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Giltine Užbaigė Atostogas

Deszimts metu amžiaus 
Michael Showalter, vienas 
isz daug tukstancziu, kurie 
iszsineszdino isz miesto nuo 
karszczio per atostogas in 
Minneapolis, užbaigė savo 
atostogas staigiai ir trum
pai kai jis inszoko in ežerą

Isz AmerikosB1LA
. _ T__  Eisenhoweris Skolin-

Goldfine Su gas, Sako Redaktorius
Laikrasztininkais ----

Žydelis bagoezius Ber
nard Goldfine, kuris dabar 
yra su savo dovanomis po 
visa kraszta pagarsėjęs ežia 
pasiszneka su laikrasztinin
kais Vaszingtone, savo kam
baryje.

Jo patarėjo Jack Lotto 
kambaryje buvo užtiktas ra 
dijo intaisas susekti visus 
pasikalbėjimus.

Tas radijo intaisas buvo 
isz kito kambario investas. 
Ta kambarį buvo pasiranda 
vojes Baron I. Shacklette, 
kuris dirbo Kongreso komi
tetui

Tokie intaisai, slėptomis 
sekti kitu pasikalbėjimus 
yra uždrausti.

pasimaudinti ir atvesti, ežia 
ugniagesiai veltui stengiasi 
ji atgaivinti .prie to ežero 
kranto. Jis pasimirė kai tie 
ugniagesiai ji skubotai veže 
,in ligonine. Szeszi kiti szi- 
toje apylinkėje ta paezia 
diena prigėrė.

TAMPA, FLORIDA. — V. 
M. Newton “The Tampa Tri
bune” laikraszczio redakto
rius buvo savo laikrasztyje 
vieszai paskelbęs kad Prez. Ei- 
senhoweris apleido Roney Pla
za vieszbuti, 1952 metais, neuž- 
simokejes savo bila kuri buvo 
daugiau kaip keturi tukstan- 
cziai doleriu del vienos dienos.

Anot to redaktorius ta diena 
Prez. Eisenhoweris su savo 
partijos vadais tenai laike 
Rinkimu Posėdi.

Spaudos Sekretorius Bali
namuose James C. Hagerty, 
piktai atsikirto ir pasakė kad 
tas redaktorius klysta, ar sta- 
cziai meluoja. Jis kitiems laik- 
rasztininkams paaiszkino kad 
to vieszbuczio bila buvo tik 
pusantro tukstanezio doleriu 
visam komitetui; kad ta komi
tetas užmokėjo $964,13 už Pre
zidentą. O kita bilos dali už
mokėjo, padengė Floridos Re- 
publikonai ir daug laikraszti- 
ninku. O jeigu kurie asmenys 
savo asmeniszkas bilas neuž- 
simokejo, tai nei Prezidento, 
nei komiteto reikalas.

Redaktorius V. M. Newton 
nenutylejo. Jis tuojaus savo 
laikrasztyje atsake Ponui Ha
gerty kad Senato Komisija yra 
priparodžius kad to vieszbu
czio bila Prez. Eisenhoweriui 
buvo virsz keturi tukstancziu 
doleriu. Jis dabar klausia: jei
gu už Prezidentą komitetas už
mokėjo $964.13; tai kas atsa
ke ar atsakys tam vieszbucziui 
Už $3,035.87?

Baisus Smūgis Vakariniems 
Krasztams; Iraq Kunigaiksztis 
Abdul Ilah Pakartas; Amerikos 

į . ♦

Marinai In Lebanon
Pakartas

Kunigaiksztis Abdul Ilah

IRAQ. — Sukilimas Iraq 
kraszte yra baisus smūgis vi
siems Vakariniems krasztams, 
kurie visomis galiomis sten
giesi savotiszkai 
tus valdyti.

Czia visi laikrasztininkai 
stengsis visaip aiszkinti apie 
tai kas ten atsitiko ir kodėl, 
bet szitas turėtu visiems būti 
kaip ant delno aiszku: Arabu 
krasztai dabar kaip Lietuva ir 
kiti Pabaltijos krasztai per 
amžius svajojo ir kartais ko
vojo del nepriklausomybes, 
taip Arabai dabar kovoja.

Lebannese sukilėliu vadas 
Amerikos laikrasztininkams 
staeziai pasakė kad Amerikos 
marinu pribuvimas tame krasz 
te yra baisus tarptautiniu su- 
tareziu sulaužymas, ir kad vi
si sukilėliai ligi paskutinio vy
ro stos priesz Amerikos Mari
nus.

O musu marinai yra atsake 
kad jie pasirenge visus tuos 
sukilėlius nugramzdinti. Jie 
sako kad jie yra pasiunsti in 
Lebanon, ne priesz Lebanon 
žmones, bet palaikyti tvarka 
in Iraq, bet jeigu Lebanese su-

SAUDI

ARABIA

Žemlapis parodo kur karas 
tiesėsi. 

kileliai nori stoti priesz juo, 
tai musu marinai nenusileis.

Eisenhoweris dar nėra su- 
szaukes ypatinga Kongreso ir 
Senato posėdi ir nėra pareika
lavęs ingaliojimo siunsti musu 
vaiska in Vidur-Rytus, bet jis 
gali taip padaryti už keliu va
landų.

In Iraq sukilėliai, remdami 
Egipto Diktatorių Nasser, yra 
paskelbė kad j u krasztas yra 
respublika. Jie teipgi yra pra- 
nesze kad Crown Prince Abdul 
Ilah yra pakartas.

In Jordan Karalius Hussein 
yra paskelbęs kad jis dabar 
yra Arabu Sanjungos Pirmi-

LEBANON. — Amerikos 
marinai, pilnai apsiginklavę, 
atvažiavo in Lebanon kraszta.

Kiek j ra galima dažinoti, 
tai žmonas musu marinus labai 
HraugiszkaU priėmė,~n,‘ sukilę” 
liai, kol kas musu marinu ne
kibina.

Nors visi marinai turi būti 
diena ir nakti apsiginklavę, 
bet jiems valia po miestą vaik- 
sztineti. O kadangi jie gana pi
nigu turi tai biznieriai ir mer
ginos ir moterėles prie j u seili
nusi.

Bet Marinu vadai yra davė 
visiems tiems žmonėms žinoti 
kad jie czia baiku nekreczia, ir

SZPIEGAS
NEPABĖGO

STOCKHOLM, SZVEDIJA.
— Nuteistas atomines jiegos 
žinių szpiegas biski pasivėlino 
sugryszti in kalėjimą, isz kur 
jis buvo gavės keturios de
szimts asztuoniu valandų pa
ša.

Sugryžes jis kalėjimo sargu 
atsiprasze ir pasiaiszkino kad 
jis buvo pasirengęs pabėgti, 
bet paskui nutarė gryszti.

Keliu krasztu policija jau 
buvo pradėjus jo jieszkoti.

Robert Folke Damstedt bu
vo nuteistas in kalėjimą del 
puspenkto meto in Stockholm, 
1957 metuose. Jis buvo su ki
tais susitaręs iszduoti savo 
kraszto daug atominiu paslap- 
cziu, bet buvo susektas ir su
imtas pirm negu jam tai pasi
sekė invykdinti.

Jis buvo Szvedijos atomines 
komisijos sekretorius pagelbi- 
ninkas, ir galėjo prieiti prie vi
su tos komisijos slaptu rasztu. 
Jis pats save iszdave, kai vie
na diena gerokai inkauszes jis 
pradėjo savo giminėmis di
džiuotis ir taip iszsiplepejo.

kad jie yra pasirenge ne tik 
gintis, bet ir to krsazto val
džia palaikyti.

Kol kas dar nieko negirdeti 
apie Anglijos vaiska, nors jau 
žinoma kad keletą brigadų yra 
czia pasiunsta. Bet Anglijos 
kareiviai nėra taip laukiami 
tuose krasztuose, kaip Ameri- 
kiecziai, nes Amerikiecziai tu
ri laugiausia pinigu.

Žmonėms politika taip neru
pi kaip Amerikoniszki dole- 
riukai. Už tai net ir sukilėliai 
per greitai nebeiszdrys pultis 
ant Amerikiecziu, kurie yra 
visu žmonių gerbiami ir lau
kiami. Isz kitos puses, visi 
gerai žino kad Amerikiecziai 
su kulkomis ar su ginklais ne 
siskaito, nes jie visko turi ir 
per daug.

Jordan Karalius Hassein

AMERIKA
PASKOLINS

46 LAIVUS
WASHINGTON, D. C. — 

Kongresas priėmė inneszima 
paskolint draugingiems krasz
tams keturios deszimts szeszis 
musu Laivyno laivus.

Sulyg szita nauja byla Pran
cūzijos valdžia dar per du me
tu gales pasilaikyti musu Bel- 
leau Wood laiva kuris karisz- 
kus eroplanus veža.

Devyniolika tu laivu bus pa
skolinta Europos krasztams, 
kaip Vakaru Vokietijai, Grai
kijai, Italijai, Norvegijai, Is
panijai ir Turkijai.

Asztuoniolika tu laivu eis 
Pietų Amerikos krasztams 
kaip Argentina, Brazilija, Chi
le, Colombia, Cuba, Peru, Uru
guay ir Ecuador.

Keturi laivai eis Tolimiems 
Rytams.

CHRUSZCZEVAS 
GINASI NUO 

DRAUGU
MASKVA, RUSIJA.— 

Pabaigoje Birželio menesio 
Sovietu partijos centro komi
tetas posėdžiavo.

Per Paryžių ateina žinios, 
dipliomatiniais keliais, kad 
tie posėdžiai labai svarbus jei
gu ne opus Ponui Chruszcze- 
vui.

Priesz ji randasi visa eile in- 
takingu nariu kurie su juo 
visiszkai skiriasi ir jam sta
eziai prieszinasi ant vidaus 
klausimu. Pavyzdžiui jie nesu
tinka su Chruszczevo nusista
tymu panaikinti bendrus san
delius del invairiu maszinu, 
kaip traktorių, žagrių ir tro- 
ku ūkininkams.

Tokie galingi ir intakingi 
partijos szulai, kaip Suslovas 
ir kiti sako kad tu bendru san
deliu panaikinimas yra priesz 
visus partijos nusistatymus, ir 
sugražina ūkininkams asme
nine nuosavybe.

Chruszczevas norėdamas at
sikirsti ir savo “draugus” nu
ginkluoti, numalszinti, sten
giasi parodyti kiek jis yra nu
veikęs, ka jis yra padaręs už
sienyje.

Už tai jis piktumu ir gražu
liu stengiasi iszsivilioti isz 
Prez. Eisenhowerio pakvieti
mą pas mus atvažiuoti in sve- 
czius.

Sovietam tokis pakvietimas 
I ir galiūnu susitikimas yra bai
siai branginamas.

| Kai Chruszcziovui czia ne- 
pasiseke tai jis pasiskubino vi
sus savo draugiszkus laiszkus

i Eisenhoweriui vieszai pa
skelbti, kad visi matytu kad 

Ine jis bet Vakarai czia kalti

Szuva Laukia Garnio

Renny, juodas szuva, ku-
ris per tris dienas laike sar
gyba prie Burbank, Califor
nia ligonines, galu gale pa
mato savo szeimininke, Po
nia Lois Green, kuri pro lan
gą ji pasveikina isz ligoni
nes. Tas szuva paseke ja

NACIS SUGAUTAS

Po Keturiolika Metu
BUDAPESZTAS, VENGRI

JA. — Vengrijos Naciu vadas 
buvo susektas ir suimtas po 
keturiolikos metu jieszkojimo.

Jis yra intartas už tris 
žmogžudystes, ar bent taip 
Komunistiszkas “Nepszabad- 
sag” laikrasztis raszo.

Suimtas ir intartas buvęs
Nacis yra Gezą Gegedeos. Po- 
licijantai sako kad jis dirbo 
plieno fabrike, Sztalinvaros 
miestelyje, po savo szvogerio 
vardu ir pravarde.

kad niekas isz viso to neiszejo.
Tuo paežiu laiku Chruszcze- 

vas garsiai ir' drąsiai kvietė 
visas vieszpatystes stoti in vir- 
szunes konferencija.

Kai galu gale, Prez. Eisen
howeris sutiko, bet nustatė sa
vo sanlygas, tai Chruszczevui 
blusos numirė.

Nieko niekur gražumu nepe- 
szes, Chruszczevas pradėjo 
savo pagieža lieti ant savo pa
lydovu ir visu kitu, kurie pa
sipynė jam po kojomis.

Už tai neteko savo vietas, 
jeigu ne galvas tokie dideli as
menys, kaip Molotovas, Ma
lenkovas, Žukovas, Bulgani
nas ir Kagenaviczius ir kiti. 
Už tai tos skerdynes Vengri
joje. Chruszczevas, inirszes, 
nebežino ka kaltinti, padūkęs 
ir iszsigandes nebežino kur 
dėtis.

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKIT!

isz namu kai ji buvo nuvesz-
ta in ligonine, kai jos laikas 
suėjo pagindinti. Szuva per 
kelias dienas ir naktis nieko 
neede beeidamas sargyba 
prie tos ligonines. Keletą 
žmonių stengiesi ji paszerti, 
bet be pasisekimo!
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Kas Girdėt
Jurininku agentai pargryže 

isz Leningrado, pranesza kad 
jie tenai yra mate du nauju So
vietu dideliu submarinu, po
vandeniniu laivu, kurie yra 
apie trisdeszimts pėdu ilgesni 
U'ž musu ilgiausius ir didžiau
sius. Spėjama kad jie gali bū
ti atomine jiega varomi.

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

Pypkes Durnai *

Kodėl?

Daug Vengrijos darbininku 
tyczia nesiskubiria in darba ir 
prie kiekvienos progos delsia, 
laika gaiszina. Jie szitaip pa
rodo savo nepasitenkinimą ir 

-priesztaravima priesz valdžia 
už ju vadu, Nagy ir Maleter 
nulžudinima.

savo 
kad 

pasi- 
var-

Lakunu Sztabas, per 
szpiegus yra dažinojes, 
Sovietai turi prirengė, 
state jet eroplana, kuris
tuo ja atomines jiegas. Jie ta 
eroplana nuo žemes iszszautu 
su spraustuvais, .“Jet jiega” 
ir paskui padangėse .lakūnas 
paleistu savo atominius inži- 
nus. Sovietai rengiasi ta ero
plana paleisti in padanges per 
Aviacijos diena.

Augsztas dipliomatas Ame
rikos Ambasados buvo pri
verstas pasitraukti isz savo 
vietos in Peru, už tai kad jis 
tenai nusipirko dideli ūki. O 
tai musu valdžios Uždrausta 
musu dipliomatams. (

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

Chile sako kad nei vienas ju 
su'bmarinu nebuvo tuo laiku 
tuose vandenyse.

Spėjama kad tai buvo Sovie
tu submarinas.

Naujas Prancūzijos Dikta
torius, Generolas Charles de 
Gaulle yra jau keletą sykiu pa- 
reiszkes kad jam nepatinka, 
kad Amerikos dipliomatai ma
žai jo paiso ir su juo nesiskai
to.

Pavasaris labai pasivėlavo 
Rusijoje ir už tai derlius bus 
prastas.

Gyvenimas Vaiske: Kad gy
venimas butu lengvesnis ir 
biški malonesnis vienam kari
ninkui, armija sztai ka jam 
parūpino, Philipipinuose.

Pampino eroplana jo tarnui 
kad jis galėtu- kas sanvaite at
skristi ir prižiūrėti kad pietus 
būti tinkamai prirengti.

Du kareiviai buvo pasiunsti 
in Tokyo, kad jie prižiuretu 
kaip fabrikantai gamina bal
dus to karininko namams. Ki- 
tas kareivis buvo pasiunstasan 
Singapore, kad prižiuretu kad 
kviesiu užlangalai 'butu gerai 
ir tinkamai pasiūti, staliuoti.

Kasztavo dvideszimts tris 
tukstanezius penkis szimtus 
doleriu pertaisyti jo ofisus, 
namus ir septynis tukstanezius 
doleriu baldams.

Septyni szimtai del golfo 
lazdų ir keli tukstaneziai del 
radiju ir televizijų.

Jam bara su brangiausiu 
sznapsu buvo pampintas jo 
ėroplane. Kitas baras buvo 
intaisytas jo namu skiepe.

Kai Armijos sztabas apie tai 
da'žinojo, tai Generolas John 
B. Ackerman buvo- pabartas ir 
paskirtas in žemesne vieta.

Trumano prisiminimu kny
ga, kai pirmiausia iszejo, kasz- 
tavo deszimts doleriu. Dabar 
sztorninkai nusiskundžia kad 
jie tos knygos negali parduoti 
nei už doleri ir devynios de
szimts szeszis centus.

Vaikas žiūrėdamas per langa, 
Nemate ant dangaus

Žvaigždžiu,
Todėl priejas prie 

motinos klausia:
Mama, kodėl szi vakara 
Nėra ant dangaus 
.. Žvaigždžiu, 
Ar Dievas nevaikszczioja?

Dabai- kai Alaska yra in- 
skaityta in Suvienytu Valsti
jų szeimyna, tai Hawaii salu 
atstovai tikisi kad ir Hawaii 
bus priimta, 1960 metais.

Automobiliu kompanijos ti
kisi iszleisti savo ateinaneziu 
metu naujus automobilius 
Spalio menesyje.

bininkams blaivybe skelbia.
Jis viename fabrike, Lenin

grade, iszdrdže savo blaivybes 
prakalba, ir vienas darbiniif- 
kas anot vieno laikraszczio, 
iszdryso jo paklausti, kodėl 
Vodka taip pabrango.

Khruszczevas jam atsake 
kad valdžia taip pabrangino 
Vodka, kad ‘žmones mažiau 
girtuokliautu ir daugiau dirb
tu.

Jis prižadėjo maista atpi
ginti 'bet ne Vodka.

Vodkos pantuke, Rusijoje 
dabar kasztuoja tarp dvide- 
szimts penkių ir trisdeszimts 
rubiliu. Musu .pinigais butu 
septyni doleriai su puse.

Iszrodo kad szia vasara, bus 
mažai straiku. Kaipgi darbi
ninku unijos dabar iszdrystu 
straikudti kai kad ir taip daug 
darbininku randasi be darbo.

Komunistai vargiai sukels
....... , 1 ... :

Pirkite U. S. Bonus

riauszes priesz Daktara Milton 
Eisenhoweri, kaip jie buvo pa
dare priesz Vice-Prezidenta 
Nixona, Pietų Amerikoje. Pre
zidentas Eisenhoweris 
miau buvo atidėjęs ta
brolio kelione, bet dabar jam 
yra užtikrinta kad jo brolis 
nenukentes tokiu nemalonu
mu.

pir-
savo

Connecticut valstijoje be
darbiu skaiezius auga. Pra
džioje Liepos menesio ežia bu
vo Vienas szimtas asztuoni 
tukstaneziai keturi szimtai 
darbininku 'be darbo.

SKAITYKIT

PLATINKIT!

Komunistai Pietų Ameriko
je dabar mato, kad jie buvo 
baisia klaida padare, taip už- 
sipuldami ant Amerikos Vice- 
Prezidento R. Nixono.

Dabar beveik visas Pietų 
Amerikos Komunistu sztabas 
yra paszauktas atgal in Mask
va del nau ju insakyuiiu ir nau
jos propagandos, kad tokia 
klaida vėl neiiivyktL

Iszvažiavo in Maskva Ko- 
mnistu vadai j isz Montevideo, 
Urpguay ir kitu krasztu, pasi- 
aiszkinti, atsipraszyti ir priža
dėti kad daugiau tokiu neisz- 
kresti.

Amerikiecziai .per viena sah- 
vaite per neapsi'žiurejima, pa
meta apie du milijonu doleriu.

In Nottingham, Anglijoje, 
policijautai peržiurėjo, patik
rino ketinis sžimtus automo
biliu, ir rado kad asztuonios 
dęszimts devintas nuoszimtis 
ju yra taip sugede, kad pavo
jinga su jais važiuoti.

Sovietu Rusijos premieras 
Nikita Khruszczevas, kuris 
daug: kartu yra vieszai pasiro
dęs girtas, dabar visiems dar-

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

- . ........A' j- ......................
u—----- -  «* ------ - ----- .............................. ...........
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ANGLIJOS
EROPLANAS

Komunistu Nuszautas

Argentinos Prezidentas Ar
turo Frondizi, Gegužio 23-czia 
diena vieszai' paskelbė kad Ar
gentinos laivynas užtiko sveti
ma submarina prie ju kraszto 
kranto, ir kad jie ta submari
na nūskandin o.

Amerika, Anglija, Prancū
zija, Dueczlandija, Italija ir

But with lunches 
it’s

LONDON, ANGLIJA. —
Anglijos kariszkas eroplanas 
buvo nuszautas virsz Yemen 
kraszto. Taip pranesza Angli
jos valdžios spauda.

Tas eroplanas buvo nuszau
tas Yemeni kareiviu, Aden 
apylinkėje. Tas Anglijos ka- 
tiszkas eroplanas paleido vi
sus savo karabinus atsakyda
mas in tu kareiviu szuvius, bet 
buvo priverstas nusileisti kai 
jo inžinai buvo paszauti.

Kol kas dar nebuvo pranesz- 
ta ar kas ant to eroplano žuvo 
ar ne. Bet Anglija jau dabar 
yra pasiuntus Sovietams laisz- 
ka, pareikszdama savo protes
tą ir pasipiktinimą kad tie ka
reiviai dryso Anglijos eropla
na paszauti.

Tokie atsitikimas Anglijai 
yra mums in sveikata, nes kai 
mes norėjome kad Anglija sy
kiu su mumis protestuotu So
vietams priesz musu eroplano 
nuszovima Anglija nesutiko ir 
mums pasakė kad tai tik vien 
musu biznis su Rusija. Dabar 
Anglijos Ambasadorius Vasz- 
ingtone praszo kad musu Už
sienio ministeris užtartu Ang
lija kai ji priesztaraus Sovie
tams priesz savo kareiviu ir 
savo eroplano paszovima. Jau 
beveik laikas kad Anglija su
prastu ir pamatytu kad ji turi 
viena ranka su mumis laikyti 
priesz tuos Sovietus Rusijoje 
ir priesz visus Komunistus vi
same pasaulyje.-

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 

;■ ' . . . MALDA. ... <

!; Viesz. Jėzaus ir į
Motinos Szvencz. :

! Sapnas Motinos Szven- 
! oriausios, mieganezios 
[ ant kalno Alyvų, žemei 
J BaUnifos, bažnyczioj 
[ Brv. Mykolo Arkaniuolo

"'’’'Ji' • f
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dt ’s-easy for the girl who knows shorthand to get a 
good job with good pay nowadays.
and shoes and shower presents so expensive 
harder than ever for her to save.
That’s why so many working girls are investing in 
Savings Bonds on the Payroll Savings PlAn. Once you 
tall your pay office how much you want to save each 
payday, you can relax and know that your saving i-s 
being done for you. 
go into safe and
And now every U. 
February 1, 1957 
3 when held 
too, in only 8 years and 11 months 
values are higher, especially in the earlier years.
Is your boss a handsome bachelor? Is he consider
ate? Have a sense of humor? If so, marry him 
quick. If not, it makes good sense to invest your 
hard-earned dollars in Savings Bonds. Then you can 
make a lot of good things come your way. Like a 
trip to Europe. Or a car of your own. (And if z 
man happens along, too — so much the better. 
You'll need extra money then for things like, 
feminine frills and frying pans.)
So-: start investing today in Savings Bonds — either 
on the Payroll Savings Plan where you work or 
regularly where you bank. < - •

PART OF EVERY AMERICAN'S SAVINGS BELONGS IN U. S. SAVINGS BONDS

Automatically your money will 
sure U. S. Series E Savings Bonds*
S. Series E Bond bought since ' 
pays a new, higher interest — 
to maturity! It matures faster, 

And redemption

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
sxito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
, APYSAKOS, IR T. T.

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

No.102— Prakeikta, meilin- 
apraszy-

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

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses

SAULE PUBLISHING CO
-,,>,1.. r, . -r l -

MAHANOY CITY, PA

apysaka 
szimtme- 

pzio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- j 

ba ka negalėjo savo liežuvio | 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 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., 
20o.

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

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

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

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

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

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tamas, 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.

lapin. 20c.
No.158—A p i e Kapitoną* 

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mal« 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kitokio* Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslaipczin 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Pirkie U. S. Bonus!

ESF” Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeig’į norite pini' 
gaiš siusti, tai reikia Užregis- 
truoti laiszka su pinigais.

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 OO., 
Mahanoy City, Pa., - H. *. B
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SIDABRINIS PINIGAS

yisojE Karaliaus Kodako 
kariuomeneje nebuvo karei

vio narsesnio už gražu ji Mar
zi. Kare su Turkais jis taip at
sižymėjo, kad atkreipė in save 
visu dome. Visa krutinę jam 
apsagste orderiais.

Karas pasibaigė, vėl gryžo 
ramusai taikos laikas. Nulin
do Marzi, isz rupesties nežino 
kur dėtis. Veikti visiszkai nė
ra kas: pasirodyti paraduose 
ir dirbti gimnastika aikszteje 
priėsz kareivines? Et, neverta 
taip tarnauti! Ir, ilgai negal
vojęs, Marzi atsisakė isz ka
riuomenes ir gryžo teviszken.

Pareina jis namo, o tenais 
viskas ne taip, kaip paliko; ir 
tės vietos, kur stovėjo tėvu na
mai, pažinti nebegalima. Tėvai 
pasimirė trys metai atgal; bro
liai pasidalino tarp saves te- 
yo palaikus o apie Marzi ir pa- 
mirszo!

— Argi man nieko neduo
site? Paklausė 'broliu. Tėvas 
mirdamas, tur but liepe vi
siems lygiai dalytis?

— Nėr nieko pas mus tau 
brolau. Sztai pasiimk, jeigu 
nori sidabririi pinigą, ir eik 
savo keliu, o neisi, tai jėga isz- 
varysim.

Nesi'bare Marzi, pasiėmė pi
nigą, paverkė prie teV6 ir mo
tinos kapu ir nuėjo sau, kur 
akys veda, kur kojos nesza.

—■; Eisiu, mano jis, sveti- 
mon szalin laimes jieszkoti.

Ilgai, ilgai jis vienas pats 
ėjo per kalnus, miszkus, per 
laukus, žalias pievas; ne viena 
nakti jis nakvojo po atviru 
dangum: kada po krumu per
nakvos, o kada ir visai tyrame 
lauke. Oras vaiskus, diena sau
lutė szildo, isz miszko pauksz- 
teliu giesme skamba, laukuose 
gėlės kvepia, žiogeliai szokine- 
ja, viskas gyvena, džiaugiasi.

Marzi nudžiugo.
—' Tiesa, nėr už ko nosis 

pakabyti! Mano jis. Asz dar 
jaunas, jegu yra, kas žino, gal 
laime man dar szyptels.

Sztai jis eina karta pavaka
re pro miszka ir mano, ar ne 
laikas pasijieszkoti medis pla- 
cziomis szakomis, kur nakti 
prisiglaust galėtu. Nespėjo jis 
apsidairyti, kaip, tartum, isz 
žemes priesz ji iszszoko sene
lis elgeta; stovi senelis grau
džiai verkia, aszaros byra, taip 
gailiai iszmaldeles praszo.

Pagailo Marzi vargszd sene
lio; iszeme jis isz kiszeniaus

vieninteli sidabrini pinigą 
'padavė elgetai.

Dėkoja senelis, lenkiasi.
— Acziu tau, vaikinėli, am-

ir

‘ t

TARADAIKA

SAPNORIUS

Jeigu Permainote
Savo Adresus 

Gyvenimo

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad .jiems 
“Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savd sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyšte, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto 1 ” Szirdingai Acziu Į

—“Saules Redakcija.”

Asz jum tikrai pasakau, 
Ana diena isz vieno 
miestelio parvažiavau, 

Nespėjau ant krelso 
atsisėsti, 

Mat, vela tiligrama 
aplaikau, 

Ir vela turėjau in 
tenais keliaute, 

Pribuvau ir nuvejau ant 
vieno stryto, 

O buvo tai isz ryto, 
Kaip ant svieto 

užgimiau, 
Da tokiu sorkiu 

neregėjau.
Kada jau vakaro

’ sulaukiau,
Nakvynes jieszkojan, 

Vienoje stubeleje pamacziau 
žiburėli, 

Nuėjau ten jieszkoti 
kambarėli.

Sztai atėjo ir policijantas, 
Akyvai žiurėjo kas 

daras, 
•Greitai treipai auksztyn 

lipo, 
Sodoma ir Gomora 

ten užtiko, 
Policijantas žemyn nuėjo, 

Ir in kita kambarį 
pažiurėjo, 

Ten ir sorkes užtiko, 
Nei vieno nepaliko.

Vienas isz kito miesto 
pribuvo, 

Tik po urvas zujavo, 
Naktimis su kitais 

paleistuvavo, 
Ir czionaistaip darbavo.

Bet neilgai czionais 
taip buvo, 

Ba policija pribuvo, 
Kaip isztruko, tai 

niekas nežino, 
Tik tuoj paregėjau 

bambiliu.
Jaunesnius susodino, 

Iri koza nutararibanino, 
Ant rytojaus teismą 

turėjo, 
• Po deszimts doleriu 

sudėjo, 
Už dukrele motina 

užmokėjo, 
Ba sportelis pinigu 

neturėjo.
Asz tikrai jum sakau, 

Tiek jau apygardų 
apvažiavau, 

Bet da tokiu apsileidėliu 
nemacziau, 

O tu moterele apsistok, 
Savo kaili paguodok, 
Su svetimais vyrais 

nesitrankyk, 
Ir dukrelia savo 

suvaldyk.
Savo vyra mylėk.

ži neužmirsziu tavo mielaszir- 
dystes; o už tai, kad pagailėjai 
senia, sztai tau mano dovana: 
ko tik panorėsi, viskas tavaip 
ir 'bus!

— Ar-gi? Paklausė lyg' ne
norėdamas tikėti Marszi.

Pasakė tai senelis ir dingo, 
tartum, jo suvis nebuvo, tar
tum, žemen nugramzdėjo.

Ta vakara Marzi nemiegojo; 
jis atsikėlė ir nuėjo toliau. Ei
na, bet senelio žodžiai isz pro
to neiszeina. Byte priėjo dide
li trukszminga miestą. Vyrai 
vaiksztinejo brangais rubais 
apsitaisė, moterys kokias tai 
negirdėtas dainas dainavo. 
Aikszteje kariai isz. auksiniu 
asocziu vyną gere ir ka tai gin- 
czijo. Priėjo prie ju Marzi, pa- 
tsiklause; pasirodė jam, kad 
kariai tokiu budu vilioja jau
nus vyrus in karaliaus Bara- 
toko kariuomene, kuriam tuo
met stigo žmonių, o, kaip tyL 
czia, reikėjo karau stoti. Vilio
tojai pasirodė linksmi, pinigai 
taip garsiai žvangėjo ju kiszė- 
nese. Neiszkente Mflrzį, priėjo 
prie ju, iszgere «#v44ris pui
kaus vyno piures. Szirdin 
karszczio, tąttum, kas inpyle; 
Marzi pra/fejo szokti ir pats 
nepatemijo, kaip ant jo galvos 
atsirado kareiviszka kepure 
baltom plunksnom.

Sztai jis ir vėl kareivis. Ry
toj jo pulkas turėjo iszkeliau- 
ti. Marzi gerai žinojo visus ka
ro dalykus, prie togi buvo nar
sus ir gražus, taigi ir pakliuvo 
karaliaus pulkam Už toki atsi- 
žymejima neapkentė ji dauge
lis kareiviu, kai kurie dar-gi 
prisiege žiauriai jam, už; tai at- 
kerszyti.

Karta kaip tai, senei jau 
tai buvo, viena geroji fėja pa
dovanojo Baratokui “'bur
tu” žiedą; kuomet karalius ji

! Su 283 Paveikslais
I 160 Puslapiu
* 8 col. ilgio, 5ya ooL plocilo 
i Iszaiszkma sapna ir kas 
! ateitoje stosis. Su priedu 
! planatu ir visokiu burtu. 
! Knyga in miriksxto® po- 
! pieroe virszeliuose. :: :: 
! Pinigai reikia siusti su

užsakymu:

: Tiktai,. . . $1.00
' Saule Publishing Co., 
' Mahanoy City, Pa.,U.S.A.
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užmaudavo ant pirszto, jis lik
davo nepergalimu. Su kuo ta
da kariaudavo, ta nuveikdavo. 
Nelaimei, szi karata karalius 
“burtu” žiedą (talismaria), 
skubiai ruoszdamasis karan, 
pamirszo. Ir sztai, neprasidėjo 
dar karas, kai laime ji apleido. 
Prieszas suvis netikėtai užpuo
lė jo kariuomene, kad ji nespė
jo pasitraukt nei in artimiau
sia miestą, kur but radus pa- 
gelbos. Prieszas, patemijas at- 
sitraukianezia Baratoko ka
riuomene, narsiau pradėjo pul
ti ir briautis gilyn ir gilyn Ba
ratoko karalijon. Norom neno
rom reikėjo Baratokui stot 
muszin.

Karalius gailiai verke, ma
tydamas, kad niekaip negales 
prieszui atsispirti. Tuomet su- 
szauke jis visus vyriausius va
dus (heroldus) ir liepe skelbti 
visur, kad kas iki musziui at- 
nesz jam talismana (burtu žie
dą) tas gales vesti jo dukteri 
gražiaja Mile.

In karaliaus namus buvo to
li. Pakeliu buvo kalnai, upes, 
tęsęsi lygus laukai. Anksz- 
cziau, kaip pei' septynias die
nas ir septynias naktis negali
ma buvo nei manyti toki kelia 
nukeliauti. Heroldai tik szau- 
ke, tik szauke, bėt niekas ne- 
apsietne ta atlikti.

Czia Marzi staiga atsiminė 
senelio-elgetos žodi, drąsiai 
priėjo prie karaliaus ir tarė: 
“Vieszpa'tie! Asz apsiimu tau 
pristatyti žiedą iki musziui 
prasidesiant'; tiktai tu jau sa
vo žodžio nepamirszk!

Baratokas savo ausim neti
kėjo, džiaugiesi, ruosze kareivi 
kelionėn.

Marzi, ilgai nemanęs, tuojau 
pasivertė pilku kiszkeliu ir 
skubino, bego, kai vilyczia, per 
laukus, žalias pievas. Sztai 
priesz ji upe. Akies mirksniu 
jis pavirto isz kiszkio didele 
sidabrine žuvumi, greitai per
plaukė upe, paskui jis pasiver
tė pilku karveliu ir nulėkė 
virsz kalnu ir miszku.

Baratokas nei insivaizduoti 
nespėjo, kad Marzi jau buvo 
pas jo namus. Radęs atdara 
langa pas gražiaja Mile, inle- 
ke jis pilku karveliu; karalai
te sėdi ir verpia, o, karvelis at
sitūpė ant keliu. Pamaeziusi 
karveli, paėmė ji Mile ir pra
dėjo visokiais saldumynais 
vaiszinti. Staiga Marzi vėl pa
sivertė žmogumi ir, kaip bu
vęs, atsitojo priesz karalaite, 
papasakojo jai viską. Mile už
raudo, nuleido akis, 
tartum, atsibudusi, v 
Marzi už narsumą ir 
kad tinkanti būti jo 
Paskui padavė jam
žiedą ir liepe' sergėtis tu, kurie 
jo taip neapkenezia, nori nužu
dyti.

Marzi ir pats mane, kad lai-

mingai parneszt žiedas jam 
nepavyks, todėl paprasze ka
ralaite paimti prirodymui, kad 
jis pas ja buvo, tris daigtus. 
Mile sutiko; ji liepe jam pa
virsti pilku karveliu ir isztrau- 
ke dvi plunksnas isz jo spar
nelio; paskiau, sidabruota žu
vimi ir nulupo nuo' jo asztuonis 
žvynelius, o kiszkiui gala uo- 
deggs nurėžė.

Czia Marzz vėl pavirto kaip 
buvęs, žmogumi ir pabuczia- 
ves Mile, vėl pavirto pilku kar
veliu ir iszleke padangėn. Jo 
snape taip ir blizga “burtu” 
žiedas brangiu akmenėliu. Ir 
ilgai jis taip leke virsz debe
siu, virsz giriu ir kalnu, kol ne
pakilo smarkus vejas. Susuko 
ji ore ir privertė nusileisti že
mėn. Priesz ji toli, toli tęsęsi 
rugiu dirva. Greit jis pavirto 
kiszkiu ir isz visu jegu pasi
leido bėgti pirmyn. Žiuri jau 
ir karaliaus palapine matyti. 
Nudžiugo Marszi. “Tai, ma
no jis, smagiai paužsziu asz 
per savo vestuves karaliaus 
kam'baruosė.

arba pradžia 
SKAITYMO

Platinkit “Saule”
• ' Saule Publishing Co., Maha- 
noy City, Pa.

paskui, 
pagyre 
pasakė, 
žmona, 

“burtu*’

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

Staiga pasigirdo szuvis! 
Kiszkelis sudrėbėjo, isztiese 
kojeles ir puolė apmiręs. Ka
reivis sargybinis, neapkensda- 
mas laimingojo, pamanė, kad 
visai ji užmusze; priėjo prie 
Iglulinczio, atėmė žiedą ir nuėjo 
tiesiog in karalių.

Laime vėl gryžo Baratokui. 
Priesza sumusze, pati karalių 
paėmė nelaisvėn, miestus su 
naikino. Pergalėjusi kariuo
mene plevesuojancziom vėlia
vom linksmai gryžo namo. 
Sostinėj karaliupatiko triuk- 
szmingai. Piliecziai linksmai 
szauke, mete jam ir jo links- 
inrai kaiuomenei po kojų gė
lės.

Isz kambaru lango Mile vel
tui jieszkojo akimi savo gra
žųjį Marszi; nebuvo jis kariuo
meneje kvieczianezioje ja 
linksmintis auksztai iszkeltom 
vėliavom.

Karalius tuomet inejo in 
kambarus. Didelėj baltoj salė
je ji pasitiko duktė.

—i Sztai tavo vyras, tarė1 
jai Baratokas, rodydamas in 
Marszi užmuszeja: asz priža
dėjau jam tavo ranka už tai, 
kad jis mane iszgelbejo nuoi 
prieszo. Lai rytoj sutuoks jus 
ir lai visa karalyste mano nu
džiugs, brangioji mano duk
rele !

Iszklausiusi tėvo, karalaite' 
gailiai apsiverke. Ji užsidarė

< ...ir...
“ RASZYMO
64 pus. Did. 5x7 col.

Dabar Po 25c.
Saule Publishing Co., 

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

Ar Ragavote

Andrulio Sūrio?
Jeigu ne, tai užsisakykite, o 

karta paragavę, insitikinsite 
kad,

Tikrai Skanus!
Kreipkite pas savo sztornin- 

ka arba raszykite tiesiog pas:

Michigan Farm Cheese Dairy, 
John Andrulis, Pres., 
. „ Fountain, Mich.

šoki Iszvažiavimai ar Piknikai 
tai,

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!” ,

savo kambaryje, nuliūdo; ne
valgo, negeria, niekam nei žo
džio netaria. Nuo jos veidu 
dingo raudonumas, akyse ma
tėsi baisus liūdesys. Matyda
mas, kaip nyksta Mile, kara
lius laibai susirūpino ir liepe 
suszaukt daktarus isz visu ka
ralystes krasztu. Ilgai -jos; 
klausinėjo, žiūrinėjo visi dak
tarai, bet nei vienas isz ju ne
galėjo suprasti, nepažino Mi
les ligps. i

O tuo metu paszautas kisz- 
kelis vis dar gulėjo laukė. Gro- 
bonys paukszcziai suko apie ji, 
kiekviena minuta ipasirėnge 
draskyti.

Karta, anksti ryta, tik saule 
užtekėjo, pro sužeistąjį kisz- 
cėli ėjo tas pats senelis, ku
riam Marzi kadaise atidavė 
įaskutini savo sida'brini pini
gą. Senas elgeta tuojaus paži
no savo geradari, priėjo prie 
jo ardžiau ir palytėjo ji savo 
“burtu” lazdele.

Kiszkelis akies mirksny isz- 
mdo, isztiese kojeles, padėko
jo seneliui ir isz visu jėgų lei
dosi bėgti Iprie karaliaus kam
paru. Pasivėrtes vėl žmogumi, 
jis stojo priesz karalių ir visa 
oapasakojo, kaip buvo.

Bet Baratokas iszkart nėno- 
rejo tikėt, juo ir paszaukė prie 
Marzi kareivi, kuris jam pada
vė “burtu” žiedą.

Nelengva buvo visa isztirti. 
Galutinai, Marzi tarė karaliui:

— Vieszpatie! Paliepk sa
vo dukteriai nuteisi mus: lai ji 
pasakys, kuriam jos vyru bu
ri

Baratokas pagalvojo ir liepe 
paszaukti gražiaja Mile. Pa- 
macziusi Marzi, karalaite taip 
nudžiugo, kad, nesijausdama, 
puolė jam ant kaklo ir suszu- 
io: •
*— Sztai manė vyras! Sztai 

tam asz atidaviau “turtu” 
žiedą. <

Marzi visas taip ir užsidegė 
aime. O Baratokas, tartam, 

pamirszes, žiurėjo in. jaunuju 
porele ir nežinojo ka daryti. 
Mile, matydama, kad tėvas'vis 
dar svyruoja, priėjo prie juodo 
medžio skryneles, atidarė ja 
auksiniu rakteliu ir iszeme 
tuos paežius daigtus, kuriuos 
jaeme isz Marzi, jam “burtu” 
žiedą atiduodama. " ' ;

— Teve! Tarė ji, lai tas, 
kuris vadinasi mano vyru, be- 
ga pilku kiszkeliu ; plaukia si
dabruota žuvele, lekia mėlynu 
karveliu. ’ . ...b

Užmuszejas pabalo ir, 'isz 
baimes, nei žodžio isztarti ne
galėjo. ‘

O Mraszi, pasivertęs pBku 
karveliu, užtupe karalaitei ant 
keliu. Ji pridėjo jam pAėl 
sparnelio plunksneles ir jos ti
ko. Žuvelei tiko asztuoni' žvy
neliai, o kiszkeliui galukas jo 
minksztos uodegėles. * • ' .

Dabar karalius sužinojęs'* vi
sa tiesa, liepe nubaust ftenau- 
deli, o Marzi paskelbė vyru sa
vo dukters. ' ■

Vestuves tęsęsi visa sanvai- 
tė. Buvo didelio džiaugsmb. Po 
vestuvių Mftrzi gavo' visad' že
mes, laikė paskutinio’ karo hiio 
prieszo užkariautas. Marzi’bit- 
vo narsus, vikrus, greitu lai
ku dar iszplete ribas-savė ka
ralijoj it ddbar gyvena su sa
vo gražriole žmoria. Marzi myli 
savo szali, rūpinasi žmoniii bū
viu; prieszai bijosi ja ir gyve- 

■ na taikoje ; jo pavaldiniai myli 
ji ir ramiai sku gyvendami dir
ba kruta po priežiūra savo ka
raliaus Mai’zr. 4 * ~Vasario, kuomet vyksta vi-
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

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

dakcija del atnaujinimo savo 
prenumeratos už laikraszti 
“Saule” ant tolesnio laiko. 
Acziu už atsilankyma.

Kubos Sukilėliu Paleisti Amerikiecziai \ ■ ko ant to, bet tuojaus pavede tion”. Miesto burmistras, Ma- 
visa jo byla teismui ir vai- yor John B. Hynes taip yra

Žinios Vietines
- .. .. . ■ I' • . ■' ■

. — Subatoj pripuola .Szv. 
Vincento Paulieto, o Tautiszka 
Vardine: Szventaragis. Ir ta 
diena: 1940 m., Henry Wallace 
buvo Demokratu Partijos pa
skirtas kaipo musu kraszto 
Vice-Prezidentas; 1933 m., Ita- 
lijonas Italo Balbo su 24 ero- 
planais atskrido stacziai isz 
Italijos in New York miestą ir 
paskui nuskrido in Chicago, 
Ill.; 1943 m., Amerikiecziai 
bombardavo Rymos miestą1, 
septyni szimtai septyniolika 
žmonių likos nžniuszta, ir 
tūkstantis penki szimtai devy
nios deszimts devyni buvo su
žeisti per ta 'bombardavima.

— Utarninke apie 8:30 va
landa vakare, žaibas trenke in 
namini kainina, padarydama 
daug iszkados del szeimynams 
A. Harris ir A. Elchisak, nuo 
308 ir 310 W. Railroad uly., 
taipgi tas pats žaibas trenke 
in narna prigulintis prie Mrs. 
T. Elchisak 311 W. Centre uly.

— Nedelioj Liepos 20-ta 
diena atsibus Piknikas, Szveii- 4 'tos Magdalenos Draugijos, i i 
Lakewood Park. Visos nares 
ketina daly valuti tame piknike.

. — Joseph B. ir Margaret 
M. Shupienis taipgi ju vaikai, 
isz miesto, innesze savo piti- 
cija in Pottsvilles korta kad 
permainytu ju pravarde ant 
Shupe.

— Kita sanvaite: Ne^plioj 
pripuola asžtunta Nedelia pc 
Sekminių, taipgi Szv. Jeroni
mo, o Tautiszkai Vardine: 
Tautgine. Ir ta diena: 1941 m., 
Hilteriš sprogstanezios bom
bos Sužeistas, ir ežia buvo pa
ežiu Vokiecziu drąsus žvgis 
parodyti visam pasauliui Hit
lerio pavojo, 'bet niekas dėme
sio nekreipe, niekas nepaisė; 
1932 m., Franz von Papen pa
ėmė Vokiecziu valdžia ir pave
dė po Armijos tvarka, numal- 
szindamas Nacius ir Komunis
tus. Czia buvo Amreikos ir 
Anglijos proga ji remti priesz 
Nacius, bet nei Anglai nei 
Amerikiecziai nesuprato . to 
žygio svarba ir taip leido Hit
leriui surengti ta Antra Pasau
linio pragaira; 1950 m., Gen. 
Douglas MacArthur pranesze 
kad Komunistai Korėjoje pra- 
giszo proga, ir dabar jokiu 'bu- 
du negali kara laimėti. (Bet 
jis baisiai czia suklydo.)

— Panedėlyje pripuola Szv. 
Praksedo, o Tautiszka Vardi
ne: Pasalrge. Ir ta diena: 1940 
m., Liaudies Seimas vienbal
siai paskelbė Lietuva Tarybų 

.Socialistine Respublika. Isz
rinkta skaitlinga delegacija 
isz Seimo atstovu ir pasiunsta 
Maskvon su peticija priimti 
Lietuvos Tarybų Socialistine 
Respublika pilnateise nare in 
Sovietu Sanjunga.

—■ Utarninke pripuola Szv. 
Marijos Magdalenos, o Tau- 

^isfcįka Vaidine: Akse. Ir ta 
^iena: 1950 m., Belgijos Kara
lius Leopoldas Treczias sugry- 
žo ant savo sosto po szesziu, 
metu isztremties.

' — Ponia S. Czerniaukiene 
isz Shenadoro, lankėsi mieste 
pas pažystamus, ir prie tos 
progos atlankė “Saules” re

Girardville, Pa. —
Žinios praneszta isz szito mies
telio buk, buvusi miesto gy
ventoja, Ona M. Utariene nuo 
63 Aini ui vežios Newark, N. J., 
staigai pasimirė pareita Nedė
lios ryta 12:45 valanda in 
Martland Medical Center li- 
gonbute. Velione nesveikavo 
jau nuo Gruodžio menesio. Po 
tėvais vadinosi Ona Glasbus- 
kiute. Gimė Gilbertone, bet per 
penkios deszimts metu iszgy- 
veno Giraldvilleje, o apie pen
kis menesius atgal apsigyveno 
Newarke. Jos vyras Petras mi
re 1943 metuose. Paliko du su- 
nu ir keturios dukterys: Kle
mentą, Tamosziu, Olesa Bel
grade ir Mildreda, Cardosa vi
si isz Girardvilles, Marie Goda 
isz Newark, N. J., ir Evelyn 
Sedar, Lynhurst, N. J. Taipgi 
daug anuku. Laidojo Seredos; 
ryta, devinta valanda su apie- 
gornis in Szv. Vincento bažny- 
czioje ir palaidota in Szv. Ma
rijos kapinėse Shenadoah.

— Buvęs miesto gyvento
jas Adolfas Konorauskas, 41 
metu amžiaus nuo 3321 N. Bai
ley uly., Philadelphia, Pa., li
kos surastas negyvais savo na
muose pareita Petnyczia. Ve
lionis gimė Girardvilleje, bu
vo veteranas isz antros sveti- 7
nes kares ir paskutini karta 
dirbo in Philadelphia Genera 
ligonbute. Paliko savo paezia 
Margareta, savo tėvelius Juo
zą ir Mare Konorauskus isz 
Rappahannock; trys dukterys: 
Bėtracija O’Hara, Bucks Row, 
Va., Mare ir Katrie namie. 
Laidojo Utarninko ryta 10 va
landa ir palaidotas in Kalvari
jos kalno kapinėse Shenan
doah.

Philadelphia, Pa. —
Liepos 9-ta diena czia vienas 
senas musu viengentis gavo 
gražia atvirute isz Prancijos, 
kurioje Prelotas Ludvikas 
Mendelis ve taip raszo: .

GaVbe Jėzui Kristui! Mal
dingi sveikinimai isz Marijos 
szventoves Liurde. Viesapate,

Pietiniu Valstijų
Gražuole

Elaine Herndon isz Dur
ham, North Carolina, kuri 
pirmiau buvo iszrinkta N. 
Carolina, valstijos gražuole 
dabar yra iszrinkta visu pie- 
tifiiu valstijų gražuole in 
Daytona Beach, Floridoje. 
Ji buvo iszrinkta isz dvide- 
szimts kitu gražuoliu isz to 
to pietiniu valstijų.

džios FBI policijai. Iki dabar 
jis buvo tik klausinėjamas, bet 
dabar jis bus tardomas ir bus 
patrauktas in teismą, kaip ir 
kiti eiliniai piliecziai. Jis pasi
didžiuodamas ar isz tos komi
sijos pasitycziodamas pasakė 
kad jis nežino kaas atsitiko su 
daugiau kaip asztuonios de
szimts devynias tukstaneziais 
doleriu. Matyti, jis norėjo pa- 
rodinti kad tiek pinigu jam 
visai neberupi. Bet FBI polici
ja ir valdžios teismas yra da
vės jam žinoti kad jiems rupi 
tie pinigai ir tie czekiai.

IR VĖL TAS
ŽYDELIS

pareiszkes.
Burmistras yra pasakęs kad 

jis yra, davės tam Žydeliui iki 
Spalio 6-tos užsimokėti. Jis sa
ko kad jis nepaiso kokis gar
bingas yra tas Žydelis ar ko
kis jis yra duosnus politikie
riams ar kitiems ponams, bet 
jis turi savo taksas užsimokė
ti ar eiti in kalėjimą kaip ir 
kiti eiliniai žmones.

Bet jis greitai pridėjo ir pa- 
siaiszkino kad jis nėra papirk
tas to Žydelio ir kad jis jam 
nesilenkia, nežiūrint visu jo tu 
dovanu ar papirkimu.

Mes galime baikauti ir leng
vai szneketi apie ta Žydeli, 
Goldfine, bet tikrumoje, czia 
yra rimtas ir svarbus musu 
kraszto klausimas: ar tokis

Czia antras Amerikiecziu 
būrelis, Kubos sukilėliu pa
leistas isz trumpos nelais
vės.

Visi jie buvo sugražinti su 
helicopter eroplanu in

Guantanamo Bay.
Isz kaires in deszine: Eu

gene P. Pfleider isz Minnea
polis; Roman Cecelia isz 
New York; Harold S. Krist- 
janson isz Geralton, Ontario

Canada; E. S. Cordas isz 
Fanwood, New Jersey ir J. 
H. Schmissler isz Covina, 
California.

o □ o

kaip czia gerai būti! Žmo
gaus szirdis skensta maldoje. 
Tai tikrai dangaus kamputis 
czia 'žemeje. Žmonių szventke- 
leiviu minios.

Jau czia esu 4 dienas: taip 
jauku, kad bus sunku apleisti. 
Kasdiena, Jus atsimenu szven- 
tuose Misziose. Jusu intencijos 
buvo intarpintos szventuose 
Misziose Fatimoje. Ta pati pa
darysiu Rymoje ir visuose 
szventuose vietose kurias man 
teks aiplankyti. Laiminu Jus ir 
meldžiuos už Jusu visus reika
lus. Laikau Jus savo mintyse 
ir szirdyje. Niekad, niekad asz 
negaliu Jus pamirszti. Telai
mina Jus Dievas ir Marija te- 
estie visuomet Jusu mylimoji 
Motina!

Jus isz szirdies mylintis, 
Prelotas L. J. Mendelis.

— Jurgiecziu Raporterius.

New York.—
Sena gyventoja Elzbieta Ja- 
siuiene, 92 metu amžiaus, gy
venusi Brooklyn, N. Y., pasi
mirė. Gimė Lietuvoje isz Ra
mygalos parapijos. Amerikoje 
iszgyveno 57 metus. Palaido
ta su apiegomis in Apreiszki- 
nio P. Marijos bažnyczioje ir 
palaidotą in Szv. Jono kapi
nėse. Paliko dukterį Antanina 
Andrusziuniene, brolio dukte
rį ir kitus gimines.

IZRAELIO
DIPLIOMATAS

Isz Lenkijos Iszmestas
JERUZOLIMAS, IZRAE

LIS. — Lenkijos valdžia yra 
pareikalavus kad Jacob Bar- 
more, pirmas Izraelio. legaci- 
;jos sekretorius Varszavoje, 
iszsikraustytu in keturios de
szimts asztuonias valandas. Iz
raelio Užsienio ministeris taip 
paskelbė.

Izraelio valdžios atstovas 
sako kad Lenkijos intarimas 
priesz Barmore yra be pagrin
do.

Czia iszrodo kaip kerszto 
darbas, nes tas dipliomatas 
Barmore vistiek butu iszva- 
žiaves už keliu sanvaieziu.

Nei Izraelio nei Lenkijos 
valdžios atstovai nieko nesako 
ir nepaaiszkina kodėl szitas 
dipliomatas yra taip greitai 
paszalintas.

A. E. STEVENSONAS 
SZVEDIJOJE

STOCKHOLM, SZVBDIJA. 
— Buvęs kandidatas in Prezi
dento vieta ir intakingas De
mokratu partijos vadas, Adlai 
E. Stevensonas, su dvejais sa
vo sūnumis ir su savo bendra
darbiu advokatu, William 
Blair, atvyko in Stockholm, isz 
Oslo.

Jis pasisveeziuos in Stock
holm per tris dienas ir paskui 
skris in Maskva, sustodamas 
in Helsinki.

Jis sako kad szita jo kelio
ne nėra nei politine nei diplio- 
matine, bet tik del atostogų,

ŽYDELIS INKLIMPO
Goldfine Gal Bus 

Patrauktas In Teismą
WASHINGTON, D. C. — 

Lietuviszkas Žydelis Bernard 
Goldfine, kuris taip pagarsėjo 
po visa kraszta su savo dova- 
nomis invairiems politikie
riams dabar, be jokiu szposu, 
gal bus patrauktas in teismą. 
Dabar jis turės atsakyti už ne
sumokėtas taksas ir už deleta 
szimtu tukstaneziu doleriu, 
kuriuos jis turi czekiais bet nė
ra iszmaines in pinigus.

Isz pradžių jis straksėjo 
Vaszingtone kaip kokis gaidys 
visztyneje, ir mislino kad czia 
tik szposai, bet dabar pasirodo 
kad jis turės atsakyti ne tik 
Kongreso komisijai, bet ir 
teismui ir FBI agentams.

Pirmiau jis straksėjo ir di
džiavosi ir sake kad jis kaip 
pirmiau davė dovanas, taip ir 
dabar duos; bet dabar kai pa-

aiszkejo kad tos dovanos yra 
ir buvo papirkimai, tas Žyde
lis yra inklimpes giliau negu 
jis žino.

Jis Kongreso komisijai isz- 
didingai buvo pasakęs kad ne 
ots komisijos biznis ka jis da
ro su savo czekiaais ar su savo 
pinigais. Komisija su juo suti-

Goldfine Skolingas 
$140,000 Taksu

BOSTON, MASS. — Tas 
Žydelis Bernard Goldfine, ku
ris buvo ir yra tokis duosnus 
visiems politikieriams su sa
vo dovanomis, dabar turi 
Amerikos valdžiai atsakyti už 
savo neužsimoketas taksas.

Jis yra musu krasztui sko
lingas daugiau kaip szimta ke
turios deszimts tukstaneziu 
doleriu taksomis del savo kom
panijos užvardintos, “East 
Boston Development Corpora-

mandras, bagotas Žydelis gali 
musu valdininkus papirkti ir 
savotiszkai, be jokio priežiū
rų, be jokiu taksu, be jokio in- 
statymo, vesti savo bizni ir va
dinti ji geru geszeftu.

Jis dabar pasipūtės ir pasi
didžiavęs sako kad jis nieko 
nepaiso ir kad jis tas savo do
vanas dalins kaip ir dalino, 
nežiūrint ka valdžia sakys. 
Mes patartume tokiam Žyde
liui, nepaisant visu jo milijo
nu, nežiūrint jo turtelio, kad 
jis grysztu isz kur jis atvažia
vo ir tenai tegu jis dalina sa
vo malones.

Ka raszo musu sena skaity
toja Ponia Ona Barcziene isz 
Philadelphia, Pa. — Gerbiama 
“Saules” Redakcija: Prisiun- 
cziu tamstoms atlyginimą už 
mano mylima laikraszti “Sau
le” ant tolesnio laiko. Asz be 
“Saules” negaliu būtie, nes 
asz myliu skaityt “Saule”. 
Prisiuncziu taipgi mano pini- 
giszka auka “Saulei”. Tegul 
gyvoja dar ilgus metus. Su ge
rais velinimais, su pagarba, 
Ona Bacziene.

Skaitykit “Saule”

Naturally, the/re Important to you! Thafs why w» want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you . . . the magic is in the making of these 
Invitations I Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! - 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come ini We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line.*

te»Po!S8e

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correcil

Let us show you the

QOgJding c£in«

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J




