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Isz Amerikos
JURININKAS

NUSIŽUDĖ

Nužudė Savo Žmona
SAN DIEGO, CALIF. — 

Jurininkas užtiko savo žmona 
su svetimu vyru. Kai jiedu bu- 
cziavosi jis inszoko in kamba-

John Ashbaugh ir jo žmona 
Marion.

PERSPĖJA TAUTU 
SANJUNGA

Turi Dabar Veikti 
Ar Žūti

NEW YORK, N. Y. — 
Amerika perspėja Tautu San
junga, kad jos gyvastis dabar 
lygsvaroje, ar ji žus, ar gyvuos 
pareis nuo to, ka ji dabar da
rys apie ta Viaur-Rytu sukili
mą.

AmeriKos Ambasadorius, 
Henry Cabot Lodge, su nusi
minimu, pasakė Tautu San- 
jungai, kad jeigu ji dabar nie
ko nedarys, tai visa ta sanjun- 
ga pairs.

Ambasadorius Lodge ragi- o o
no Tautu Sanjunga priimti 
Amerikos nusistatymą ir pa
rūpinti Tautu Sanjungos ka
riuomene kuri užimtu musu 
Marinu vieta, Lebanon krasz- 
te.

Tuo pat sykiu Sovietu Rusi
ja perspėjo Tautu Sanjunga, 
kad jeigu ji neprivers Ameri
ka iszsitraukti savo Marinus 
isz Lebanon, tai Rusija tuo- 
jaus.suszauks visu Tautu San
jungos krasztu bendra posėdi.

Amerikos Užsienio Politika 
Mus In Kara Veda 

Vidur ■ Rytuose
WASHINGTON, D. C. — 

Staigus susprogimas visos po
litikos Iraq kraszte dabar vie- 
szai parodo kaip mes suklydo
me, tenai insikiszdami del mu
su biznierių ir del aliejaus ir 
gazolino. Dabar mes negalime 
iszvengti susikirtima su vi
sais Arabais, kurie yra Sovie
tu Rusijos remiami.

Gal mes pražiopsojome laika 
ir proga isz tenai pasitraukti 
ir dabar turėsime rankas nu
leisti ir negarbingai pasi
traukti, kaip Anglija turėjo 
pasitraukti isz Indijos imperi
jos ir Nederlandijos, ir prisi
pažinti kad tenai ne musu biz
nis.

Jeigu taip bus tai Trumano 
Vidur-Rytu politika ir Eisen- 
howerio nusistatymas turi bū
ti paszalinti, ir mes turime pri-

Nežiurint ka jus kitur skai
tysite ar kas jums kaip aisz- 
kins, Amerikos kariuomenes, 
Amerikos kariszki laivai ir 
eroplanai jau dabar skubinasi 
in ta kraszta. O Sovietai nieko j 
nesako, tik tupi ir laukia.

Anglija jau yra pasiuntus; 
tris armijos brigadas, Ameri
kos marinai jau tenai randasi,

sipažinti kai mes esame bai
siai suklydę.

Gal dabar, atėjo ar ateina 
laikas, kadames turėsime pri
pažinti Kommistiszka Kinija 
ir Rytu Koministiszka Vokie
tija ir kitus Komunistiszkus 
krasztus, neiiurint kaip jie 
yra prieszingi musu nusistaty
mams.

Czia mums didesnis pavojus Amerikos Szseztas Laivynas 
gresia negu torejoje, nes czia! jau yra pasukęs visus savo ka- 
prie pat rubfžiaus randasi So- > riszkus laivus in Lebanon.
vietų Rusija, kuri turi atomi-Į Jeigu czia iszkils karas tai 
nes bombas. j jau nebus mažas kaip buvo Ko-

Jeigu Angija, Prancūzija ir; rejoje, bet jau visiszkai pa-
........... saulinis, nes visi Arabai stos 

kaip vienas. Ir Graikai dabar 
pasinaudoja szita proga ir pra
deda savotiszka kara del Cip- 
rijos.

Amerika bitu palaikiusios 
viena ranka užsienio politiko
je, tai szitu Sukilimu nebutu 
buvę, nei Ciirijoje, nei Leba
non nei Afrkoje. Bet iszrodo 
kad didžiuji vieszpatyscziu 
dienos dabaTjau suskaitytos. ;
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Vaikucziai Sveikina Karalaite

Vaikai susirinko ant uly- 
cziu kad pamatytu prava
žiuojant Anglijos Karalaite 
Margareta,* in Victoria, Bri
tish Columbia.

Karalaite sveeziuojasi Ka 
madoje, kur ji iszvažines pus

antro tukstanezio myliu.
Automobilyje su Karalai

te Margareta, sėdi Leitenan
tas Gubernatorius, Frank 
MacKenzie Ross, kuris Ka
ralaite gražiai buvo priė
męs.

VENEZUELA ‘
KRASZTAS

Jis yra kelis sykius pareika
lavęs kad Amerikos valdžia 
Jsztirtu Dominican Respubli-

rį, mistyęrę sayo ąrnona ir pri- 
verte'ja Tnlipt f ffi^^utdSfto’Bi’-*' 
liu. Jis visu tuo laiku grasino 
su revolveriu.

Kai jiedu iszvažiavo, tai tas 
svetimas vyras, kuris ja bu- 
cziavo, 21 meto amžiaus juri
ninkas, Anton John Sidberna- 
gel paszauke policija.

Jurininkas John Ashbaugh, 
32 metu amžiaus buvo užtik
tas policijanto Gene Rich, kai 
jis su savo žmona važiavo jo 
automobilyje.

Policijantas Gene Rich pri
vertė ji sustoti in East San 
Diego, ir kai tas policijantsa 
lipo isž savo automobiliaus, jis 
iszgirdo du szuviu.

Jurininkas John Ashbaugh 
perszove per galva savo ne- 
isztikima žmona, 35 metu am
žiaus Marion, ir paskui pats 
sau in kakta paleido kulka isz 
jurininio revolverio.

Sovietu Ambasadorius, Ar
kady A. Sobolevas, piktai puo
liesi ant Amerikos Ambasado- 
naTirEdagev —

PREZIDENTO
ATSTOVAS

Nusiskubino In 
Lebanon

WASHINGTON, D. C. — 
Prez. Eisenhoweris paskyrė 
Amerikos Po-Sekretoriu Ro
bert Murphy kaipo savo asme
nini atstovą in Lebanon krasz-
ta, in Beirut.

Spaudos Sekretorius James 
C. Hagerty, sako kad Po-Sek-

RCA RADIO
STRAIKOS

CAMDEN, N. J. — Derybos 
vėl buvo pradėtos tarp strai- 
kuojancziu darbininku unijos 
ir RCA fabrikantu.

Tūkstantis asztuoni szimtai 
Inžinierių sustraikavo trijuose 
fabrikuose, in South Jersey.

Charles Brindley, tu inžinie
rių draugijos prezidentas, sa
ko kad RCA kompanijos atsto
vai visai nenori derintis. Jis 
sako jis yra suszaukes bendra 
posėdi in Convention Hall, 
Camden mieste. Jis sako kad 
jis turi vilties szitas straikas 
užbaigti už keliu dienu.

Pirkite U. S. Bonus
♦

retorius Robert Murphy už
duotis yra “visomis pastango
mis tenai /sugražinti taika ir 
padėti Prezidentui Chamoun.

Pirm iszvažiuojant Po-Sek- 
retorius Murphy pasitarė su 
Prez. . Eisenhoweriu, . Ameri
kos Sekretorių, John Foster
Dulles, Apsaugos Sekretorių 
McElroy ir su vaisko sztabo 
pirmininku, Nathan Twining.

Administracija tankiai pa- 
siunezia Po-Sekretoriu Mur
phy, in tokias vietas, kur ga
bus ir apsukrus dipliomatas 
yra reikalingas.

Jis ka tik buvo parvažiavęs
isz Tunizijos kur jo darbas bu
vo sutaikinti Prancūzija su 
Tunizija.

Iszteisintas

James Foster yra czia sa
vo žmonos ir dvi j u dukrelių 
sveikinamas, kai jis buvo 
iszteisintas ir isz kalėjimo 
paleistas in Jefferson, Geo.

Jis buvo mirties bausme 
pasmerktas už nužudinima

vieno sztorninko 1956 me
tuose.

Prie szitos žmogžudystes 
prisipažino buvęs policijan
tas, vagis, kuris kalėjime 
buvo pradėjęs Szventa Rasz 
ta skaityti.

Prez. Eis^pweris Kongre
sui pasakė, jis gerai su
pranta kad lesiai pavojinga 
kisztis in Udur-Rytu krasz
tus, bet kad tokis insikiszimas 
yra labai reikalingas; apsaugo
ti Lebanon Kraszta nuo Sovie
tu.

Kai kurie augszti valdžios 
kad Lebanono

klausimas yia kur kas pavo
jingesnis negi Korėjos klausi
mas buvo, m s Sovietai tenai 
randasi per s.ena.

žmones sako,

DAUGIAI)
KAREIVIU IN

VIDUR-RYTUS
BEIRUT, LEBANON. — 

Amerikos dileli eroplanai ve
ža dar daugikli musu kareiviu 
in Vidur-Ryths.

Daug muši vaisko dabar 
yra isztraukta isz Vokietijos 
ir pasiunstas in Lebanon 
kraszta.'

Kai szita raszome, tai trys 
tukstaneziai jszeszi szimtai Ma
rinu jau tenai randasi, o penki 
tukstaneziai
laukia laivuose.

Jie pasirenge stoti Preziden
tui Camille Chamoun in pagel
ta, jeigu jis 
praszytu.

Apsaugos Sztabas, Vaszing- 
tone trumpai pranesze, kad 
Antros Divizijos Marinai va- 
žuoja in Vidur-Rytus isz Camp 
Lejune, North Carolina, 
kraustosi in
ir Norfolk uostuose.

Lakunu Satabas visoje Ero- 
poje nutraukė visu atostogas 
ir visiems lakūnams insake 
gryžti in sa vo vietas, ir būti 
pasirenge gr eitai užskristi.

Laivyno S ztabas buvo keti
nes paszalii iti

keturi szimtai

tos pagelbos pa-

Jie
laivus Morehead

szimts asztuonis savo karsiz- --------
kus laivus, bet dabar Laivynas prjeme KongfeSmOUa
mus ir visi tie laivai yra per
taisomi.

Amerikos dideli eroplanai, 
su kareiviais, kas keletą minu-, 
ežiu nusileidžia in Naples ir 
Ciampnoio aerodramus, Itali
joje del gazolino. Jie tada 
greitai pasikelia ir lekia in 
Turkija.

Szitie eroplanai yra Ameri
kos didžiausi, kaip C-119 Fly
ing Boxcar ir C-124 Globe- 
master.

Turkijos laikraszcziai sako, 
kad in viena nakti atskrido «
apie deszimts tukstaneziu ka- 

i reiviu, in Adana miestą, Tur
kijoje. Trisdeszimts bomb- 
nesziu ir dvideszimts armijos 
eroplanu czia nutupe ir pasili
ko, pilnai apsiginklavę.

Apie penkios deszimts armi
jos didžiausiu Globemaster 
eroplanu iszskrido isz Vokie
tijos.

Austrijos valdžia pasiskun
dė kad Amerikos kariszki ero
planai per žema lekia virsz ta 
kraszta, penkiolika tukstan
eziu pėdu augsztumo.

Austrijos valdžiai buvo pa
sakyta visus savo prekybinius 
eroplanus Yiutupdinti parszau- 
kti namo ir duoti musu karisz- _ 
kiems eroplanams laisve kelia damas, kad jis ir visas 
padangėse.

Amerika yra pasiuntus kele- \ tatoriais nenori turėti ir netu- 
ta savo naujaus ir greieziau- ri. Jis visiems primine kad 
siu kariszku eroplanu, kurie Į Diktatorių pirmenybėje stovi 
lekia greieziau už baisa.

CARACAS, VENEZUELA.
— Kongresmonas Charles O. 
Porter, Demokratas isz Ore
gon valstija, buvo triukszmin- 
gai žmonių pasveikintas ir 
draugingai valdžios priimtas, 
kai jis in szita kraszta atsilan
kė.

Kongresmonas Portei’ Va- 
szingtone yra gerai žinomas 
kaipo nenuilstames prieszas to 
Dominican Respublikos dikta
toriaus Generalissimo Rafael 
Leonidas Trujillo.

Visu Venezuelos 
ežiu redaktoriai ir 
ninkai susirinko ji
kai pasveikinti ir priimti.

Laikrasztininkai ji -vadina 
“geriausiu ir intakingiausiu 
Pietų Amerikos atstovu ir am
basadorių Amerikos Kongre
se. ’ ’

Jis czia buvo pakviestas Ve
nezuelos kraszto laikraszcziu
pirm negu Vice-Prezidentas §rindU’ ant treczio au^szto- 
Richard Nixonas czia buvo First Congregational bažny- 
taip puolamas. Apie du szim-1 
tai žmonių ji pasitiko prie jo 
eroplano.

Kongresmonas Porter szita 
proga pasinaudojo, pareiksz-

> musu
; krasztas nieko bendra su Dik-1

kos Generolo Perez Jimenez 
staigu dingima, isz New York 
miesto. Czia visi intaria Dikta- 
UJTTiT'l i UJTlr.» zi kSu
agentai ta Generolą po prie
varta iszsiveže atgal in Domi- 
nicait Respublika ar ji nugala
bino.

Sykiu su tuo Generolu Ji
menez dingo ir Amerikietis la
kūnas Lester Murphy;' dingo 
teipgi Daktaras Jesus de Ga- 
lindez, mokslininkas ir raszy- 
tojas kuris buvo paraszes kny
ga apie ta Diktatorių Trujillo.

laikrasz- 
laikraszti- 
draugisz-

KUNIGUŽIS
PASIKORĖ

WASHINGTON, D. C. — 
Penkios deszimts penkių metu 
amžiaus Kunigužis, kuris buvo 
dingės beveik visa sanvaite, 
buvo surastas, keybojantis 
nuo bažnyczios lubu.

Kunigužio Carl Heath Kopf 
lavonas kybojo nuo virves apie 
keturios deszimts pėdu nuo

INTARTAS NACIS

Nusitrucino

keturios de-

ULM, VOKIETIJA. — Va
karu Vokietijos detektyvas in- 

(.Tasa Ant 4 Puslapio)

Komunizmas.
Jis gražiai pasisveikino su 

i visu trijų politiniu partijų va
dais. Beveik visu Pietines 
Amerikos krasztu žmones ji 
gerbia už jo drąsu nusistatymą 
priesz Dominican Respublikos 
Diktatorių Trujillo, nes daug 
žmonių yra daug nukenteje* 
nuo jo Diktatorystes.

ežioje, kur Prezidentas Coo
lidge eidavo pasimelsti ir del 
pamaldų.

Policijantai rado trumpa 
raszteli kuris parodo kad tas 
Kunigužis pasikorė. Jis bijojo 
kad jis vėl proto liga nesusirg
tu, kaip buvo susirgęs 1948 
metuose. Jis nuo to laiko buvo 
po daktaro priežiūra.

Kunigužis' Daktaras , Kopf 
pareina isz Buffalo, New York. 
Jis czia buvo atvažiavęs isz 
Mount Vernon Congregation
al bažnyczios, Boston, Mass.

Trumpas rasztelis buvo pri
segtas prie tos virves su kuria 
jis pasikorė. Rasztelis trumpai 
sake: “Lai Dievas man dova
noja.“



SAULE” MAHANOY CITY, PK.

Kas Girdėt
Anglijojė vienas žmogus pa

veldėjo vienuolika' milijonu 
doleriu, !bet valdžia, taksomis 
pasiėmė devymis milijonus.

rinkimus,, ibi josi kad tais Ponas 
Adams jau dabar yra jiems 
baisiai daug iszkados padaręs.

Kai Vidur-Rytuoše prasidė
jo tie sukilimai, tai szita syki 
musu ka.riszkas sztabas buvo 
pasirengęs.

Gal Vaszingtone dipliomatai 
nuštė'bo bet ne musu karinin
kai Vokietijoje, Graikijoje, 
Turkijoje ar Vidur-žemiuose.

Viduržemiu Jurose stovėjo 
visas mušu Szesztas Laivynais 
su savo karisz-k-ais' eropl-anais 
ir su keliais tukstaneziais'ma
rinu. "• '

Vidur Rytu klausimas dar 
tik prasideda.

Ne tik eiliniai politikieriai, 
bet net ir Balt-namu nariai 
dabar ruguoja ir yra nepaten
kinti.

Skaitydami apie visas tas 
dovanas, kurias Prezidento 
patarėjas Adams yra gavės 
nuo to Žydelio Goldfine, jie ne
gali pamirszti kaip Preziden- 
taš Eisenhoweris visus juos 
privertė sugražinti tas mažas 
Kalėdų dovaneles jie buvo ga
ve nub Savo draugu ir pažys
tamu.

Ant Kaimo

Anglija yra dabar pasiuntus 
savo karisžkus eroplanus.

Repu'blikonai Kongresmenai 
kurie' sziais metais stoja, in

Kaimuotis in daktara — 
Perpraszau pono daktaro, ar 
daug kasztuos nupjovimas 
pirszto mano paežiai?

Daktaras — Kasztuos de
szimts rubliu, nes tai opera
cija.

K. — Ar ne bus pigiau?
D. — Ne, negaliu.
K. — O jeigu ponas dak

taras nupjautum galva, ar 
vis deszimts rubliu kasztuo- 

tu? Asz noretau kad galva 
nupjautum, tai nesigailėsiu 

deszimts rubliu!

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

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

“Saule” gri ži 
kamiausia dovina nuo Lietu 
vio, Lietuviui/

j 

šiaušia ir tin-

JIS žuvo

Tautu San junga dar nieko 
nedaro. <

Pypkes Durnai
Sovietai yra parėiszke savo 

pasiprieszinima.

Vaszingtone Žydelio Gold
fine klausimas dar yra nagri
nėjamas. ' -

Nors jis dabar gali būti pa
stumtas in szali, jeigu tas di
desnis ir pavojingesnis Vidur- 
Rytu klausimas paasztres.

Pasiliks Dideliu

Kongreso komisija dabar 
rengiasi isztirti kada ir kaip 
Ponas Goldfine gavo szio. 
kraszto pilietybes popieras.

Pats Goldfine prisipažinsta 
kad jis neatsimena ir nebežino 
kaip ar kada jis tapo Amerikos 
piliecziu.

Žmogus kuris turi
Sziandien pinigu ir Žemiszko 

turto,
Tai vadinasi “Ponu”.
Jeigu jisai nustebina
Svietą su savo narsumu 

ar žinysta,
Tai vadinasi “Garsingu.”
Jeigu daliniesi savo 

szirdžia ir duszia,
Ir žinai kaip valdyti savo* 

pasielgimus ir karszti,
Tai pasiliksi “Dideliu.”
Ant tuju geru patarimu, 
Meldžiame atkreipti 
Atyda musu “Dideliu.”

VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laikė visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kąszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.?ydelis Goldfine yra,dar to- 

' liau ^isiiparineb'u^^LuxL'^r/iau 
ihklimpes.

Jis daug kartu 'buvo davės 
Ponui Shermanui ir jo žmonai 
brangiu drabužiu ir invairiu 
gėrimu, kaip brangios degti
nes, vyno, szampa.no ir panai- 
ftziai.

Ponas Sherman variuodavo 
Žydelio korteles del invairiu 
kelionių eroplanais.

Žydelis telefonavo Poną 
Sherman V aszingtone, dau
giau kaip keturios deszimts 
sykiu per viena menesi.

i1 ‘"t?

kalno ilž-

moteriszke 
nuliudusia

(Tasa ^ubį3 IJpsiapio) 
terš ir likusiu’Laszla.icziu.

Po keliu denu budėjimo, 
pribuvo kariškas daktaras: 
pjaustė, tyriu jo apie žuvusi, 
liet nieko nesu ado, prie ko bu
tu galima ] ūsikabint. Tik 
daktaro paklausus, tas atsake, 

—'' buvo pirmiau 
įskui prigerės, 
iaktarui, kaip

jog tas žmogpi 
užmusztas, o p

Paaiiszkinus i 
viskas prie Dįbisos atsitiko, 
jis dar daugiai iii lavona pri
sižiūrėjęs, SUl j( 
kritusi in vau lėni, galas rasto 
smarkiai užcLVe smilkmenin, 
nuo ko sutesz 
tada jis pagnmzdo vandenin 
ir prigėrė gal

Su daktaro 
valdininkai si tiko ir davė lei
dimą palaidot lavona. Iszdave 
leidimą, visi susede iszpyszke- 
jo Kaunan. į

Al oteriszke ^būdama netur
tinga, skū 
nuneszt. Nu

,do, jog jam in-

ėjo smegenys, ir

įtinai.
iszvedimu visi

ant pazvanu 
ubinus pas ku-

...«=•

S. Bonus
į

migeli, papasakojo savo ne
laime ir melde jo, idant mi- 
szias už duszia vyro atlaikytu. 
Kunigas sutiko patarnaut, bet 
kuomet moteriszke verkdama 
ir bucziūodama rankas melde «
dykai, arba ant palukesio mi
šrias atlaikyt, ji skaudžiai ga
vo įszbart ir nuo kunigo isz- 
.aiszkint, jog mišrios nėra kai
po apiera, galima paaukaut, 
arba pabarguot; jas reikia už- 
pirkt ir pinigus isz 
mokėt.

Nieko nepelnius 
dar daugiau su
szirdžia gry'žo namon. iNors 
gryždama in namus, nubėgo in 
ligonbute ii- davė paskutini 
deszimtuka ant pazvanu. Ne
spėjus moterįszkei nueit kelis 
žingsnius, varpai sugaudė; 
'bambtelėjo apie trejata kartu 
ir nutilo. Nors moteriszke at
sisukus dar kelis kartus žiu
rėjo, bet varpai daugiau ne
skambėjo. Suspaudė moterisz- 
kei lyg geležiniais nagais szir- 
di Pripildė neapykantos ugnis 
jos krutinę; jos gislose kraujas 
virte virė, o in ausis paslaptin
gos dvasios kuždėjo: “Tu ne
laimingoji moteriszke, ponu 
lėbavimas ir isztvirkimas rei
kalavo aibes pinigu, nukirto 
girias, paliko nuogus Lietuvos 
laukus. Tay'o. mylimas vyras 
ėjo pas nelemtus Lietuvos ne
prietelius duona užsipelnyt, 
ir mirti .patiko; patiko tave, 
nelaiminga naszle, su 'buriu 
kūdikiu. Vai kaip gaila man 
tavęs! Dar didesni sopėjimai 
insiskverbe iii tavo krutinę, tai 
kunigas, kuris neleido tavo 
vyrai su misziomis; nenurami
no tavo jautria ir pilna kar
tybių siela. Blogai. Kils kuo
met vargnoliai ptiesz skriau-

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- ( 
izius iszgelbsti nuo smert; Szv." 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.l 16—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.l20—Dvi istorijos apie J . ‘
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 Valeneziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuoja#, 
T6 puslapiu. 25c.

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

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
I Žudinsta, Urlika Razbaininka, 

43 puslapiu, 20c.
No.138—Apie Irlanda; Ro

bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur-

lapių, 2Oe.
No.158—A p i e Kapitonas 

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

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

No.160—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- 
davinėti Pinigus. 45 pus., 20a.

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. 20a.

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

Kitokio* Knygo*

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

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

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

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

STRENGTHEN
AMERICA’S PEACE POWER

Taip nematoma dvasia glos
tė savo žadinaimjziais ’ žodžiais 
nusilpusia, ir susirupinusia 
varginga moteriszke.

Parėjus namon, niekam nie
ko nes’aike; ji tik vėrke ir ver
kė pasigaikszcziodama savo 
nelaimes ir likimo gailėjosi. 
Vaikucziai sekiodami paskui 
ja, plonais Valsiukais Verk e ir 
klausė: “Papytis miega, neat
gis?” Motina dar daugiau su
sigraudinusi atsakydavo: Ne
atgis; jis žuvo, 'žuvo jis nelai
mingasis, o mes likome nelai
mingais naszlaicziais. ’ ’

Pora senuku susede užstaly- 
je trauke giesme, taip liūdnai, 
kad ir akmens szirdis neiszsi- 
laikiusi butu nesusigraudinu
si. Visi pasižiuręje in naszlai- 
czius ir ju likimą, apsiszluoste 
aszaras. O tukstaneziai žmo
nių taip žūna! — J. M.

isž FOR DEFENSE IN THE SCHOOL
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ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

užsisakykite knyga* ias 
Brito Katalogo

The U.S. Government does not pay for this advertising, the Treasurv Department than) 
for their patriotic donation. The Advertising Council.and

Komunistiszka Lenkija da
bar pradės Kinija siausti tris- 
deszimta nuoszimti savo 
mybos. Iki sziol ji siuntė 
deszįmta nuoszimti.

Bet insakymai iszejo 
Maskvos ir isz Peknigo.

KATALOGAS 
KNYGŲ

IN THE LABORATORY

arba pradžia 
SKAITYMO

} ...ir...
; RASZYMO
: 64 pus. Did. 5x7 col
J Dabar Po 25c.
• Saule Publishing Co., 
' Mabanoy City, Pa.,,ILS A

ON THE FARM AND AT THE CONFERENCE TABLE
No. 101—Kapitonas Velnias, 

Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

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

N O.103—V aidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
ožlieku. Su paveikslais. 17? 
dideliu puslapiu, 35e.,.

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

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

Nb.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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, 20e.

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

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

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys ju nuliūdima.

guldima Kun. Piliauskio, bū 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c. ;

No.l96—Stacijos arba Kal
varija Viesz. JezuBO Kris tušo 
15<S.

No.197—Grandus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
rnisliuimo 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 
KrikszczionybeB. 128 pus. 35c.

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 Motino* 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knyga*}

SAULE PUBLISHING CO
WPirkie U. S. Bonus!

Užsisakant knygas ie* 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigu* 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais,

ISr* Nepamirszkite dadeU 
deszimtuka ekstra del prieinu- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik aut 
szio adreso:
SAULI PUBLISHING CO., 
Maitanof dūk®. S

f

szampa.no
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Žinios Vietines Radijo Intaisas SOVIETAI GRASINA INTARTAS NACIS

— Musu gerai žinomas 
miesto gyventojas (ponais Vin
cas Szerksznis nuo 310 W. 
Centre nly., kur jis per koki 
tai laika nesveikavo ir turėjo 
operacija in G e is inge r Memo
rial ligon’bute Danvilleje, ke
liolikai dienu atgal sugrylžo na
mo, jausdamas daug sveikam 
Ponas Szerksznis aplaike daug 
laiszku ir korteliu nuo savo 
draugu ir pažystamu, taipgi 
nuo nariu kurie priguli prie 
Susivienijimo Liet. Am. orga
no, velydami ponui Szerksz- 
niui daug sveikatos ir greito 
pasveikimo. Ponas Szerksznis 
dėkoja visiems už gerins veli- 
nimus.

— Utarninke, Liepos 22-tra 
diena sueina 41 metai kaip Ma- 
hanojaus Szvento .Juozapo pa
rapijos jSzventos Magidelenos 
Draugija pasekmingai gyvuo
ja-

— Juozas W. Lucas, mies
to gyventojas, pasimirė parei
ta Petnyczios vakaira, pas savo 
seseri, Florence P. Yasin, nuo

Lloyd B. Furr rankoje 
laiko ta radijo intaisa, kuris 
buvo Baron I. Schacklette 
paslėptas in Jack Lotto 
kambarį. , Jack Lotto yra 
Žydelio Goldfine patarėjas 
ir pagelbininkas.

Antras žmogus paveiksle 
Roger Robb, Žydelio Gold
fine advokatas per visas szi- 
tus tardinimus apie dova
nas kyszius ir nemokėtas 
taksas.

□ o o

Reikalauja Kad 
Amerika Liautųsi

MASKVA, RUSIJA. — 
Sovietai ya pasiuntė keletą 
laiszku mufu valdžiai ir Sovie
tu Premieras Nikitai Khrusz- 
czevas yra asmeniszkai pra- 
neszes Pnzidentui Eisenho- 
weriui, kaė jeigu Amerika ne- 
iszsitrauks' savo marinus isz 
Lebanon, id Rusija bus pri
versta savo vaiska tenai pa- 
siunsti. r

Sovietu Užsienio Ministeris 
Andrei Giomyko nuėjo pas 
Amerikos Ambasadorių Lle
wellyn Thimpson, ir jam as
meniszkai inteiks laiszka, ku- F
riame jis ęaltina Amerika už 
neteisetina užsipuolimą ant 
svetimo kraszto.

Jis teipgi grasino, kad So
vietai bus priversti tenai insi- 
kiszti, je:gu Amerikos mari
nai kuo ^reieziausia nepasi
trauks. w

DEVYNI LAKŪNAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tartas už dalyvavima Žydu 
skerdynėse per Antra Pasauli
ni Kara, nusitrucino kalėjime. 
Jis buvo Arthur Genath.

Arthur Genath buvo teismo 
ofisuose suaresžtuotas kur jis 
buvo atvykęs, kaipo svietkas 
priesz deszimts buvusiu ‘‘SS- 
Nazi Elite Guard” Naciu vadu 
kurie yra intarti už skerdynes 
Lietuvoje, kur penki tukstan- 
cziai penki szimtai ir du Žy
dai buvo nužudinti.

Kiti Budintojai tame teisme 
ji intare sakydami kad jis 
stengiesi juos priversti ant 
daug dalyku nutylėti priesz 
tuos intartus Naciu vadus.

Kai jie teisme tai pranesze, 
tai Budintojas Arthur Genath 
pats buvo intartas ir suaresz- 
tuotas, nes ir jis dalyvavo to
se saerdynese.

V

Ir Vėl Zenysis

410 W. South ui y. Velionis 
nesveikavo per keliolika metu 
o per tris menesius gydėsi in 
Veteranu ligonbute Wilkes- 
Barre, kur jis iszhuvo ten ligi 
Birželio 18-tai dienai. Gimė 
Mahanojnje, 'Gruodžio 29-ta 
1893 metuose. Buvo veteranas 
isz pirmos svetines kares. Pa
skutini karta diilbo Maple Hill 
kasyklose. Prigulėjo prie Pir
mos Methodistos parapijos, ir 
V.F.W. Posto 1420 ir Mainie- 
rin unijos. Jo pati Lillie Hof
fman Sheeler mire Balandžio 
19, 1957m. Paliko sunu .Juo
zą mieste ir duktere Eleanora, 
pati Michael Helock, Akron, 
Ohio, taipgi po-vaikus: du su
nu, dvi dukterys; keturios se
serys ii- tris brolius taipgi tris 
anūkas. Laidotuves invyko 
Utarninke, 10:30 valanda ryte, 
Kunigužis William A. Phls 
tarnavo laidotuvėse. Kana pa
laidojo in LO.O.F. kapinėse 
Shenadoryje.

— Seredoj pripuola Szv. 
Apolinaro, o Tautiszka Vardi
ne: Ilge. Menulio atmaina 
Prieszpilnis. Ir ta diena: 1866 
metuose Rusijos valdžia už
draudė ' spauda, prasidėjo 
knygnesžiu laikotarpais; 1241 
m., Popiežius Grigalius Devin
tas sudraudė Kryževius nuo 
kankinimo Žemaitijos.

— Ketverge pripuola Szv. 
Kristinos, o Tautiszka Vardi
ne: Seigis. Ir ta. diena 1198 m., 
Žemaicziai iszmusze vienuoli
ka. tukstancziu Vokiecziu ties 
Dauguva.; 1706 m., Anglai pa
ėmė Gilbralter sala nuo Ispani
jos; 1957 m., vienuolika Anie- 
rikiecziu lakunu skrisdami isz 
Willow Grove, Pa., in Italija 
dingo. Ju bombneszis nukrito 
ir sudužo. Kitas eroplanas ku
ris buvo nuskridęs to pirmojo 
jieszkoti, pats nukrito ir sudu
žto, užmuszdamas devynis la
kūnus ant syk.

— Musu senas ‘‘Saules’’ 
skaitytojas, ponas Petras Gor
inus isz Gil'hertono ir sūnūs Pe
tras isz Buck Run, ana diena 
motoravo in miestą su reika
lais ir prie tos progos atlankė 
‘Saules’ Redakcija, del atnau- 
jinima savo prenumerata ant 
tolesnio laiko. Turime pri- 
minte kad p. Gorinus turėjo 
operaci ja in Ashland ligonbu
te, ir neseniai sugryžio isz li-

Tardytojas Neteko Darbo

Baron I. Shacklette, po 
kaire, Kongreso Komisijos 
tardytoju virszininkas, ir 
Jack Anderson, garsaus 
laikrasztininko pagelbinin- 
kas pasiszneka su laikrasz- 
tininkais VaszingtOne.

Baron I. Shacklette prisi
pažino kad jis buvo ta radi

jo intaise paslėpęs Jack 
Lotto kambaryje, kad galė
tu susekti Žydelio Goldfine 
pasikalbėjimus su juo.

Shacklette buvo privers
tas savo darbo atsisakyti ir 
pasitraukti isz visu tu tardi- 
nimu.

O O C3

PALEISTI

Sugražinti Prie 
Stibežiaus

LONDON, ANGLIJA. —
Maskvos adijas pranesze kad 
visi devyii Amerikiecziai la
kūnai buvj paleisti prie Sovie- 
tu-Irano nbežiaus.b

Jie buvo suimti kai Sovietu 
kariszki eroplanai privertė 
juos nusiįisti ant Armėnijos 
žemes, kai jie per klaida nu
klydo skersai rubežiu, Birželio 
YTta~dienl'. ♦

Maskvoj radijas pranesze 
kad visi devyni buvo Ameri
kos kareiviams pavesti prie 
rubežiaus, Astara mieste.

Amerikos Ambasada Mask
voje buvo reikalavus, kad visi 
tie kareiviai butu paleisti ir 
sugražinti,

Sovietą: Amerikieczius su
gražino, bit ne ju eroplana. Jie 
sako kad as Amerikiecziu ero
planas suįege.

APVOGĖ DEVYNIS
SALIUNUS

goributes, jausdamas hiski ge
riau, ir tuom syk gyvena pas 
savo sunn Petra. Draugai ir 
pažystameji vėlina ponui Gor- 
mui greito pasveikimo.

—- Petnyczioj pripuola Szv. 
Jokūbo, o Tautiszka Vardino: 
Auszra. Ir ta diena: 1946 m., 
antra atomine bomba susprog
dinta ant Bikini salos. Bomba 
buvo po vandeniu susprogdin
ta kad pamaczius kiek ii isz- 
kados padarys ant kariszku 
laivu; 1934 m., Engelbert Dol- 
fuss, 40 metu amžiaus Austri
jos Kancolerius nužudytas; 
1949 m., Prez. Harry Truma- 
nas pasiraszo ant Atlantiko 
bendros kariszkos sutarties; 
1894 m., Kiniecziu-Japonn ka
ras; 1943 m., Italijos bosas 
Mussolinis pasitraukė isz val
džios; Tik penki menesiai ligi 
Kalėdų.

— Nedelioj Liepos 27-ta 
diena 1888 metuose, pirmas 
numeris laikraaszczio ‘‘Sau
les” pasirodė Mahanojnje.

NENORI PRANCŪZU
BEIRUT, LEBANON. —

Prancūzu kariszkas laivas 
‘‘De Grasse” priplaukė prie 
Beirut uosto, ir pareiszke kad 
jis pasirengęs stoti Amerikai 
ir Anglijai in talka.

Amerikos Laivyno koman- 
dorius trumpai atsake, kad 
ežia Prancūzu pagelba visisz- 
kai nereikalinga, ir kad tas 
kariszkas Prancūzu laivas 
plauktu sau namo.

Prapcuzijos Ambasados at. 
stovas pasiaiszkino, kad tas 
kariszkas laivas buvo pasiuns- 
tas in talka, už tai kad Prezi
dentas Camille Chamoun buvo 
praszes Prancūzu pagelbos.

Amerikos laivyno komando- 
rius nei nepasveikino to Pran
cūzu kariszko laivo komando- 
riu, kaip paprastai daroma, 
bet tik trumpai jam insake 
trauktis.

PHILADELPHIA, PA. — 
Trisdesziitits vieno meto am
žiaus Sajnuel ‘‘Big Sam” 
Watts, pclicijantu suaresztuo- 
tas, Kapitonui William Mc
Gowan prisipažino kad jis bu
vo apvogė devynis saliunus.

Jis buy) in kalėjimą patup- 
dintas be kaucijos, nes polici- 
jantai nori ji iszklausineti apie 
tas vagystes ir vardus tu ap
vogtu saliunu.

Polici jautai teipgi nori da- 
žinoti kaip jam pasisekė pa
sekmingai tiek tu saliunu ap
vogti.

LAKUMAS
I8ZS1GELBEJ0

2 Eroplanai Susimusze

PLATINKIT * * SAULE ’ ’

NEWBURGH, N. Y. — La
kunu Sztž bo Leitenantas, 
parasziutr saugiai 
kai jo greitas “ 
eroplanas 
tokiu erojjlanu, ir nukrito.

Antras i 
no sparno 
gai nusilei do.

su 
nusileido, 

Sabre Jet” 
susimusze su kitu

eroplanas, nors vie- 
netekes pasekmin-

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.
I\ .

Vasario, kuomet vyksta vi

sokį Iszvažiavimai ar Piknikai 
tai,

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszyažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”
Loszike Ingrid Bergman, 

ežia su Kinietiszke suknele, 
kuria ji nesziojo savo veiki
me, paveiksle, kuris yra ruo 
sziamas in Longmoor, Ang
lijoje, sako kad ji rengiasi 
apsiženyti su Szvedu loszi- 
ku, Lars Schmidt, kai tik ji 
bus laisva nuo Italijono lo- 
,sziko, Roberto Rossellini, 
kuris ja pamėtė del jaunes
nes ir gražesnes merginos.

Szita Ingrid Bergman bai
siai apsiszauke Amerikoje, 
kai ji dar būdama Daktaro 
Lindstran žmona, susilaukė 
kūdikio su tuo losziku Ro
berto Rossellini ir su kuriuo 
ji vėliau apsiženijo, pirm 
negu ji divorsa gavo nuo sa
vo vyro Daktaro Lindstran.

Kadangi Italijos valdžia 
nepripažinsta divorso, Ro
berto Rossellini stengiasi ta 
moteryste panaikinti, aisz- 
kindamas, kad loszike In
grid Bergmen nebuvo savo 
pirmo vyro nusikraezius kai 
jiedu apsiženijo, ir už tai jie 
du nebuvo ženoti.

Italijos valdžia sako kad 
ims meta ar ilgiau, pirm ne
gu ta-moteryste bus iszrisz- 
ta ar panaikinta.

Leitenantas Paul E. Kepler, 
26 metu amžiaus lakūnas, sau
giai nusileido netoli Ashokan 
vietos, apie dvideszimts myliu 
nuo Kingston miesto.

Tiedu eroplanai susimusze 
keturios deszimts tukstancziu 
pėdu padangėse.

Antrame eroplane buvo du 
lakūnai: Kapitonas John W. 
Johnston, 35 metu amžiaus isz 
Conneaut, Ohio, ir 33 metu 
amžiaus Leitenantas Michael 
Nishti isz Ansonia, Conn.

DRAIVERYS
užsnūdo

Automobilius In 
Stulpą Atsimusze

NORRISTOWN, PA. — 
John R. Poole, 23 metu am
žiaus isz Norristown, užsnūdo, 
užmigo, bevairuodamas savo

automobiliu apie puse po trijų 
isz ryto. Jo automobilius nubė
go nuo kelio ir sudužo in, stul
pą ant Sandy Hill vieszkelio in 
Plymouth Township.

Jo draugas, kuris su juo va
žiavo, 24 metu amžiaus Ernest 
Clayburn buvo biski sužeistas, 
jie buvo nuveszti in Montgo
mery ligonine in Norristown.

Policij antai sako kad drai- 
verys užsnūdo kai nelaime at
sitiko.

Iszliko Gyvi

Trys lakūnai iszliko gyvi 
kai ju C124 eroplanas nukri
to in Paciriko mares ir nu
skendo.

Nelaime atsitiko prie Jo
hnston salos, netoli nuo Ha
waii.

Jie ežia in Honolulu papa
sakoja savo nuotykius. Jie 
yra isz kaires in deszine: 
Staff Sergeant James Van-

derree isz Brooklyn,. N. Y., 
Kapitonas Jonathan Brown 
isz Sioux City, Iowa if Tech. 
Sergeant James PhiUips isz 
Vacaville, California,

Kapitonas Brown turėjo 
nuogomis rankomis atsigin
ti nuo žmogėdros žuvęs.

Visi trys dabar randasi 
ligoninėje in Honolulu.

ra ra M ; -__ j
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Kaip Jieva Apskundė Adoma

JįALEDU ir Barcziu gaspa- 
’ dorystos sykiu, viena palei 

kita, stovėjo. Kalėdų laukai 
buvo dailus, apskritus, gerai 
užlaikomi ir be skolų, Barcziu, 
taipgi gražus, bet per daug in- 
skolinti. Kalėdų laukai prigu
lėjo prie jaunos mergaites, ap- 
kriksztytos senu vardu Jieva, 
o Barcziu gaspaidory stoję gas- 
padoriavo jaunais Barczis, da- 
žmogelis neženotas ir neszio- 
jaanfis taip-gi sėnoves varda 
Adomas. /

tG .'fj c i i.....
. Adomas Barczis iki ausu bu
vo insimylejes in Jieva Kale
džiute, o paskutine taip-gi 
apie Adoma tik ir mislijo; ne
galėjo nei naktimis miegoti, o 

kada 
paša-

Priėjo prie Jievos ausu ta- 
j ■ . Jsai pasakojimas, o taipgi isz 

kur to pasakojimo pradžia, ir 
apėmė 'mergaitė kartumas, juo 
didesnis, kad vistiek Adomo 
užmirsžti negalėjo. Dabai’ jau 
visai nežiūrėjo jo pusėn ir ant 
jo pasveikinimu nieko neatsa
kydavo.

Adomas dabar jau isztikro 
eme abejoti. Bet viskas stojosi 
da arsziau. Už sanvaites gavo

dienomis tik ir lauke, 
ateis pas ja Adomas ir 
kys paskutini žodi.

Bet Adomas visados tylėjo. 
Prikimszo savo galva jom 
skolom ir nuolatos tik ir misli- 
no kad delei tu skolų’ Jieva 
jam atsakys savo ranka.. O czia 
už nieką sviete nesinorėtu ja 
pamesti ir jis taipgi nedelia 
nuo nedėlios lauke nuo Jievos 
bent kokio nors ženklo. Bet 
Jieva, mergaite kukli ir sar- 
matingai, nenorėjo pati Ado
mui ant kaklo užsikabinti.

Jieva, vienok buvo patogi 
mergina ir apie, ja kasdiena ne
vienas, tai kitas vis klausinė
josi. Susirinkdavo jauni ir Se
ni, dideli ir maži, kreivi ir tie
sus, o kuo daugiau ju Jieva 
lankydavo, Adomui, vis sun
kiau ant šzirdies darydavosi.

Viena nedelia Adomas tokiu 
svecziu jau suskaite iki puses 
tuzino, žiūrėdamas per sako 
grinczios langa. ir galutinai in- 
puole nesmagumas. Noreda- 
mas Jievai padaryti truputi 
ramybes, o priegtam suteikti 
ir savo szirdžiai palengvinimą 
kad padare toki szposa1; kokio 
per visa savo gyvenimą netu
rėjo. Tai didžiausias paiku
mas! Pas ji tuo trftpu buvo se
ne Motiejiene, gyva kaimo 
laikrdsztis, taigi ir pradėjo da
bar ant Jievos visokius niekus, 
visokius pastebėjimus pasako
ti.

— Asilas tasai, kuris nori 
su jajai ženytis, apreiszke.

— ■ Ašz ten jau nieko nesa
kau, bet ka jau žinau tai žinau.

Motiejiene bėgiojo per kai- 
ma su tuo apkalbėjimu, kaip 
su sziltu pyragu. Apsakė sziai 
tai ir anai, tos vėl pagražino, 
apkalba ėjo isz lupu in lupas 
o po keturiolikos dienu Jieva 
ant. žmonių liežuviu buvo jup- 
da, kaip anglis.

i
Luzernoje yra miestas 
Kur daug musu tautos 

žmones gyvena.
Yra ir merginu invales, 
Nes ne turi josios dalies, 
Ba teip puikiai iszlavytos 
Ir juokingai parėdytos,
Jog sarmata pasakot, 
Veluk turiu nustot.

Bet apie viena nenutylesiu, 
Nors biskuteli pasakysiu, 

Kaip girdėt nuo kitu, 
Tai apie viena nenutylesiu 

Nors biski pasakysiu, 
Pribuvo kokia ten 

isz kitur,
Negalėjo vietos gauti 

niekur, 
Tai saliunoje apsistojo, 

Ba to ir norėjo 
•Gužute teip trauke, 
Jog nei nesusirauke, 

Priek tam pilna 
mandryibes, 

O ir aklybes.
Tai akulorius užsidėjo, 

Da geriau mandraut 
pradėjo, 

O szirdeles tingine 
isz jos.

Suku rasti kitos 
tokios,

Ii’ nežine ka pradės 
tada, 

Kada prilips liepto 
gala, 

0 da ir kita yra,
Ka sako jok

Tai kur ant

Kiti 'bijosi

paszaukima sndan, kad atsa
kyti sude ant skundo apie szlo- 
ves nupleszima. Skunda pada
vė Jieva Kaledžiute. Adomas 
apsirėdė szventadienišzkom 
drapanom, ir nueko pas savo 
kaiminka. Jieva stovėjo prie' 
namu. Kada pažino savo kai
myną insprudo pirkion ir užsi
darė. Dykai jis pas duris bala
dojosi ir kalbino, niekas neati
darė. Per kelias dienas taip-gi 
mėgino ktir Jieva sutikti ir pa
sikalbėti, bet jam tas viskas 
nenusiseko.

Atėjo sūdo diena ir Adomui 
nieko neliko, kaip tik eiti Su
dan. Tai buvo graži pavasario 
saulėta diena, bet Adomo 
szirdyj nerado vietos nei vie
nos kaitrios saules spindulėlis. 
Jo szirdyj buvo tamsu apsi
niaukus kaip Adomo ir Jievos 
dienoje priesz Kalėdas. Atejas 
sudan, atrado tenai jau Jieva, 
Motiejiene, ir kitas nuo penkių 
iki sžesziu ypatų. '

Sudžia pradėjo:
— Jus esate Adomas Bar

czis, gaspadorius isz Visznia- 
vos?

— Taip, ponas sudžia, at
sake Adomas.

— Ūžia esanti Jieva Kale
džiute skundžia jus apie isZ- 
platinima negražiu kalbu, ku- 
riso jei huplesze szlove. •

— Tas neteisybe ponas su
džia. Kaip esu gyvas, tai apie 
ta Jieva visados kūogeriau- 
siai mislinau ir kalbėjau ir vi
sada jai gėra velijau. ______ _________ •_ __ —------  

Prisiekdinta dabar liudinin
kai ir prasidėjo teismas.

Tai buvo juokinga komedi
ja. Viena boba kaltino kita, 
pagalios viskas priėjo prie tu 
pasakojimu szaltinio, prie se
nos Motiejienes. Toji prie mu
ro prispausta, turėjo pasakyti 
tikra teisybe, ka jai Adomas 
pašėke, kad asilas kožnas, ku
ris nori su, Jieva ženytis, o ka 
jis žino, tai žino.

— Ka jūs ant to? Atsisuko 
sudžia prie Adomo.

— Kas teisybe, tai teisybe, 
taip pasakiau, bet daugiau 
nieko. Sakiau, jog asilas tas 
katras su ja nori ženytis ir 
kad butu su katruo isz ju apsi- 
žėnyjuš, tai jisai pats galėjo 
mane apskusti, kad ji pavadi
nau asilu, bet ne Jieva,. .

— Bet pasakei kad žinai 
visokias istorijas aipie mane, 
insimaisze Jieva.

—■ To nesakiau
Adomas; pasakiau tik; ka ži
nau, tai žinau.

— Ir 'kat-gi tu 
Pyko Jieva.

—• O visokius 
sijuoke Adomas,
do, kad katekizmas susideda 
isz penkių svarbesniu daliu, 
kad isz. svaro mėsos yra gera 
sriuba ir t.t

— Czia ne vieta niekus pa
sakoti! Suriko sudžia. Pasa
kyto, kad žinote ka apie Jieva 
Kaledžiute!

— Tai teisybe, žinau ka, 
užtikrino Adoirias.

— O turite ant to liudinin
kus?

— O, ir ne mažus, viena isz 
seno testamento.

— Perstokite su tais savo 
negerais juokais! Rėkė sudžia, 
nes liepsiu tuojaus jus užda
ryti. Sakykite tuojaus ka žino-

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltyb* 
Suspausta; Robertas Velnias 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Jko Turtingu Ponu.
SAULE - Mahmoy City, Pa. 
Ir 1.1. Per paeita, 20 Centai.

te pikto apie Jieva Kaledžiu
te?

— O kas ta posake, kad asz 
žinau ka nors pikto apie Jie
va? Gynėsi Adenas, nieko, o 
nieko! Yra graži : 
aniuolas.

Jieva paraudi : 
džiai-gi apreiszk<:

žodžiais liepete 
lyti ka žinote

ir gera, kaip

iki ausu, su-

— įSavo 
kožnam dasimis 
daug ka blogo apie Jieva Ka
ledžiute, kuri tuitarpu nuken
tėjo nuo neteisingu kalbu 
apsunkinote jai 
vyro.

Adomas prasijuokė.
— Jai apsunkinau išzeiti 

už vyro? Jieva ga.li eiti už vy
ro kadai tik noriūturi po dvi- 
deszimts jauniku ant kožno 
pirszto, o kožnai gali mislyti 
apie didžia laim? kaip j 
tokia paezia.

Jieva vėl paraidonavo.
Sudžia klausė toliau:
— Delko-gi

iszejima.

sakėte,

gynėsi

ir 
už

gaus

kad
kožnas yra asilui katras su ja 
apsiženy® ?

— Pasakiau tii, ba ka nors 
žinau.

— Bet- po szibts paraku, 
taigi dabai' norė liau iszgirs- 
ti, ka jus žinote! 
džia.

Atsiliepe su

Ponas-gudria, to ponui 
Jievai jau 

bet
pasakyti negaliu 
■seniai norėjau {prisakyti, 
pats sau netikejtu. Sziandien 
tai jau ^pasakycziau, ir ^kaip 
ponas sudžia isztis isz czia ir 
visi kiti jai paša cysiu.

— Ka, jus sau
te! Czia yra sudaį o ne Velykų 
iszpaižintis!

— Taigi asz 
reiszke Adomas.

gėrė mislija-

ir tylu, ap-

Tokiu bud i liepsiu jus
uždaryti.

— Tai tegul 
ponas sudžia už

nane liepia
jėiguparyti

tas taip rėikalinja Jievos ge
rovei.

Bet-gi nors syd pasakykle 
jeigu tas nėra niiko blogo, ta
re Motiejiene. :

— Jieva man rodos galėtu
susirūstinti, atsiduso Adomais.

•a ar taip, ar

ka.
iu pasakyti?

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... į 
Viesz. Jėzaus ir :• 
Motinos Szvencz.

Dievo 
nėra, 

vieto 
buna, 

kad
Dievas neatleistu perkūną, 

O liežuvis, tai 
liežuvis, 

Be valdžios suvis.
Neseniai varduvių diena 

turėjo, 
Kaip nusidėjo nesakysiu, 

Del saves pasiliksiu,
Tai mergeles iszdykele.

tokio žinai?

daigtus, nu-
Ant paveiz-

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

Iszsiteisino

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Ota.

Jonas — E, isz tavęs nie
kai žmogus, jog nebuvai ant 
szermenu musu prieteliaus?

Pranas — 0, brolau, užva
kar teip sirgau, jog ant savo 
locno szermenu nebutau ga
lėjas eiti!

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A. Skaitykit “Saule”

— Inžeistas y 
taip, insimaisze Joniene.

— 0' kaip niejo nepasaky
si tai kožnas gali apie ja mišlyit 
ka nori ir kažin

— Jievutė ga
Tai nėra nieko Dogo, galiu? 
Dabar klausė Adomas mergai
tės.

— Sakyk ka tik nori, su- 
szvapejo mergaitę.

— Gerai, tik ka-gi žinote?

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5ya ooL plocrio 
Iszaiszkina sapna ir kae 
ateitoje stosis.
planatu ir visdkiu burtu. 
Knyga in zhinksztoo po- 
pieroe virszeHw «e.

Pinigai reikta

Su priedu
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siusti su
i m:

. $1.00; Tiktai,
• Saule Publir ing Co,
! Mahanoy City, Pa.,U.S. A.

Paklausė vėl sudžia.
—• Žinau pradėjo Adomas, 

kad Dievas jam rojuje suvie
nijo Adoma su Jieva ir kad 
Jieva visada priguli Adomui. 
Žinau kad Jieva Kaledžiute 
jokio kito nenori ir su nei vie
nu nebus laiminga, kaip tiktai 
su Adomu Barcziu, dėlto visi 
kiti, tai tikri asilia.

» ’ , i i ; i i h - *1, -

Galite patvirtinti savo isz- 
pažinima klausinėjo sudžia.

<1 ’.: v ii:.. is ;
— Patvirtinti to negalia, 

apreiszke Adomas, bet žiaau

kad tas teisybe. Jieva. gali pa
tvirtinti, jeigu nori, o jeigu ne 
norės, tai tegul mane ponas 
liepia uždaryti ant ilgiau, tai 
geriau, o butu geriausia kad 
ant,viso gyvenimo.

— Ka tu ant to sakai, Jie
va? Atsisukęs sudžia prie1'mer
ginos.

Bet toji nieko nesako tiktai 
su rankom užsidenge veidą ir 
verkė. Sudžia palaukes kėlės 
miliutas paklausė:

— Jiega gal teismą at-

szauksi ? \
— Taip, taip! Isžtare 

verkdama mergaitė.
Sūdąs pašibėige. Po porai 

valandų Adomas su Jieva va
žiavo vienam vežime ir abudu 
juokėsi kaip vaikai, o ulbavo 
kaip balandžiai.

Praėjus trims nedėlioms at
sibuvo linksma ir triukszmin- 
ga svodba.

-5—.galas----

iį JIS žuvo
t i A : ' - ’ 1 • • •. , A ■ , »

gAULUTE savo
nubarstė lyg sidabru Dubi- 

sos pakalnius. Rytas taip ma
lonus! Vejalis vos-nevos Siū
bavo medžiu szakutes. Nuo- 
medžiu palengva, pamaželi, 
krito lyg aszaros; rytmeczio 
rasa. Piemenukai palengva 
oliavo linksmas daineles. Sau
lute kas kartas vis daugiau ir 
daugiau szilde žemes pavirszi. 
Paukszteliai linksminosi cziul- 
bejo.

Dubisos vanduo slinko ir 
slinko nesustodamas pirmyn ir 
pirmyn, skverbdamas pro ma
lūnu tvenkinius, kriokdamas 
suko nulžiniszkus malūno ra
tus, kuomet malūne barszkejo-, 
tarszkejo invairios girnos. 
Szimtai darbininku, basi, ran
kose stipriai suspaudė kebene- 
kus lyg garniai, stumdė per 
tvenkinį milžiniszkus rastus, 
žemyn pavandeniu. Rastais už
klota visa Dubisa buvo. Rastai 
vandenyje sukosi apie save; 
slidus jie’, bet darbininkai, no- 
redami gyvybe palaikyt, stum
dė juos pavandeniu ir pelne 
sau ir savo šzėimyhai duona.

Lietuvos seniukai susirinkę 
liūdnomis akimis žiūre jo ir 
tarpe saves kalbėjo: “Kokis 
tai indukimas tii ponu! Jie vi
sas girias, lyg karajadai nues. 
Mano prisiminime, visur, kur 
tik akys mato, buvo girios ir 
girios,' o dabar, laukai, ir kel
mynai. Viską Lietuvos ponai 
iszparduos; ar neparduos jie ir 
mūs, galu gale?

Kiti nuleido akis tylėjo ir 
nieko neatsake. Visi sustoję 
kaszinka durnojo. Pagaliaus 
kitas senukas prabilo: “Dingo 
senove, dingo ir dvasiai jos. 
Musu giriu turtai iszpuosze 
Paryžių, Ryma, Petrogradą, o 
patys Lietuvoj neturime grin- 
feles doros. Reiktu mums pa
galvot, bet ka, juk mes muži
kai, bemoksliai, ka mus. Musu 
ponai, kaskita. Jie moka kelias 
kalbas ; moka girias pardavė ir 
turtus praszvilpt. Paimkime 
kelis isz musu apylinkes po
nus: Burba pragėrė Paryžiu
je devyniais deszimtisb milijo
nu rubliu vertes giriu! Dau
girdai dar daugiau. Patys liko 
kokiu tai Prancuiszku ligų 
suėsti. Sziandien dvarai tuszti 
laukai nearti ir neseti. Visas 
musu krasztas eina velniop! 
Pataisyt nėra galima, 
valdininkai, ponai, visi 
kraszto vieszpacziai ir 
neprieteliai. Sztai kur ir da
bar: rastai rastus veja, o vis 
reikia suprast, jog eina in 
Prušusi. Prusai gudrus, Prusai 
žino ka daro.“

— Va Jėzau! Žmogus po 
rastais papuolė!

— Žmogus ?
—- Sakau kad žmogus, dre- 

baneziomis lupomis kalbėjo, 
czioh tamista mums aiszkini,

spinduliai tik staiga ties darnu, kur lei
džia rastus kažinkaiip pasviro 
vyriszkis, ir pasinėrė in van
deni, po rastais. Bėkim gelbėt!

— Skubinkime, suriko ki
tas.

Visi nusiskubino in nurody
ta vieta. Darbininkai, suniurę, 
nusiminė, kebenekais jieszko- 
jo po Dubisa žmogaus. Bet ras
tai spaudėsi prie tvenkinio ir 
nebuvo galima tinkamai jiesz- 
kot žuvusio. Visi darbininkai 
nusiminė grabste, jieszkojo, 
bet nesuradp: Jis žuvo, vienas 
jieszkancziu tarė, .bet gaila, 
nes paliko moterį su ketvertu 
kūdikiu, kas juos prižiuręs?

— Sunai, tarė seniukas. 
Mes kalbėjome, kad netik mu
su girias iszparduos, bet ir 
mus ponai isznaikys. Vienas 
vargdienis žuvo po musu .akiu, 
o kiek darbininku žūsta, kur 
mes nematome ir savo akimis 
neregime, žūsta milijonai!

Pasikalbeje, pasidejavę, nu
rimo, nėjieszkojo. Visi vėl prie

ū1" savo darbu stojo ir leido ras
tus.

Moteriszke, dažinojusi apie 
savo Vyro žuvimą, plaukus 
draskydama ,atbėgo in Padu- 
bisi. Czia. vėrke ir plaukus sau 
draskė, bet vanduo nesigailėjo 
.jos szauksmu, jai vyra neisz- 
mete virszun. Seniukai galvas 
nulenkė, liūdnomis savo aki-

Caro 
musu 
sykiu
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Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo

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

-—“Saulės Redakcija.”
_

Istorija Apie. . .
“AMŽINA ŽYDĄ” 

Jo kelione po svietą ir liūdimąjį 
apie Jezu Kristų.

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

“Talmudo Paslaptys”
ZYDtJ TIKYBOS

.  —— i
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
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mis žiurėjo in nelaiminga ir 
suvargusia, moteriszke. Bet ta 
ju nemate. Ji nemate ir nere
gėjo, jog ir jiems sykiu szirdi 
gele. Ji vien raudojo ir aszaro- 
mis žemele szlaksztė tik apie 
savo vyra manydama.

❖ ❖ ❖

Praslinkus kelioms dienoms 
visos apylinkes jau buvo' nu
stoję apie žuvusi kalbėt. Tuo
met žuvusiojo moteriszke ne
nustojo Dubisa lankiusi; ji vi
suomet lankėsi ir jo raudojo. 
Sztai netikėtai moterišzkes au
sis pasiekia, jog ties Vilkunaisi 
rado žmogaus lavona. Susiju
dinusi moteriszke, palikus sa
vo mylimus, vaikelius, bego 
pas rastaji. Nukako in Vilku- 
nu padubisi; bet pažint nepa
žino, nes visas jau buvo apipu
vęs. Radusi, moteriszke gailiai 
verke.

Policija sužinojusi apie ras^ 
tai negyvėli užvare apylinkius 
ji budėt. Budėdami, vieni kei
kė, kiti gailestavo žuvusio mo-

(Tasa Ant 2 Puslapio)

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.




