesusivaldo, 
Po pabulkes iszsibaldo. 
In saliuna, sau traukę, 
Ir da praszo užfundyk, 

Del 'manės szii'džiuk 
, nepavydėk, 

Kaip nuo tavęs gersiu,
Tai kitiems sarmata

.. . . ‘padarysiu, 
Ba nuo. ju nepraszysiu.

Pasiliauk rutelia su. savoi szposais.

Žusiu, Bet Nevergausiu
jjuvo 4 szaltas ir lietingas 

ruduo. Žmones lindėjo dau
giaaše grincziose. Tik vienur 
ir kitur lauke matėsi gyvuliu 
kuriuos ganė susitraukė pie
menukai.

Jonas Romeika trisdeszimts 
penkių metu vyras, insikinkes 
in žagre arti, are perlyta žeme
le. Isž lėto vaikszcziojo paskui 
arkli ir kažka galvojo.

Pro szali, keliu, ėjo pažins- 
tamas ūkininkas Urbszys.

— Padek Dieve, Jonai! 
Pasdke jis.

— .Acziu, acziu! O isz kur 
partrauki ?

— 0 ežia buvau pas kai
myną. Ar dar nebaigi arti?

— Jau beveik. Ketvirta 
dalis teliko.
, — Aa. O kas girdėt, Jonai. 
Sako, neseniai parėjai isz ka
riuomenes.

. —Taigi, neseniai. Mat, su 
Lenkais padarėme Suvalkuose 
taika. Dabar jie kraustosi isz 
Vilniaus kraszto.

O kaip tau kare klojosi? 
Klause susidomejes Urbszys.

Jonas atsirėmė in žagre ir 
padėjo botaga.

— Galima sakyti, gerai. 
Karta susprogdinau Lenkams 
dideli ginklu sandeli ir niekas 
nesužinojo: nei žmones mate, 
nei snūduriuojanti sargyba pa
juto.

-— Ginklu sandeli! O, o,
stebėjos senis. Nagi, kaip ten

atsitiko?
— Buvo pats vidurnaktis. 

Neszinas keliomis granatomis, 
prisiartinau prie to Lenku liz
do. Dar vienas Lenku kareivis 
norėjo szaukti, bet kaip paju
to granatu kvapa, pasileido 
bėgti. Tuo tarpu pasiuncziau 
keletą granatu in sandeli ir jis 
po keliu sekundžių iszleke in 
padanges. Baisus buvo trenks
mas.

— Žiūrėk, koks tu, stebė
josi Urbszys. Ir generolas ne- 
iszdrystu atlikti tokio žygio. 
Juk galėjai pats drauge žūti 
aiJba pakliūti in prieszo ran
kas. Ir drasumas-gi tavo!

— Nelaisvės asz labiausia 
ir bijojau. Daugiau nieko. Daž
nai sau maustydavau: geriau 
būti Lenku nužudytam, negu 
jiems vergauti.

Urbszys užsirūkę pypke ir 
paleido kelis durnus pavėjui.

— Na, Jonai, tarė jis nusi
spjovęs, jeigu Vilniaus krasz- 
te butu nors deszimta dalis to
kiu žmonių, kaip tu, tai Len
kai in Lietuva neliūstu.

— Tikrai gerai butu, kad 
visi prieszintusi jiems, atsake 
Jonas. Tuomet sunku butu, 
Lenkams kariauti.

Urbszys dar pastovėjo, pa
kalbėjo ir naujai užsidegęs 
pypke nuėjo namo. Jonas are, 
ir galvojo apie Lenkus. Prisi
minė, kaip jisai su Lenkais 
dirbo Amerikoj, kaip jie Lie

tuvius isznaudojo, kaip 
skriaudė silpnesniuosius. Kaip 
bendrose kapinėse neleido Lie
tuviu laidoti, o palaidotus isz- 
kasdavo isz žemes ir iszmesda- 
vo. Kiek barniu, kiek peszty- 
niu kildavo.

— Kur ežia ir iszskaitysi 
viską,-.lingavo jis galva.

— Gerai tik, kad dabai" 
Lietuviai su jais nesusideda.

Paragino greicziau savo sar
ti, nes, matyt, jau ir arkliui 
bus inkyrejes szaltas rudens 
lietus.

Romiekai kaip sunkiausias 
akmuo užgulė krutinę, iszgir- 
dus vėl nesenei nutilusius szu- 
vius. Vaikszcziojo paniuręs, 
susimanstes. Kartais, pritru
kęs kantrybes ir matydamas, 
kad rimtai artinasi pavojus ir 
jo namams, imdavo Lenkus 
kolioti:

— O jus szetonai, szetonai! 
Kaip jus ligi sziol ir žeme ne
prarijo! Kovėsi, liejo nekaltu 
žmonių kraują, gere silpnųjų 
aszaras. Pagaliau, susitarė. Ir 
sziai netrukus Vertimąja liejau 
vėl pleszia suvargusius žmo
nes,. geria.kareziąs ju aszaras! 
Kaip negalima. eiti su velniu 
rięszutauti, taip jokiu badu 
negalima su Lenku susitarti. 
Tik tuomet jisai laikysis' su
tarties, kuomet jam pakiszi 
plienine kumszti in panose.

Taip kęikdąvo Jonas Len
kus, ir nuo to keiksmo jam lyg 
lengviau pasidarydavo.

Bet sziandien ir keiksmai jo 
nenuramino. Aiszkiau ir aisz 
kiau girdėjosi patranku dun
dėjimas, jau besimaisze . su 
kulkosvaidžiu Uątejiniu. Buvo 
aiszku, kad Lietuviai neinsten- 
gia atsilaikyti.priesz Lenkus, 
kurie isz paszalu. prądeję ko
va. Jono kivtiąeje virė žiauri 
pagieža Lenkams.

— Kas daryti, kur eiti? 
Kyla Jonui klausymas.

cziau patektu in ramesne vie
tele. ; "

—• Kad ir gala gausiu, bet 
tiems žalcziams nevergausiu! 
Dantis grieždamas, pats sau 
kalba Jonas.

Aplink tylu, tylu, tik sznera 
stambus lietaus laszai,. atsi- 
muszdami in nukritusius ant 
žemes lapus, Jonas skuba,

— Kad tik greicziau in Lie
tuva, nekantraudamas galvo
ja Jonas. Demakracijos, liniją 
netoli, gal kilometras, tuoj sa- 
viszkai broliai, galas kentėji
mams.

Szirdis smarkiau ima plakti 
Jono krutinėję.

— Ko tu ? Staiga ežia, pat 
pasigirsta Lenku sargybinio 
balsas. į

Visas krau jas puolė Jonui in 
galva. Bet greitai atsipeikėję 
ir pasileido bėgti. Szuviai, py
lėsi, kulkos, lyg bites, zvimbią 
pro jo galva, o jis bėga. Jau
czia Jonas kad netoli galės 
bėgti, jėgos visiszkai aplei
džia ji. , ..

— Žusiu, bet nepasiduosiu! 
Kartoja ir kiek galėdamas bė
ga. ■ }., . '
„ Keliu Lenko kulka sužeistas 
krito Jonas ant žemes ir, jau 
nejauezia nei skausmu , nei 
nuovargio, nei, jokio 'baimės. 
Dabar jis sapnuoja tartum su 
savo szeimyna vakarieniauja, 
o vaikucziai, jo pasiilgę, gla
monėja suvargusi jo veidą, 
kryksztauja. . # ,

Pakilo nuraudus saulute ir 
skaisc.ziais spinduliais nu- 
szvietę. kraujuose pąplukusi 
Jono Romeikio lavęną, Isz jo 
veido triszko skausmas ir di- 

t dię. pęsiryžimas, kąpu ^.ein- 
O kas bus, jeigu Lenkai jo’žodžio isztartir Atsipeikėjo stengė nustelbti 'Žiauri, engėjo

— Einu in Vilnių, ten gau
siu ginklu, o isz ten leisiuosi 
tu žalcziu smaugti. Bet kaip 
palikti be jokios globos senus 
tėvus, žmona ii- mažus vaiku- 
czius? Kas jais mpinsis, man 
iszejus? Kyla Jonui viens po 
kito skaudus klausymai. Juo
dos mintyls prislegia karszta 
jo szirdi.

— Kas daryti, kas daryti? 
Juk Lenkai ateje vėl ims 
smaugti visus.

Tuo tarpu patranku bilde
sys taip prisiartino, kad net 
langai pradėjo virpėti. Netru
kus tuo paežiu vieszkeliu, kur 
dar nesenei nuėjo suvargę ka
reiviai, pasipylė daugybe ve
žimu, vežanęziu įnvairius bal
dus ir kitas brangenybes. Buvo 
aiszku, kad Lietuviai aplei
džia Vilnių.

Jono szirdis kažka nująu- 
czia, bet ka, inspeti negalėjo. 
Jis jauczia, kaip kažkokia jė
ga stumte stumia bėgti ji su 
savaisiais, bet, valia, ten ne
linksta. Prie savo szeimynos 
taip 'buvo prisiriszes, kad ir 
sunkiausioje valandoje neinl- 
stenge nuo jos atsiskirti. Ne- 
rimastauja, valandėlė svyruo
ja. Pagaliau nusprendžia nuo 
mylimos szeimynos nesitrauk
ti. Butu visai negražu ja pa
likti žveriszkai Lenku kanky
nei.

— Kas bus, tas! Gal ežią 
gyvendamas dar daugiau pa
tarnausiu Tėvynei.

Akimirksny stoję priesz ji 
ta naktis, kada jis Lenkams 
susprogdino ginklu sandeli. 
Visa jo kuna nukrėtė szaltas 
szirpulys, szirdis skendo in 
dar didesni nusiminimą.

suseks ta mano žygi? Kyla Jo
nui baisi mintis. Juk tuomet 
arba pakars, arba suszaudys.

Galvojo sziaip, galvojo taip 
'bet nieko geresnio neiszgalvo- 
jo. Nusprendė likti. >

SAPNORIUS

Jeigu Permainote 
Savo Adresus 

Gyvenimo

Tieji kurie persikrausto 
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.”

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos

in

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

ginti, o sziandien jau puola.

Temo. Vilniaus ulyežiose su
žibo pirmieji žiburiai. Tuo tar
ini sargas prąyere geležines 
jalejimo duris ir pro jas inmę- 
te baisiai nukamuotu Romei- 
du . Joną. Vargszas. nebegale-

Szaltas rudens rytas. Dar 
gana su vėjais jau kelinta die
na. Visur szlapia, sziurpu.

Purvynu vieszkeliu, kuris 
vede in Vilnių, skubiai žings
niuoja keli Lietuviai karei
viai. Ju menkos milines szla- 
pios, kojos iki keliu purvinos, 
permirkusios. Pietuose girdė
josi patranku duslus dejavi
mai. Tai Lenkai, sulaužė Su
valkų sutarti, veržiasi Lietu
von. Vėl liejasi kraujas, vėl 
vaitojimai, dejavimai; vėl 
žiauri vergija Lietuvai graso. 
Laibai butu gera szierns vy}- 
rams iszsidžiovinti kiaurai 
permirkusius drabužius, bet 
nėra laiko. Juk tėvynei pavo
jus ! Mesk viską ir ernes in ran
ka ginklą skubėk muszin!

Dar valandėlė ir vargszai 
kareiviai dingo netolimo misz- 
ko tam.sum,oje.

Su 283 Paveikslai*

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% coL plocrio 
Iszaiszkliia sapna ir kas 
ateitoje stosis, Su priedu 

I planatu ir visokiu burtu, 
i Knyga in minksxtos po- 
! pieros virszeliuose. ::r :: 
> Pinigai reikia siusti su 

užsakymu:

! Tiktai,... $1.00
' Saule. Publishing Co., 
'Mahanoy City. Pa.,U.S. A.

SKAITYKIT

PLATINKIT!

Praėjo kelios dienos. Aplink 
vėl ramu. Nutilo patranku 
griausmai, pamažu, nurimo ir 
bailus žmones. Isz lėto gyveni
mas vėl slinko in, normalines 
vėžės. Ji sujudindavo staigus 
Lenku pasirodymas., kratos, ir 
isuiminejiinai. Žmones buvo 
pripratę prie tu “vaiszin”. 
Plęszimąi, žveriszki muszimai 
kame nors intartu žmopiu, 
jiems paprastas 'gyvenimo, 
reiksząiys, Taip buvę prie Ru
su valdžios, ta pat kęnte nuo 
Vokiecziu, tas pat dabar prie 
Lenku. Kaip kurie Vilniecziai 
jau nieko geresnio nelaukė. 
Buvo insitikinę, kad Dievas 
tai lėmęs, taip ir turi būti.

Vilniaus, Balstogės kalėji
mai prikimszti visokio plauko 
Lietuviu, kuriems sziandien 
paguoda ir nusiraminimas, 
kanczia ir aszaros, Czia senas 
ir jaunas griežia dantimis 
veidmainiui Lenkui, tykoda
mas tik patogios valandos, ka
da galės jam už savo kan ežias 
tinkamai užmokėti. O kerszyiti 
buvo daug už ka; kiekvienas 
patekę in szi kalėjimą nežmo- 
niszkai, sumusztas,. .nukankin
tas ir netekes sveikatos; o gro
bikas tuo metu, terioja jo na
mus, kankina žmona, tėvus ir 
mažus vaikelius. Jie szaukesi 
dangaus pagelbos.

Tiek skriaudų, tiek invai- 
riausiu nelaimiu Lietuva nuo 
amžių, prityrė isz sziu “bro
liu,” kurie ** broliszkai” apka
binę isztisus szimtmeczius ja 
smęuge ir- po sziai dienai tębe- 
smaugia. Jie vakar žodejo tave

tik po keliu valandų. Su asza- 
romis akyse papasakojo drau
gams kaliniams ginklu snade- 
io iszsprogdinimO istorija ir 

visa baisu kelia, kuriuo ji vede 
i menkai.

— Neužmirszkim, vyrai, 
<ad mus daug, o aplinkui ka- 
ejima mažai sargu! Kalbėjo 

jis drąsiai kaliniams. Kaip tik 
atneša vakarienes, visi kaip 
vienas pro duris! Niekuomet 
juk mes nesulauksime szios 
tankynes galo. Sargus isz- 
blaszkysime, o patys, in Lietu
va! . 1 , ......

Tokia Jono kalba sujudino 
kalinius. Visi sukilo, spaudo 
kiecziau kumsztis ir ryžosi žūt 
but bėgti!

T?- J ' < ■- . J. . >

— O kaip bus gerai, kaip 
iszspruksiu isz szio pragaro, 
svajojome vienas kalinys. Jau
ki szypsena ir kupinos vilties 
akys jpuosze suvargusius ju 
veidus.

kulka. 1 ■ ./
—GALAS— ’•

Ponas J. Pamatat, isz Col
linsville, Dl,, raszo: Gerbiama. 
“Saules” Redakciją: Prisiun
cziu jumis mano užmokesti už 
prenumerata už laikraszti 
“Saule” ant tolesnio laiko. Su 
.gerais velinimais, nuo jusu 
skaitytojo J. Pamatat.

Istorija Apie... 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svieta ir liūdimas 
apieJezu Kristų. 

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

♦♦♦ ♦♦♦
Tamsi naktis. Lynoja. Vil

niaus pakraszcziuose tai szen, 
tai ten nakties tyla perskro
džia szuviu aidai. Tai Lenkai 
gaudo iszsiveržusius isz kalė
jimo Lietuvius, kurie dabar 
slapstosi miesto pakraszcziuo
se ir artimuose miszkeliuęse. 
Bet isz lėto vėl viskaš nutyla, 
vėl rainu.

Nežinomais takeliais, pą- 
miszkemis.. ir nepažinstamais 
laukasi greitai žingsniuoja i u 
laisvos Lietuvos puse Remei
kų Jonas. Visas lietaus, per
merktas, purvinas, vos kvapa, 
atgaudamas bėga, kad grei-

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDŲ TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 2b Centai 

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

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

Viesz. Jėzaus ir■ 
Motinos Szvencz. j
Sapnas Motinos Szven-.' 

cziausios, . mieganęzios ' 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, . bažnyczioj 
Sxv. Mykolo Arkaninolo.

Ponas Vincas Vansieviczius 
isz Passaic, N. J., raszo in 
‘ ‘ Saules ’' redakcija. Gerb. 
Redyste: Prisiuncziu užmo
kesti už laikraszti “Saule”. 
Su gerais velinimais.

1 ■ ' ' "V. ■ 1

Knygos Did. 3%zb^ col. ; 
TIKTAI, 25 0t«.

' SAULE PUBLISHING .CO., 
MAHANOY -CITY, PA. U.S.A.

^Pirkie U. S. Bonus?
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Žinios Vietines
— Kunigas Eugene A. Wa- 

ssėll, vikaras isz Szv. Jnozapp 
parapijos mieste, likos iperkel- 
keltas in Motinystes IP. M. pa- 
raja in Bustleton, Philadel
phia, o jo vieta užima vikaras 
Jeronimas Bagdonas, isz Szv. 
Kazimiero parapijos Philadel
phia.

— Seredoj pripuola Szv. 
Andriejo ir Szvencz. Motinos 
Marijos Skapliernos, o Tau
tiszka Vardine: Danguole. Ir 
ta diena: 1939 metuose Fritz 
Khun, Amerikos vyriausias 
Nacis suaresztuotas; 1948m.,, 
plieno fabrikantai pakelia al
gas trylika centu ant valandos 
savo darbininkams ir tuo pa
ežiu sykiu plieną pabrangina; 
18621U., David G. Farragut bu
vo paskirtas pirmuoju Admi
rolu Amerikos Laivyno; 1378 
m., Jagela nuskandino Lietu
vos Kunigaiksztiene Birute.

— Ketverge pripuola Szv. 
xklekiejo, o Tautiszka Vardine 
Nelda. Ir ta diena: 1950 me
tuose Amerikos Slapta Polici
ja suarsztavo Julius Rosenlber- 
ga, New York mieste, kaipo 
Sovietu Rusijos szpiega ir 
Amerikos iszdavika. Jo žmo
na buvo vėliau siumta ir su- 
ar'esztuota. Jiedu 'buvo pa
smerkti mirties bausme Kovo 
29 diena 1951 m., o Birželio 19 
diena 1953 m., jiedu užsimoke- 
jo'su savo gyvastimis; 1935 m., 
daugiau kaip asztuonios de- 
szimts tukstaneziu Žydu iszsi- 
nesze isz Vokietijos. Jie jau 
tada nujautė kad jiems 'bus 
riestai. Musu vadams jau. ežia 
turėjo būti aiszkus 'ženklas kas 
darosi toje Naciu užkariautoje 
Vokietijoje.

— Petnyczioj (pripuola SzvL 
Kamilijo, o Tautiszka Vardi
ne: Astute. Ir ta diena: 1812 
m., Amerika paskelbė karai 
priesz Anglija; 1940 m., Prez. 
F. D. Rooseveltas paskirtas 
treczia syki del Prezidento 
vietos, Suvien. Amerikos Vals
tijų; 1413 m., Lietuviai perga
lėjo Lenkus ties Lucku.

— Szv. Marijos Slavoku 
parapija laike savo Bazara per 
keletą vakaru in parapijos 
darža’ pi*ie bažnyczios.

Mount Carmel, Pa —
Jonas Sigaraitis, nuo 336 So. 
Maple uly., staigai susirgo "pa
reita Utarninka, ir likos nu
veržtas in Shamokin ligonbu-

Pirkite U. S. Bonus

Uncle Sam Says .

Lots of folks complain that the money 
they draw every payday zooms away 
from them with supersonic speed. If 
that’s happening to you, here’s how to 
stop it automatically! Sign up for TJ. S. 
Savings Bonds regularly, under your 
firm’s Payroll Savings Plan, or—If this 
method is not available to you—your 
bank’s Bond-A-Month Plan, then, that 
part of your earnings can't get away 
from you. In fact, every $3 you invest— 
la the safest investment in the world— 
grows up to be M In ten years.

U, S. Trtuury

te, kur jis pasimirė Petnyczios 
vakara nuo szirdies atako. Ve
lionis kitados gyveno Girard- 
villeje ir buvo virszininkas po
licijos tame mieste, o 1931 me
tuose apsigyveno Mt. Carmel. 
Kitados dirbo del Readingo 
kompanijos geležinkelio. Pali
ko savo paezia Mare (Zarkis) 
taipgi sekanezius brolius ir se
serys: Jurgi, Ona Simononie- 
ne, Mare U'župiene ir Izabele! 
Uloziene visi isz Girardvilles; 
Panele Konstancija, Chicago; 
Cecilija Walker, High Point, 
N. C., ir Edvardą isz Truek- 
ville. Laidojo Utarninko ryta 
su apiegomis in Szv. Kryžiaus 
parapijos deszimta valanda ir 
palaidotas in parapijos kapi
nėse.

NESZCZIA ŽMONA

Nužudė Savo Vyra
SCRANTON, PA. — Dvide- 

szimts septynių metu amžiaus 
žmona, motina nuszove savo 
vyra kai jis miegojo.

Nuszautas žmogus buvo Ar
thur Edmondson, trisdeszimts 
dvieju metu amžiaus troko 
draiverys.

Policijantai sako kad jo 
žmona, Janet ji nuszove su 
medžiokles karabinu.

Detektyvu virszininkas, Ka
pitonas Edward Kelly sako 
kad ji savo vyra nuszove kai 
jiedu buvo susiginezine, susi- 
pesze apie iszlaidas del szei- 
mynos.

Porele turi penkis vaiku- 
czius ir jo žmona laukia dar 
szeszto, Rugsėjo menesyje.

Kiek buvę,įgalima dažinoti, 
tai ji prisipažinsta kad ji nu
szove, savo vyra, bet ji nesako 
kodėl.

Kapitonas Julius R. Mc
Coy, Air National sargas la
kūnas kurio T-33 Jet eropla- 
nas susimusze su Capital 
Airlines prekybiniu eropla- 
nu, netoli nuo Brunswick, 
Maryland, eroplanu kompa
nijų virszininkams papasa
koja kaip ta nelaime atsiti
ko, ar bent kaip jis mate ar 
suprato apie ta nelaime. Jis 
tik vienas iszliko gyvas toje 
nelaimėje, kurioje dvylika 
žmonių žuvo.

POLICIJOS
VIRSZININKAS

NUSIŽUDĖ
TORONTO, CANADA. — 

John Chisholm, Toronto mies
to policijos virszininkas buvo

Irano Karalius, Shah Mo
hammed Reza Pahlavi yra 
czia pasveikinamas Ameri
kos Sekretoriaus John Fos
ter Dulles, po kaire, ir Vice
prezidento Richard M. Nix- 

surastas savo automobilyje in 
High Park, negyvas. Szali jo 
buvo jo policinis revolveris su 
viena tuszczia kulka.

Kiti policijantai sako kad 
jis nusiszove, nes jis jau kuri 
laika buvo labai susirupines 
savo sveikata. Jie sako kad jis 
nesveikavo ir vis skundiesi.

SUVAŽINĖJO VAIKA

Norėjo Pasikarti
NEW YORK, N. Y. — 

Intartas draiverys, kuris suva
žinėjo jauna vaika, norėjo pa
sikarti kalėjime.

Camilo Jiminez, kuris buvo 
suaresztuotas už tai kad jis 
suvažinėjo jauna vaika ir pas
kui paliko ji ant ulyczios ir sau 
nuvažiavo; patupdintas in ka
lėjimą, norėjo pasikarti.

Detektyvas Frederick Kuh- 
ner, priėjės prie jo kambarėlio 
kalėjime, pamate kad jis buvo 
užsikabinės savo diržą už bal
kiu ir riszosi kita gala aplink 
kakla. Jis greitai inejo ir ta 
diržą nuo jo atėmė.

Jam kaucija ant pusdevinto 
tukstanezio doleriu buvo už
dėta, kol jis bus patrauktas in 
teismą priesz teisėja Francis 
X. O’Brien.

Policijantai sako kad szitas 
Jiminiez buvo pasiskolinės au
tomobiliu nuo Louis Davila.

4 MAINIERIA1
UŽGRIAUTI

VOKIETIJOJE
DORTMUND, VOK. — Ke- 

turi Vokiecziai mainieriai bu
vo užgriauti du tukstaneziu 
trys szimtai pėdu po žeme, in 
Westhausen, netoli nuo Dort
mund miesto.

Penktas mainierys buvo isz- 
gelbetas.

VAŽIAVO IN
SZERMENIS

3 Žuvo; 8 Sužeisti
ST. THOMAS, ONTARIO.) 

— Trys žmones užsimusze ir 
asztuoni kiti buvo sužeisti, 
netoli nuo St. Thomas miesto, 
kai jie važiavo in gimines

Irano Karalius Vaszingtone

ono kai jis atskrido in Vasz- 
ingtona. Jis buvo iszkilmin- 
gai palydėtas in Baltnamo- 
sius, kur jis pietavo su Pre
zidentu Eisenhoweriu.

Karalius Shah Mohammed 

szermenis.
Policijantai sako kad tiedu 

automobiliai nuvažiavo nuo 
vieszkelio ir nukrito apie du 
szimtu pėdu.

Žuvusieji buvo 65 metu am
žiaus George Griggs; jo gimi
naitis 43 metu amžiaus da
rence Griggs ir 5 metu am
žiaus Melodie Griggs. Visi bu
vo isz Detroit, Michigan.

DVI VESEILES 
ATIDĖTOS

JaiiniRiaf Suaresztuoti
PHILADELPHIA, PA. — 

Apie szimtas linksmu svecziu 
susrinko in sale prie Treczios 
ir Carpenter uly., South Phila- 
delphijoje.

Jie czia buvo pakviesti in 
dvi veseiles.

Detektyvai John McGill ir 
Benjamin Young teipgi užėjo, 
bejieszkodami penkios de- 
szimts asztuoniu alaus baksu, 
kurie butm dinge isz Ponios 
Nespoli skiepo.

Tiedu detektyvai užtiko 
daug alaus toje salėj e. Jiedu 
suėmė busianezius jaunikius ir 
juodu suaresztavo dvi valan
das priesz j u szliubus.

Intarti už to alaus vagyste 
yra 21 meto amžiaus David 
Tindle ir teipgi to paties am
žiaus John McCleary.

Veseiles buvo atidėtos ir 
svecziai turėjo gryszti namo 
nei neparagave to aluczio.

KUNIGUŽIO ŽMONA
PARGRYŽO

ST. LOUIS, MO. — Kunigu
žis priėmė atgal savo žmona, 
kuri buvo nuklydus ir pabėgus 
su dykaduoniu ir buvusiu ka
liniu, kuris vėliau buvo su
aresztuotas už tai kad jis buvo 
isz jos iszviliojes du szimtu 
tris tukstanezius doleriu.

Trisdeszimts devynių metu 
amžiaus Kunigužis James A. 
Doubleday, Grace Episcopal 
bažnyczios klebonas in Kirk
wood, laikrasztininkams dau
giau nieko nesake, kaip kad 
jis priėmė savo žmona atgal in 
klebonija. Jis nepavelino laik
rasztininkams klausinėti jo 
žmonios, 33 metu amžiaus Po
nios Barbara Fox Doubleday. 

Reza Pahlavi Vaszingtone 
pasiliko per tris dienas, per 
kurias jis su Eisenhoweriu 
pasitarė apie Vidur-Rytu 
klausimus.

o o a

Ponia Doubleday, dvieju 
vaikucziu motina buvo iszva- 
žiavus, in Reno, keturi mene
siai atgal kur ji pradėjo liti- 
gaeija del divorso nuo savo 
vyro-kunigužio.

Czia ji susipažino ir užside-

jo su 37 metu amžiaus dyka
duoniu, sukeziu ir buvusiu ka-
liniu, Lewis Headspeth.

FBI policija sako kad ta mo- 
'teriszke iszmaine bonus ir 
stockas dvieju szimtu tukstan
eziu doleriu vertes, ir iszvažia- 
vo in Tucson, Arizona su tuo 
dykaduoniu, kur jiedu apsigy
veno viename vieszb utyje per 
asztuonias dienas. (Ji tiek 
daug pinigu, toki gražu turteli 
buvo paveldejus nuo savo tė
vuko.)

Viena gražu ryta, kai ji at
budo, ji rado kad josios drau
gas ir josios pinigai sykiu bu
vo dinge. Ji greitai nusiskubi
no pas FBI policija.

Vietiniai policijantai to 
naujai bagoto dykaduonio ne- 
begalejo surasti, bet FBI poli
cija greitai ji suseke in Miami, 
Florida, kur jis szvaiste tuos 
pinigus po saliunus ir puo- 
sznius kliubus.

Kai FBI policija ji sueziupo, 
jis su piktumu pareikalavo 
kad jie pasiaiszkintu kam jie 
ji suaresztavo, nes, anot jo, ta

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

moteriszke, buvo tuos pinigus 
jam davus. •

Jau ne pirmutinis sykis sai
tam dykaduoniui būti suaresz- 
tuotam; jis yra keliuose kalė- 
jimubse isztupejes už invai- 
rias vagystes ir szelmystes.

Jam gal ir butu puikiai vis
kas pasisekęs, jeigu jis nebutu 
pradėjęs savo turteliu taip 
vieszai ir draugiszkai; džiaug
tis ir visiems pundytiC ir jei
gu FBI policija nebutu insiki- 
szius. M

FBI policija galėjoj greitai 
insikiszti, kai jis peržęnge val
stijos rubežiu su pasivogtais 
pinigais. Jis tada jalu prasi
žengė ne tik valstijos, bet ir 
valdžios instatymams.! į'

Kunigužio žmona giedodavo 
parapijos chore ir vesdavo 
bažnytines draugijas;i bet kai 
ji ta turteli paveldėjo,; ji nuta
rė savo jau ir taip gražu balse
li iszlavinti ir muzikos mokin
ti, bet nutarė kad butu geriau 
pirmiau savo vyro, kUhigužio 
nusikratyti, ir už tai ’ ji buvo 
iszvažiavus in Reno, Nevada.

Kai jo žmona pareikalavo 
divorso, Kunigužis parapijos 
komitetui inteike savo atsaky
mą ir pasitraukima isz tos pa
rapijos, bet komitetas nesuti
ko ir neprieme, pareikszdamas 
kad visi parapijiecziai užjau- 
czia savo kleboną ir nori kad 
jis pasiliktu. ■
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