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Mao Tse-Tung (viduryje), 
Komunistu partijos Kinijoje 
pirmininkas yra ežia apsup
tas kitais Komunistu parti
jos virszininkais in Wuch
ang, kur Centro Komisija 
buvo susirinkus. Jis ežia at
sisakė savo vadovystes ir už

Isz Amerikos
MOTJLRISZKE SUIM-
TA; APVOGĖ BAN

KA DU SYKIU

NEW YORK, N. Y. -- 
Moteriszke, kuri ana menesi į 
pasivogė tris tukstanczius do
leriu isz Manhattan bankos, 
stengiesi taip pat dabar pada
ryti, bet buvo sucziupta.

Policijantai sako kad ji yra 
penkios deszimts septynių me
tu amžiaus Vera Wilson.

Ji szita syki inejo in Indus
trial Bank of Commerce apie 
puse po pirmos valandos, ji pa
davė klerkai trumpa raszteli 
ant kurio ji buvo paraszius 
kad ji nori visus jo pinigus, 
bet ji buvo greitai suimta ir 
suaresztuota.

PASZOVE
SALIUNINKA

PHILADELPHIA. PA. — 
Policijantai jieszko vieno kos- 
tumerio kuris paszove, saliu- 
ninka ir jo žmona, apie puse po 
szesziu vakare, kai savininkas 
norėjo ji iszmesti.

Septynios deszimts metu 
amžiaus Meyer Cohen ir jo 
žmona 73 metu amžiaus Anna 
buvo paszauti ir nuveszti in 
Pennsylvania ligonbute, kur 
Daktarai sako jiedu nėra pa
vojuje.

Policijantai jieszko žuliko, 
29 metu amžiaus William! 
(Hoagy) Singleton, isz South 
Philadelphia.

Kiek detektyvai galėjo suži-; 
noti tai szitas William Single- į 
ton inžeide kelias moteris ta-j 
me saliune su savo szlykszczio- 
mis kalbomis ir savininkas pa 
prasze kad jis iszeitu, ir taip 
atsitiko kad jis iszsitrauke re
volveri ir pradėjo kaip kokis 
durnius szaudinti. 

leido savo vieta kitam. Jis 
sake kad jis nenori būti par
tijos Prezidentas ar partijos 
valdovas ir nenori nuo szio 
laiko ka bendra turėti su Ko 
munistu Politika Kinijoje.

Isz kaires in deszine : Mar
shal Chu Teh, kuris jo vieta

NOREJO
SUSPROGDINTI

EROPLANA

Pats Iszszoko Isz Ero
plano Ir Nusižudė

TOKYO, JAPONIJA. — 
Trisdeszimts žmonių vos iszli- 
ko gyvi kai ka, tik apsiženyjes 
žmogus norėjo susprogdinti 
eroplana, bet kai jam nepasi- 
seke, jis isz to eroplano iszszo
ko ir nusižudė.

All-Japan Airways kompa
nijos virszininkas sako kad 
trisdeszimts vieno meto am
žiaus Akira Emoto, ka tik ap-

Iszgelbejo Savo
Dranga

I

1 Bridamas per vandani ir 
neszdamasis savp dranga, 
szunyti isz papuldusio viesz- 
kelio prie Bray-Sur-Seine, 
Prancūzijoje, szitas vaikas 
jaucziasi kaip didvyris kad 
jis iszgelbejo savo akla ir se
na szunyti, kai Seine upe 
taip patvino kad ji prasiliejo 
virsz savo krantu, ant ūkio 
netoli nuo Paryžiaus.

užima; Liu Shao-chi; Mao, 
Premieras Chou En-lai ir 
Chen Yun. Buvęs vadas 
Mao sako kad jis vis darbuos 
sis Komunistu reikalams ir 
bus partijai isztikimas.
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siženyjes turėjo dvideszimts 
penkias szmotus dūlio ir norė
jo eroplana susprogdinti, bet 
kai jam nepasiseke, jis viską 
mete, atsidarė eroplano duris 
ir iszszoko, kai eroplanas buvo 
pustreczio tukstanezio pėdu 
augsztumo.

Jo nuotaka, devyniolikos 
metu amžiaus Chieko Emoto, 
sako kad ji nežino ir nesupran
ta kodėl jos vyras norėjo nu- 
sižudinti.

Eroplanas skrido isz Oita in 
Osaka kai ta nelaime atsitiko.

Patarnautoja, “Stewardess” 
Panele Noriko Sekiya, 20 me
tu amžiaus, sako kad jis kelis 
sykius buvo pakilęs isz savo 
sėdynės ir vaikszcziojes po 
eroplana pirm negu jis iszszo
ko.

Eroplanas buvo DC-3 isz 
Kyushu salų ir veže dvide
szimts septynis keleivius, tris 
lakūnus, ir darbininkus.

SUKILĖLIAI LAIMĖ
JO; KUBOS PREZI
DENTAS PABĖGO
HAVANA, GUBA. — Ku

bos Prezidentas Batista pabėgo 
isz savo kraszto kai Fidel Cas
tro su savo sukilėliais užėmė 
visa kraszta.

Prez. Batista su savo szeimy- 
na ir draugais greįtai iszsi- 
krauste, apie ketvirta valanda 
isz ryto. Kiti jo valdovai ir tar
nai eroplanais ir laivais greitai 
iszkeliavo isz Kubos kraszto.

Keli, su atprovintais revol-

Pirkite U. S. Bonus veriais privertė eroplanu lakū
nus juos iszveszti. Dar kiti ant 
valdžios laivu iszplauke isz to 
kraszto.

Nors sukilėlis Fidel Castro 
laimėjo, bet ta iszlaimeta lais
ve yra prasta, nes gaujos, ne- 
paisindamos politikos ar tau
tos reikalu pradėjo vogti, 
lausztis in sztorus naikinti biz
nierių instaigas ir paprastai 
pasielgti kaip žulikai.

Ir sukilėliu vadas negali juos 
suvaidinti. Tie žulikai yra su
naikinę kelis vieszbuczius, 
nors kariszka valdžia yra pa
skelbta po visa kraszta.

Amerikos atstovybe stengiar 
si visus Amerikieczius greitai 
isz ten iszkraustinti. Dauguma 
Amerikiecziu yra savo vieszbu- 
cziu kambariuose užsirakinę ir 
laukia kol musu atstovybe juos 
iszgelbes.

RUSAI PALEIDO
DIDELI SATELITĄ
MASKVA, RUSIJA. —

Rusija paleido in erdves 3,239 
svaru “Moonik” satelitą kuris 
pasekmingai pasiekė orbita 
prie menulio. Žinia tuoj aplė
kė visa. pasauli naujo satelito 
paleidimas turės dideles 
reikszmes tolimesniems žy
giams erdviu užkariavimui.

411 ŽUVO PER ' 
NAUJUS METUS

SZVENTE
WASHINGTON. D. C.—

Per Naujus Metus Szvente pa
reita sanvaite, per keturiu die
nu szvente 287 žmones žuvo 
invairuose automobiliu nelai
mėse ant vieszkeliu, o 126 žuvo 
invairuose kitokiose nelaimė
se.

SKAITYKIT 
^“SAiuLE”^

PLATJNKIT!

Kubos Sukilėliai In Pagelba

Czia Kubos sukilėliai, ka
riaudami priesz savo kraszto 
valdžia, susimyli ir pagelbs
ti vienam nekaltam sužeista
jam per ta sukilimą. Jie jam 
duoda kraujo, kai jis buvo 
sužeistas per valdžios lakū
nu bombardavima in Fomen- 
to. Sukilėliai ta Fomento 
miestą smurtu paėmė isz val
džios kariuomenes, po trijų 
dienu kariavimo.

Dar ir dabar negalima pa
sakyti kas czia turi tiesa ar 
kuris laimes tarp sukilėliu ir

Už Geležines Uždangos
INVAIRIOS ŽINIOS 

ISZ LIETUVOS

Popierines Sovietu “konsti
tucijos” dienai paminėti Lie
tuvoje darbininkai Gruodžio 5 
d., kai kur buvo suvaryti in 
masinius mitingus. Buvo skai
tomos paskaitos a pie demokra- 
tiszkiausi pasaulyje instatyma 
kaip praneszę Vilniaus radijas 
Gruodžio 5 diena.

Naujieji Vilniaus miesto kli
nikos namai Antakalnyje ati
daryti Gruodžio 5 d. Klinikinė
je ligoninėje yra 300 lovų, audi
torijoje 200 vietų. Naujoje kli
nikoje dirbs 68 gydytojai, 238 
felezeriai, akuszeres, medicinos 
seserys ir kiti tarnautojai.

Suvalkijos invalidu namai 
veikia Katiliszkiu kaime. Na
muose apgyvendinta apie 70 
asmenų. Baigti mūryti nauji 
pastatai 100 invalidu.

Baigta navigacija Nemunu. 
Netrukus Kauno žiemos uoste 

valdžis, kurios dauguma Ku 
tos žmonių neapkenezia ir 
sako kad Prezidentas yra 
‘ ‘ Diktatorius. ’ ’ Kol kas 
Amerika norėtu remti esa
mąjį Prezidentą, bet daug 
diplicmatai ir lakrasztinin- 
sako, kad to kraszto Prezi
dentas yra ‘ ‘ Diktatorius. ’ ’ 
Bet, isz kitos puses tie pat ' 
mokintu ir intakingu diplio- 
matu ir laikrasztininku sako 
kad tie sukilėliai yra Komu
nistu remiami.

Intarta Žmogžude Ir Jos Sūnūs Advokatas

bus pradėti remontuoti laivai.
Kurie architektai vieszai pa- 

sireiszkia, matyti isz praneszi- 
mo “Tiesoje” apie invykusi 
Vilniuje III Lietuvos architek
tu suvažiavima. Czia minimi 
architektai: A. Cibas, A. Žel- 
boviezius, K. Czerniauskas, S. 
Stulginskis, A. Slavianskas, V. 
Zubovas, D. Todesas, V. Miku- 
czianis, L. Putna, V. Stanskas, 
D. Baužaitis ir F. Budreika.

Nėra kur dėti bekonu? Vil
niaus “Tiesa” 281 nr., pra- 
nesze apie toki atsitikima : Ari
ogalos gyvuliu supirkimo ir pa 
ruoszimo punkte tarnautojai 
atvežusiems bekonus atsakinė
ja: Sziandien jusu bekonu pirk 
ti negalime. Nėra kur dėti. 
Po keleto dienu atvežus-vėl 
gaunamas tas pats atsakymas. 
Laikrasztyje raszoma: O lai
kas bėga, bekonines kiaules 
perauga in laszinines, j u kaina 
preke krinta. Žibuliu invali
du namuose nupenėta kelios 
tonos gražiausio bekono, bet 
niekaip negalima pripraszyti, 
kad nupirktu.

Tris metus, kol sienos pradė
jo griūti. “Tiesoje” (Lapkr. 
29-ta diena), skundžiamasi: 
Priesz trejus metus ‘ ‘ Ventos ’ ’ 
Kolūkio žemdirbiai džiaugėsi 
kai Mažeikiu statybos valdy
bos darbininkai padare pama
tus naujai karvidei. Bet tas 
džiaugsmas jau seniai atslūgo, 
nes statybai ir galo nematyti. 
Neseniai pradėjus betonuoti 
grindis viduryje, iszvirto vie
nas galas muro sienos.

Tarp Klaipėdos ir Smiltynes 
kursuos savieigis dizelinis kel
tas, kuri pastate Kauno laivu 
Remonto dirbtuves. Be keliu 
szimtu keleiviu keltas galėsiąs 
perkelti in Nerginga ir asztuo- 
nios automaszinas.

Televizijos retransliacijos
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Penkios deszimts keturiu 
metu amžiaus Ponia Eliza
beth Duncan isz Ventura Ca
lifornia yra suaaresztuota ir 
intarta už nužudinima Po
nios Olga K. Duncan, kurios 
lavonas buvo surastas negi
liame kape, netoli nuo jos 
namu.

Ponia Eliz. Duncan yra in
tarta kad ji užmokėjo tris

Nužudintos Moteries
Tėvas

Elias Kupezyk, tėvas tris
deszimts metu amžiaus Po
nios Olga Duncan, heszczios 
moteriszkes kuri buvo nužu- 
dinta ir sudeginta griovyje, 
atvažiavo in Los Angeles isz 
Benito, Manitoba, Kanadoje. 
Ponios Olga Duncan uosžve 
Poniai Elizabeth Duncan yra 
intarta už jos nužudinima.

Polciija ir teismas dabar 
yra tos moterįs^ęs. jioszye 
paėmė in teismą ir ja kaltina 
ir intaria kad buk ji buvo 
pasamdžius du buvusiu kali
niu, žuliku, kad jie nužudin- 
tu jos marezia. Jie už savo 
d ar ba gavo tik penkis szim- 
tus dolreiu nors jiems buvo 
daug daugiau prižadėta.

Kai policijantai juos suė
mė jie ja iszdave nepaisinda- 
mi kad tuo paežiu sykiu jie 
save pasmerkė. Uoszve ste- 
giesi gintis, bet nieko isz to 
neiszejo, nes ji buvo surasta 
tikrai kalta už savo mar- 
czios nužudinima. Dabar vi
si trys turės stoti teisme už 
žmogžudyste. .

tukstanczius doleriu dviem 
žulikam kad jie nužudintu 
Ponia Olga K. Duncan. Jos 
sūnūs advokatas Fr. Dun
can ja dabar užtaria teisme, 
bet ir jis yra insiveles nes jis 
nudavė savo motinos vyru 
kai motina norėjo savo sū
naus ženystvos rasztus pa
naikinti teisme.
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Kas Girdėt
Musu valdžia turi tiek daug 

sztabu, tiek daug departamen
tu ir dar daugiau vargiai kam 
žinomu instatymu ir regulu, 
kad beveik negalima susekti ar 
suprasti, kaip ir kas instaty- 
mus duod’ai ir kadel.

Šatai, tik vienas isz keliu 
tukstancziu pavyzdžiu:

Senato Komisija dabar sten
giasi isztirti ir dažinoti kas da
rosi su musu Paszportu Komi
sija, kad valdžios sztalbas nega
li sulaikyti paszportu Komu
nistams ir kitiems • Prasikaltė
liams.

Valdžios saugumo sztabo pa
reigūnas R. L. O’Connor yra 
pasakęs ir nusiskundes, kad jo 
sztabas negali sulaikyti pasz
portu Komunistams. Jis sako 
kad dalbar jo sztabas yra pri
verstas iszduoti daugiau, kaip 
septynis szimtus paszportu to
kiems, kurie yra Komunistai ar 
yra intarti kaipo Komunizmo 
rėmėjai.

tartas kad jis “munszaine” 
verda ir pardavinėja. Polici
jantas Jack Hughes buvo- su- 
cziuipes pantuke tos “munszai- 
nes” kuria jis rado to intarto 
Legett kiszeniuje.

Intartas Macey Leggett taip 
iszkalbingai teisinosi ir aiszki
nosi ir gynėsi, kad teisėjas 
John, P. O’Hara jau buvo- pasi
rengęs ji paleisti, kai staiga, 
teismo kambaruose pasigirdo 
keistas, susprogimas ir visas 
kambarys alcholiu pakvipo. Ta 
munszaines bonkute policijan
to kiszeniuje susprogo.

Teisėjas tam “munszainin- 
kui” paskyrė trisdeszimts die
nu in kalėjimą.

ja, sustojo ir ja iszbare. Ir tai 
buvo jo didžiausia, klaida, nes 
ta moteriszke netylėjo bet davė 
tampolicijantui žinoti, kad jei
gu jam valia taip greitai va
žiuoti tai kodėl ir ne jai. Polici- 
jantas nutilo ir pasitraukė. Jis 
nebeiszdryso jai tikieta duoti 
ar ja suaresztuoti.

Ar jus žinote kad dauguma 
valstijų skiria $4.08 ant dienos 
del prižiūrėjimo tu, kurie pro
to liga serga, ir $4.80 aiit dienos 
del kaliniu prižiūrėjimo ? 
Reiszkia mums prasikaltėliai 
labiau rupi negu ligoniai.

Daktarai sako, kad mes pra
leidžiame visa treczdali savo 
gyvenimo 'bemiegodami.

Pypkes Durnai

Asz Isz Kitos 
Parapijos

Yra tokiu žmonių, kurie savo 
prieteliu giria begalo, o sveti
mo, nors tu būtumei aniuolas, 
ne tiktai nepagiriu, bet dažnai 
pasakęs vietoje pasakos tikra 
teisybei >

" B - CELA'vEPllmyga’ 404 PuslaPiu* 50°-

Kolegiju ir Universitetu pro
fesoriai gauna apie szeszis tuk- 
stanczius doleriu ant metu. Tai 
isztikruju, labai prasta, alga 
tiems kuriu (darbas yrai toks 
reikalingas visam musu krasz- 
tui.

lapių. 20c.
No.158—A p i e Kapitonu# 

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklansyta 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 įsa- 
davinėti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
i Gudrag Piemenis; Isz Ko Susi

darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budai# 

' Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 

’ Paveikslai. 20c. • ,
No.176—A-Be-Cela, Pradžia 

Skaitymo ir Raszymo. 25c. 
r. ------ »

N o.l 02— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50o.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ežio iszimta isz Lietuviszku 
tižlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
1.1., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czins 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. v

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

No.127—Trys istorijos apie 
, Duktė Pustymu; 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; Tamsumus prigauna. 58 
puslapiu, 20o.

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

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

No.142—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, 20o.

No.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 Naktį 
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, 35o.

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

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

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

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

ap.raszy-

apysaka 
szimtme-

Bažnyczioje kunigas sake' 
pamokslą. Sake, tartum koks 
vyskupas. Saldus ž ėdžiai 
plaukte plauke isz jo burnos, 
kaip medus isz asoezio; kalbė
jo jisai szventa teisybe; nepri
dėjo nieko nuo saves, kalbėjo' 
tik apie duszios iszgauyma ir 
dažnai minėjo asza.ru pakalne.

Kunigas jau seniai pabaigė 
pamokslą, o žmones vis dar 
klausės. Užgauti dangiszka tei
sybe, visi gailėjosi savo' nusi
dėjimu ir verke. Iszejus isz baž- 
nyiczios, vienas pradėjo sakyti: 
O tai koks gražus pamokslas! 
Koks graudingumas, koks 
smarkumas! Prisispyręs veda 
nusidėjėli dangun. Tamsta, 
kaimyne, esi kietos szirdies, nei 
truputi neverkei: rasi nesu
pratai "l

■— Nejaugi aszbucziau taip 
kvailas, kad nesupraseziau: 
Kamgi asz. verksiu, juk asz 
tos parapijos!

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

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

In Owensboro, Kentucky, 
prie policijos ofiso pasigirdo 
automobiliaus dūda, kaip Ga- 
brielio trimitas.

Du policijantai greitai iszbe- 
go pažiūrėti kas tenai darosi. 
Jiedu rado du jaunuoliu bese- 
dineziu automobilyje.

“Meė tik norėjome žinoti ar 
jus miegate ar ne,” jiedu pasi- 
aiszkino, ir sau nuvažiavo.

Policijantai pasivijo juos, 
kai jiems pritruko gazolino ir 
suareszt'aivo dvideszimts trijų 
metu amžiaus Robert Lee Ar
nold. Ir vėliau jie sueziupo 27 
metu amžiaus Ernest Hayden 
krūmuose.

Jie buvo suaresztuoti 'už 
girtuokliavimą.

Ar Gal Ne? KATALOGAS 
KNYGŲ

Asztriauses peilis, kaltas, 
kirvis,

Ir kitokį innagiai 
atszimpa,

Jeigu tankiai juos 
naudosime,

Bet moteres liežuvis
Ko daugiau ji naudoja, 
Tuom liekasi asztresnis!

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

užsisakykite knyga# is# 
šiito Katalogo

ne ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T. Kitokio# Knygos

Platinkit “SaulePirkie U. S. Bonus Sziandien:
No. 101—Kapitonas Velnias. 

Puikus apraszymas, didele

Detroit mieste, policijantas 
Jack Hughe's buvo suemes dvi- 
deszimts dvieju metu amžiaus 
Macey Leggett, kuris buvo in-

In Redwood1 City, Californi- 
joje, Hermon H. Wadler gavo 
tikieta. nuo policijanto už tai 
kad jis pravažiavo pro rauduo- 
na szviesa.

Paprastai, už toki maža pra
sikaltimą jis butu turejes užsi
mokėti apie tris dolerius.

Bet jis pareikalavo, kad teis
mas ta byla iszsprtstu.

Teisėjas Edward J. Ryan su
tiko ta byla iszklausyti.*'

Hermon H. Wadler teisėjui 
aiszkinosi, kad tais; policijantas 
ji sucziurpo už tai kad jis— tas 
policijantas stovėjo per arti to 
kryžkelio.

Teisėjas rado ji kalta ir jam 
pasakė “Kadangi del tokio ma
žo klausimo tu pareikalavai 
teismo posėdi, tai asz dabar pa
skiria. tau didžiausia bausme, 
kuria asz galiu paskirti už to
ki maža prasikaltima: “Szimtai 
doleriu už apygardos teismo 
kasztus ir penkios deszimts tris 
dolerius baudos. ’ ’

In Newcastle-on-Tyne, Ang
lijoje keturios deszimts devy
nių metu amžiaus Douglas 
Godfrey, teisėjo praszydamas 
divorso nuo savo žmonos, nusi
skundė, kad jo žmona, Onute:

Jam akis apdaužė, pa juodino 
Apdraskė jam veidą.
In ji mete sunkias ir dideles 

knygas.
Su uzibonu jam in pakauszi 

davė.
Aplejo- ji su szaltu vandeniu.
Ji vis bare ir kėlio jo.
Kelias torielkas ant jo gal

vos sumusze.
Susiedams ji szmeižia.
Visur jam sarmata -daro.
Divorsu Komisijonierius Sir 

Harry Trusted', nesutiko jam 
duoti divorsa, sakydamas, kad 
isz viso to nepasirodo kad ta 
žmona, ji kaip nors butu sužei
dus, ir už tai nėra jokio pamato 
del divorso.

In Greenville, South Caroli
na, policijantas T. E. Compton, 
■bežiūrėdamas in televizija, bal
konais uždėjo (policijos pan- 
czius ant savo žmonos rankos 
ir kojos ir paskui atsiminė kad 
jis tu pancziu raktukus buvo 
pamėtės.

Prejusiais metais septynios 
deszimts vienas Amerikietis la
kūnas apsiženy'jo su Graikiete- 
mis. Matyti, kad Graikijos 
merginos patinka musu karei
viams.

Los Angeles mieste, Califor- 
nijoje, Apygardos virszininkas 
J. M. Lowery kasdien girdi vi
sokiu nusiskundimu kaslink 
pensijų, kad buk seneliai ne
gana gauna.

Bet ana diena net ir jis nu
stebo, kai jis gavo viena laisz
ka, kuriame buvo trumpas 
rasztelis ir czekis del pusantro 
szimto doleriu. Rasztelis pa- 
aiszkino tuos pinigus: “Sztai 
pusantro szimto doleriu czekis. 
Asz szitus pinigus sutaupinau 
isz'mano- senatvės pensijos.” 
Siuntėjas savo vardo nepasira- 
sze.

In Nashville, Tennessee, Po
nia Fay Gardner sako, kad ji 
turi tiek teises važiuoti tokiu 
paežiu greitumu, kaip ir polici
jantas.

Ji važiavo paskui automobi
liu, kuris keliavo szeszios de
szimts myliu, in valanda, kur 
buvo uždrausta važiuoti grei- 
cziau kaip keturios deszimts 
myliu in valanda. Policijantas 
veže Anglijos Konservatyvu 
partijos pirmininką, Lord 
Hailsham, kuris buvo pasivėli
nęs del prakalbu. Jis vairavo 
Gubernatoriaus Frank Clement 
automobiliu.

Policijantas, pamatęs kad ta 
moteriszke taip greitai važiuo-

e
No.178—Tikrausias Kabalas 

arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knyga# 3

ISEr* Užsisakant knygas i#» 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigu# 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu 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 CO., 
Mahanoy City, Pa., • U. I. B-

asza.ru
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Kalbėk Atvirai Priesz Savo Motere
ĄNA meta, priesz pat Velykas 

viename Lietuvos sodžiuje, 
netoli N., miestelio, ūkininko 
Straipailo fiamuose sztai kas at
sitiko. >
, Straipailai esant naszliu, bū
tinas reikalas 'buvo vest, ka jis 
ir pfedare.: viena szalto rudens
diena veide jauna kaimiete mer
gina.

Neilgai Strapailai lemta bu
vo džiaugtis savo vedimu ir 
jaunama paėziuke, nes pamate 
ja'begalo- nesanezia netaupia ir 
iszlaid'žia. Matydamas, jog jai 
ne kiek nerupi ūkis, tik gražiai 
pasipuoszt, skaniau pavalgyt 
ir linksmai su kaimynėmis lai
ka praleist. Tankiai ja perspė
davo kalbėdamas:

x — Ka tu sau manai, m’ano 
.(brangioji duszele, taip netupiai 
gyvendama'? Per žiema tu vis
ką iszpųstysi, o kada atlankys 
mus raudonais pavasaris, jau 
del jo nieko neturėsime.
v Szitie Sttąpailos persergėji
mai, jo jaunai paežiai, tik tiek 
reiszke kaip bėrimas žirniais 
in- siena. Ar ji nesuprato sziu 
savo vyro žodžiu, ar nenorėjo 
suprast, to negali žinot, bet ji 
nuo ju taupesne ne kiek nepa
sidarė. 0 del ko Strapaila bu
vo papratęs pavasari raudonu 
vadint, gal tik jis vienas žinojo.

Žiema jau baigėsi. Jos vieta 
pradėjo užimt malonus, seniai 
visiems laukiamas pavasaris. 
Su juomi kartu artinosi ir ano
ji, iszkilmingoji szvente, Vely
kos. Ir kasgi, po septylniu san- 
vaieziu 'Sauso pasninko nesi
rengia jas maloniai ir links
mai sutikt! Kiekvienas, isz pas- 
kutinios taisosi geresnius, gar- 
desnius valgius ir t.t. Kas turi 
isz ko, tai kiek galint stengiasi 
pasilepint, o kas “neturi,” tai 
eina per kaimus, ūkininkas nuo 
ūkininko, pasirankiot ka tai 
gardesnio ant Velykų, kaip tai 
kiausziniu, sviesto, sūrio- ir t.t. 
įUižtai paskutinėms dienomis 
priesz Velykas ir pasklinda po- 
kaimus isz miesteliu daug in- 
vairausiu rankiotoju. Ju tarpe 
nemažai Imdavo atsiranda ir 
kareiviu. Na, irpasidekavojant 
kaimiecziu Iduosnumui ir gera- 
szirdystei, veik visi būdavo so- 
cziai tai szventei apdovanoti.

Ta pavasari kariszka valdžia 
miestelyj invykde kariuomenei 
permaina: Trumpai priesz Ve
lykas, ten nuolatos stovėjusius 
|du eskadronu, visiems gerai 
pažystamu dragūnu, kasžinkur 
isztrauke, o ju vieton isz toliau 
atsiuntė du eskadronu kirusy- 
ru. *

Priesz Velykas tame antra- 
dienyj, ryte, Straipaila su ber
nu iszsirenge in savo jaunos 
paezios teviszke prie kokia tai 
didelio- darbo talkon. Namieje 
pasiliko jo jauna pati ir du pie
menukai. Toje gi dienoje, kaip 
ant patycziu, užėjo- in Strapai- 
lus vienas isz 'naujai miestelin 
atkeltu kareiviu, kirasyras, sau 
ir savo- draugams, ant Velykų 
gardesnių kąsneliu maldauda
mas. Kadangi kirusyru uni
forma Ibuvo visa raudona, tai

‘Saules’ prenumerata 
in Suvienytose Valsti
jose: Metams $7.00; pu
se metu $4.00.

jaunoji Strapailiene, nieko ne
žinodama apie juos, jr mieste
lyj invykusia kareiviu permai
na, mane, kad ežia tai niekas 
kitas pas juos dabar neatsilan- 
ke, kaip tik jos vyro nuolatos 
jai minimas “raudonasis! pa-

Tai ir po Szventes, 
Vėl prie savo darbelio1. 
Vienam Pennsylvanijos

> miestelyje, 
Tai buvo per Kalėdos, 

Apėmė svaigulys 
ne viena, 

Du sueja, vienas kita 
agzaminavojo, 

Ir visaip kalboje 
bandąvojo, 

O kad vienas drūtesnis 
buvo-, 

J Tai ir gerai 
iszegzaminavo j o, 

Ir policijanta pakvietė, 
Bet tas nieko nenuveike, 

Ba varanto neturėjo, 
Tai ir imti negalėjo.

Bet ant rytojaus vienas 
dvideszimtine užmokėjo.

Tokis tai egzaminas 
Tai jau niekas. I
* * *

Tarp nekuriu Lietuviu, 
Turime ir daug kvailiu, 
Kurie sarmatinasi būti

Lietuviais,
O nori būti kitokio 

tautos, 
Kelis tokius Czikagoje 

užtikau,
O kada gerai 

prisižiūrėjau, 
Tai supratau kad veszio 

protą turėjo, 
Gal protas iszgaravo, 

Ba plike žibėjo.
Kad mandras, tai 

mandras, 
O kad juos kur ten 

galas. 
Gaspadorius nuo bardo 

pavarė, 
Ir da gerai kaili 

iszdare, 
Dabar pas sena Vokieti 

gyvena, 
Tuszcziai ju, apie kvailius 

j bus gana.

Ne Tisybe

Jokūbas — Kalbėk tu sau 
kaip nori, bet visi tieje juo
kai -apie uoszves yra netei
singi. Asz esmių apsipaezia- 
ves jau deszimts metu, o ma
no uoszve nekalbėjo man nei 
pikto žodelio ir nei neiszbare 
mane nei karta! 

Vincas — Tai negirdėtas 
daigtas. Turi būti tikra 
aniuolas!

Jokūbas — Taip, ir yra 
laniuolu, nes numirė kada 
mano pati buvo kūdikiu.

vasaris” del kurio viską liep
davo- taupyt. Kada kareivis at
ėjės grinezion paprasze, ar ne- 
isigaletu ka nors jam ant 
szventes, ji matydama vyra 
kaip kamina ir visa raudona, 
vien tik batais juodais, užklau
sė:

—- Ar taigai tamista esi tas 
raudonasis pavasaris, apie ku
rio apsįlankyma mano vyras 
dažnai man kalbėdavo-, liepda
mas viską jam taupyt ?

Kareivis tuoj suprato, kad 
ežia kas tokio yra, kuom jis 
naudodamasis gales gerai pa- 
sipelnyt, atsake:

—I Taip. Asz tas pats esu.
— Asz nežinau dabar ne ka 

tamistai duot. Mano vyras vis
ką liepdavo jums taupyt. Ka 
tamista imate"?

— Asz imu viską, kas man 
tik ka duoda, atsake kareivis.

—■ Nors mes nelabai taupė
me, bet visgi dar yra tiek, kad 
vargiai tamista paneszi. Kodėl 
važiuotas neatvažiavai?

— Neturiu savo arkliu ne 
vežimo, jeigu kas man daug 
duoda, tai padovanoja ir pa- 
dvada parsivežt.

— Tai Dieve! Vargszas, ne 
savo arklio neturi. O szitos vi
nys ar perdėm pas jus perkal
tos ir užnituotos — rodydama 
in jo mandieroj ant krutinės ir 
liemens esanezias, žibanezias 
sagutes klausė Strapailiene:

— Žinoma, atsake kareivis.
Taip -besikalbėdami jiedu 

dafbąvosi, viską, kas tik karei
viui patiko, rinko ir krovė ve
žiman: laszinius, deszras, sū
rius, skilandžius, sviesta, kiau- 
szinius, isz klėties grudus, žo
džiu sakant, kas tik kareiviui 
papuolęs po akiu pasirodė ver
te turis. Kada vežimas tap-o pil
nai prikrautas, užkinkė pora 
arkliu ir ant galo, dar kareivis 
paklausė:

— O gal tamista butum ge
ra ir pinigu kiek iszsigaletum ?

— Ar ir. pinigus tamista 
imi?

— Kodelgi neimsi, jeigu tik 
-duotum.

Atneszusi Strapailienei ati- 
' davė kareiviui ir visus- savo pi

nigus.
Kareivis dekaivodamas jai 

už toki gausu, kurio- jis nekuo- 
met nesitikėjo, apdovanojiiha, 
iszvažiavo palikdamas veik 
tuszczias Strapailu namuose 
sienas.

Parvažiavse kareivis mieste
lin su tiek gerybes, greitai su
sirado žmogus kuris ant tur
gaus greit viską iszpardaves su 
kareiviu pinigais pasidalijo. O 
-sugryžes namon Strapaila, ir 
atradęs viską iszpustyta, neži
nojo ne- kur eit, ne ka daryt. 
Sužinojęs visa dalyka, mėgino 
skustis valdžiai, puolėsi .ir prie 
kariszkos valdžios, bet negalė
damas tikrai inrodyt ta karei
vi, kuris buvo pas juos atsilan
kęs, nieko nelaimėjo.

— Kur tu, vargszas kai
mieti, 'te.isybe surasi? Kas jau 
karta vilko nasruose, tai ir pil
ve, vaikszcziodamas dejavo 
Strapaila.

——GALAS--------

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ^Michigan Farm 

j Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.

KAIP ASŽ

ATLOSZIAU ROLE
KALĖDŲ DIEDUKO

V
Buvo tai Kuczios vakaras.

Greitas ekspresinis trūkis bego 
nakties tamsumoje-. Rukan- 
cziam vagone arba “smokery- 
je” sėdėjo keli vyrai kalbeda- 
mo apie- visokius atsitikimus 
kokius praleido per praeitas 
Kalėdas.

— Nepapraiscziauses Kalė
das kokias asz turėjau, pradė
jau kalbėti in savo- draugus, 
iuvo tai apie dvideszimts metu 
atgal kada buvau priverstas 
sustoti vienam miestelyje Ves
tuose ir maniau kad turėsiu 
nuobrodžiais Kalėdas tarp ne
pažins tarnu.

Buvo tai taipgi sziam pa
ežiam laike per Kuozia, sėdėda
mas savo kambarėlyje hote- 
yje, sztai kas tokis lengvai pa- 

-jarszkino in duris. Atidaręs 
duris paregėjau nepažinstama 
žmogų, stovinti ant slenkscžio 
I juris prakalbėjo:

— Ar galiu ineiti pas ta
mista ant trumpos valandėlės?

— Su mielu noru, atsakiau, 
bus tai del manes labai malonu 
oraleisti Kalėdas su kitu žmo
gum.

Nepažinstamas truputi užsi- 
dunksojo- ir rodos nenorėjo isz- 
reikszti del ko atėjo pas mane, 
)et ant galo-pradėjo:

— įPraszysiu tavęs kad man' 
padarytum nepaprasta loska, 
praszysiu tavęs, kuris esi man 
visai nežinomas, kad atlosztum 
roloe Kalėdinio Dieduko. Ma
tai, daugeli metu atgal, kada 
asz su savo -draugu dalinomės 
;urtu, turejorne mes aukso ka
syklas, asz s!ąvo dranga apga
vau. Dabar jq szėimyna randa
si -dideliam varge, o asz noriu 
jiems fdabar atlygint už pada 
ryta -skriaudai, nes mano tas pa
sielgimas man neduoda ramy
bes ir mano sanžine liepia man 
juos suszelpti!~~Nenoriu kad 
kas žinotu apie tai, todėl krei- 
piuosiu pas tave, praszydamas 
kad tu taji darba atliktumai už 
mane.

—- Ar žinote draugai asz 
praleidau apie dii tukstanezius 
doleriu ant szeimynos, kurios 
nebuvau regejas savo gyveni
me, melsdamas ju kad niekam 
nieko nesakytu apie mano pa
sielgimą, paduodamas priežas- 
ti kad asz esmių milijonierius 
kuris yra papratęs daryti tai 
suszelpinet vargingus žmones 
ir jiems padaryti linksmas Ka
lėdas !

Ant rytojaus dingo mano ne
pažinstamas žmogus, 6 asz tu
rėjau taji užganadinima kad 
galėjau suszelpti varginga 
szeimyna, norint ne su savo pi
nigais. GALAS.

Lžrasze Viską Del 
Vargsziu Namo

Jonas — Ar. girdėjai? Mi 
kauskis mirdamas užrasze 
savo turtą del vargszu namo.

Tarnas — Tai labai pui
kiai. Ar daug užrasze?

Jonas — Asztuonis vaikus.

“Talmudo Paslaptys” i •
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

:: Tyrionio Duktė ::
yiENAME miestelyje, Bur

gundijos kraszte (taip va
dinama. Viena Pranei jos dalis) 
augo mažute mergaite, vardu 
Sofija.* Sofijos tėvai buvo- la
bai dori ir rūpinos iszaukleti 
pride-raneziai savo- dulęterele. 
Ju darbas nenuėjo niekais — 
paaugterejusi -Sofija* buvo pa
vyzdžiu visam miesteliui. ■

Sukakusi devyniolikos metu 
ir iszejusi nemažus mokslus So
fija susimislijo stoti in vienuo
lyną ir pasiszvesti naszlaicziu 
mokinimui. Tėvai, gailedami 
tokos malonios -dukters, pra
džioje- prieszinos tam jos suma
nymu, bet, geraiai apsimislija, 
ka/d ju duktė nori pasiszvesti 
kitu labui, sutiko ir prideran- 
cziai ja iszrede.

Sofija, in-stojusi in vienuoly
ną, labai padoriai gyveno ir 
gerai mokino vaikus. Naszlai- 
cziai, jos mokiniai, taip Sofija 
mylėjo, kad staeziai ja invadi- 
no savo motina.

Taip jai bebruzdant, iszkilo 
garsioji ,-didžioji Prancijos re
voliucija. Revoliucijos vadais 
buvo- Liberalai, Masonai, So
cialistai ir dar kitokiu rusziu 
Bedieviai. Insigale, jie užsi
geidė panaikinti nevien esan- 
cziaja kraiszto- valdžia, bet ir 
Kataliku tikėjimą.

Su tuo tikslu revoliucijonie- 
riai Bedieviai iszleido- tokias 
instatymus, kurie griovė Baž- 
nyczio-s tvarka. Tuomet jie lie
pė kunigams prisiekti, kad jie 
laikysis tu naujai iszleistu in- 

Pinigiszkas Vajus Del Gydymo Paralyžiaus 
Prasidės Sausio ■ Jau. 2 Diena ir tesis iki 31 D.

DON'T TELL HIM
POLIO'S LICKED

*
Billy was bom too soon to be protected from polio by 
the Salk vaccine. Like thousands of youngsters crippled 
by polio, birth defects and arthritis, he will need March 
of Dimes care for years to come. /All need your help.

TOWARD VICrCMES MV :
• :: ’f
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statymu. Buvo tokiu, kurie pa
sižadėjo laikytis Bažnyczioje 
tos tvarkos, kokia nustatė re- 
voliucijonieriai. Bet geresnieji 
•žmones* su savo kunigais nepri
pažino- ir ju pamaldų nelankė.

Dauguma-gi geresniųjų ku
nigu atsisakė pildyti tu revo- 
liucijonieriu reikalavimu. Tuo 
met-prasidėjo- negirdeti perse
kiojimai kataliku, p ypatingai 
kunigu. Nuo kunigu atimta 
baž-nyczios, klebonijos ir žudy
ta juos biauriausiais budais. 
Tuo-se persekiojimuose gala ga
vo laibai daug kunigu.

Tikincziuju ir dorųjų katali
ku nužudyta tukstancziaii-s. Ju 
kraujas latakais plūdo.

Kad būti nužudytu, daug ne- 
reikejo, dažnai užtekdavo tik 
nepritarti tiems žudymams ar
ba paslėpti savo namuose per
sekiojama kunigai, iszklausyti 
jo misziu, priimti nuo jo Szv. 
Sakramentus arba nelankyti 
pamaldų, kurias laike aitsisky- 
rusis nuo kataliku Bažnyczios 
kunigas.

Kaip kunigai, taip- pait buvo 
galabijami ir kataliku vienuo
liai. Daug bažnycziu ir vienuo
lynu buvo- paversta in teatrus 
ar tvartus arba staeziai in pa
sileidimo namus.

Vienu isz p-aeziu didžiųjų ka
talikystes persekiotoju buvo 
garsingas bedievis Anaicharsis 
Kloc (Cld-otz).

iSziats kraugeris ilgainiui su
sivaldė su kitais augsztaisiais 
revoliucijonieriu vadais, kurie 

ir insake budeliams nukirsti 
Klocui giliotina galva. Taip 
gavo gala vienas isz p-aeziu bai
siųjų krikszezionijos prieszu.

Sofija su savo- drauge nusi
samdę užkampeje nedidele vie
tele, rinko naszlai-czius nužudy
tu tėvu, juos augino ir mokė. 
Viena karta kunigas Jėzuitais 
Varin atvedės mažute- septynių 
metu mergaite vardu, Elmire. 
Jis radęs ja: iszme-sta ant uly- 
czio-s beverkianezia isz bado. 
Tai -buvo nugalabytojo krauge
rio Kloco- duktė. -Kdnigas pra- 
szo, kad Sofija su savio drauge 
priimtu ta nelaiminga vaika in 
savo namelius ir ja iszaugintu 
su kitais naszlaicziais.

Sofija sutiko ir apsiėmė El
mire auklėti. Auklejimaš pasi
rodė nelengvas, vaikas jau bu
vo sugadintas. Visupirmu So
fija rūpinos iszaiszkinti mer
gaitei apie Dievą, apie Jo ge
ruma, apie ateinanti (gyvenimą 
kaip Dievas myli žmones, o> 
ypacz apleistus naszlaiczius ir 
t.t. Elmirei apie Dieva prie 
kožnos progos. Mergaites szir- 
dis ilgainiui eme kaisti, ir ji 
pradėjo mylėti Dieva visa savo 
szirdimi.

Kalėjimai buvo kimszte pri- 
kimszti nelaimingu. Ypacz 
daug buvo kataliku, kurie ne
norėjo eiti isz vieno ss revoliu- 
cijonieriais. Pasmerkti mirtin, 
jie praszydavo kalėjimo sargu, 
kald jiems pavadintu įpriesz 
mirsztant bent kunigą iszpa- 
žinti savo nusidėjimus, bet tie 
netikėliai tik juokės isz to ju 
praszymo arba pakviesdavo at
siskyrusi nuo Bažnyczios. Bet 
su tokiu atskalunu nei vienas 
katalikas ir nesznekedavo. 
Tuomet Elmire nubėgdavo in 
viena, in kita kalėjimą, sužino
jusi, kuris nori iszpazinties,. pa<- 
sakydavo Sofijai. Tai nueidavo 
prie kunigo,- kuris persiredes 
in svietiszkio 'žmogaus rubus, 
nes kunigo in kalėjimą nein- 
leisdavo, ėjo in kalėjimą. Sar
gai, manydami, kad tai sziaip 
jau žmogus, inleisdavo su kali
niais pasikalbėti. Norintysis 
iszpažinties ateidavo- iii atski
ra vieta, po jo kitas ir t.t. Taip 
atrado priesz mirdami nusira
minimą ne vienas ir paskui su 
ramia sanžine eidavo po maiszi- 
na, kur budeliai galvas kirto. 
Ilgainiui visgi revoliucijonie- 
riai sužinojo, ko ta mergaite 
taip dažnai po kalėjimus vaik- 
szczioja. Ji buvo sugauta ir 
nors toki mažute nuteista mir
ti. Kada ja ved© po giliotina, 
susigraudino szirdis pagalinus 
ir nepažinstamu -aplinkui sta- 
vineziu žmonių. Jie eme mur
mėti, sakjldami: kur dingo ta 
žadamoji Bedieviu laisve, jei 
pagalinus kūdikius jie veda, 
pjauti, kaip avinėlius? . -

Elmire linksmai padėjo gal
va po giliotinos peiliu, tikėda
ma tikrai, jog eina prie Dievo, 
kuris ja taip labai myli. Pedis 
greitai krito ant jos sprando, 
galva nuriedėjo žemyn; ir-El
mire numirė del Dievo- irv arti
mo meiles. --- ■ .

— GALAS — j , 
--------------------------- ,į.

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus,' tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!
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Žinios Vietines
Naujas Automobilius

— Šlaitas ir nepastovus i 
I oras.

— Utaruinke pripuola Trys į 
Kabalai.

— Sėredoj įprįpuola Szv. j 
Lucijoiio, o Tautiiszka Vardine?: i 
Rūtenis. Ir ta diena: 1911 iu., 
pirmos sprogstanezios bombos! 
buvo ipalejstos ka!d butu galima j 
pamatyti kiek iszkados jos ga
li padaryti! Tai buvo San 
Francisco mieste; 1949 m., 
Amerikos Sekretorius Mar
shall pasitraukia isz savo vie
tos;' 1789 iii., pirmieji viso 
kraszto rinkimai yra laikomi 
Amerikoje; 1950 m., 41 pasimi
rė, žuvo .Katalikiszkoje ligon- 
buteje, kuria baisus gaissras j 
isztiko in Davenport, Iowa.

— Ketverge pripuola. Szv. 
Apolinaro ir Szv. Serino, o 
Tautiszka Vardine: Nemira. Ir 

* ta diena: 1948 m., Prez. Wood
row Wilsonas iuteike savo 
“Keturiolika Punktu” musu 
Kongresui del Pasaulines Tai
kos; 1547 m., P rusu Lietuvoje 
atspausta .pirmoji Lietuviu 
kalboj knyga: “Katekizmo 
Prasti Žodžiai.”

—- Petnyczioj pripuola Szv. 
Julijano, o Tautiszka< Vardine: 
Algis. Menulio atmaina: Jau
nutis. Ir ta diena: 1905 m., Se- 
napilas Žandaru teismas isztei- 
sino devyniolika Lietuviu kal
tinti už platinimas Lietuviszku 
rasztu ir Lietuviszkos literatū
ros; 1765 m., iszradejais Eli 
Whitney iszrado ir sutvėrė ma- 
szina kuri vata atskirai nuo 
seklu; 1950 m,, Amerika pasi
žada ginti Yugoslav i ja, jeigu 
Sovietu Rusija ant to kraszto 
užsipultu; 1945 m., Generolo A. 
MaaArtliuro armija pribuvo 
amt Luzon Salos; 1957 m., Ame
rikos eroplanas nukrito in Sau-1 
di Arabijos dyikumynus, 15 žu
vo, o 26 sužeisti.

Darbininkai parūpina vis
ką ant naujo Dodge automo- 
biliaus kuris yra, iszleidžia- 
mas isz Chrysler fabriko kur 
darbininkai buvo sustraika- 
ve per asztuoniolika dienu.

Keturios deszimts keturi tuk 
staneziai darbininku buvo 
be darbo per tas straikas. 
Bet dabar visi yra gryže in 
darba ir automobiliai yra ga 
minami kaip ir paprastai.

Saldžiausios Jėzaus Szirdies 
bažuverio je devinta valanda ir 
palaiklotas in parapijos kapi
nėse.

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

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
j ... MALDA . . .

; Viesz. Jėzaus ir • 
; Motinos Szvencz. :
! Sapnas Motinos Szven- ' 
' oriausios, mieganezios ] 
[ ant kalno Alyvų, žemei Į 
[ Batanijos, bažnyczioj ' 
Į Szv. Mykolo Arkaniuolo. Į

ir atskrido su eroplanu in Oak
land, California.

Ju tarpe yra mokintoju, in
žinierių ir kitu mokslincziu. 
Tai yra treczia tokia grupe ku- 

j rios atveže in Amerikai Chinese 
Intellectuals Incorporated.

Beveik visi mokslincziai da
bar stengiasi iszvažiuoti isz Ki
nijos kur Komunistai vieszpa- 
tauja. Szitu pabėgusiu tarpe 
randasi daug garsiu mokslin
cziu ir daktaru ir valdžios di
džiūnu.

Sieniniai Kalendoriai 1959m
15 col., ploczio i 23-3/4 col., ilgio 

2®" Dabar po 50^ arba 3 už $1.35
— . z

Adresas:'
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Szliubas Su Prezidento Pagelba

New Philadelphia, Pa.— 
Jonas G. Simanaviczius nuo 831 
McComb uly., pasimirė pareita 
Utarninka, 10:25 valanda nak
tyje, in Geroje Samarijieczio į 
ligombute Pottsvilleje. Gimė 
Maizevilleje. Buvo angliakasis į 
ir kitados dirbo Reppellier ka
syklose. Prigulėjo prie mainie- 
riu, unijos ii' prie Saldžiausios 
Jėzaus^zirdiesparapijos. Pali
ko savo paežiai Ona (Stusalai- 
cziute); smiu Toma isz Bridge
port, Conn., dvi dukterys : Ona, 
mokine ant slauges in Potts
ville ligonbute ir Jenina na
mie; savo motinėlė Ona Simai- 
navieziene mieste; du brolius: 
Edvardą Simanaviezia mieste 
ii' Boleslavai Luksieviezia isz 
Hometown. Laidotuves invyko 
Subatos ryta su apiegomis in

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais 5

160 Puslapiu >
8 ool. ilgio, 5ya ool. plocrio !; 
Iszaiszkina sapna ir kas J j 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu.

Knyga in minksztoe po- Į į 
pieroe virszeliuose. :: :: /

Pinigai reikia siusti su ![ 
užsakymu: ![

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., < 

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

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

SAULE PUBLISHING CO., <, 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A. > Į
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Žmona Intarta

Keturios deszimts vieno 
meto amžios Ponia Rita Mo
ran Perkins, isz Peabody 
Mass., yra intarta už. savo 
vyro nužudinima. Ji yra pa
traukta in teismą už savo 
vyro, dvideszimts szesziu 
metu amžiaus Lawrence hu- 
durima. Ji turi keturis vai-’ 
kuczius po pirmu vyru. Ji 
teisinasi ir sako kad ji ne
kalta kad ji netyczia nudure 
savo vyra.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

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, laike 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 kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

PASIMIRĖ
. KALĖJIME

LANSDALE, PA. — Ketu
rios deszimts metu amžiaus 
Vladas Yakoski pasimirė ka 
lejime, kur jis buvo patupdin- 
tas už pasigėrima. Jis mirė nuo 
szirdies ligos.

Jis buvo policijantu suimtas 
apie penkta valanda isz ryto 
ant Broad ir Main ulyc^iu kur 
jie ji užtiko pasigerusi. Mont
gomery apygardos policijos 
daktaras Coroner sako kad jis 
pasimirė nuo szirdies ligos,

VOGĖ CZEKIUS
PHILADELPHIA, PA. — 

Valdžios agentai suėmė dvide- I 
szimts keturiu metu amžiaus 
Vernon A. Harris ant Market 
ulyczios netoli nuo 51-mos, už 
pavogimą trijų czekiu del 
$85.63. Jis tuos czekius buvo 
pasivogęs in Richmond, Vir
ginia, Kovo menesi.

Valdžios Komisijonierius E. 
W. Furia ji padėjo po penkių | 
szimtu doleriu kaucijos ir pa-; 
skyrė kad jis kita Petnyczia 
butu patrauktas in teismą.

77 KINIECZIAI
PABĖGO NUO 

KOMUNISTU
OAKLAND, CALIF. —

Septynios deszimts septyni Ki- 
niecziai pabėgo nuo Komunis- 
tiszkos valdžios isz Hong Kong

ir Palangos kurortas turėsiąs 
minerliniu vandenų szaltinius. 
Toliau geologai perdavė eks
ploatacijai szeszios deszimts 
arteziniu szuliniu. Giliais grę
žimais buvo tiriama naftos ir 
duju, gazo vaikima. Pirmieji 
szio didelio darbo žingsniai esą 
neblogi. Baigiama? ruoszti 
spaudai Lietuvos naudingu isz 
kasenu vadovas, geologinis že
mėlapis ir kiti geologiniai vei
kalai.

Lietuvos Turistiniu Kelionių 
Biuras neseniai inkurtas Vil
niuje. Biuro direktorius esąs 
Leonas Žileviczius. Biuro pa
grindinis uždavinys busiąs su
organizuoti Turistines Bazes, 
kuriose turistai, keleivai galė
tu sustoti pernakvoti. Tokios 
bazes jau esanezios suorgani
zuotos Anykszcziuose, Trakuo
se, Ignaline, Birsztone, Sekan- 
cziais metais busią daugiau to
kiu bazių. Tarp kitoko num-, 
tyti turistams trys marszrutai: 
V ilnius - Ryga - Talinas, toliau 
Vilnius - Trakai - Birsztoniuo- 
se ir keliose kitose vietose 
bus organizuojamos užeigos 
Studentijai, kur studentai" pa
pigintomis kainomis, prekomis 
gales atostogauti, vienok turės 
patys save aptarnauti. Biuras

Reikėjo Prezidento Eisen- 
howerio pasiraszymo, pave- 
linimo, kad szitiedu jaunieji 
galėtu apsiženyti. Preziden
tas turėjo investi nauja byla 
in Kongresą, de# saitu vestu
vių. Kimino Araki, dvide
szimts keturiu metu amžiaus 
ir Ronald Astalos, ežia žen
gia prie altoriaus apsiženyti 
in Monroe, Michigan.

Astalos, Liutei’onas Misi- 
jonierius susipažino ir insi- 
mylejo in savo Japone nuo

taka, kai jis buvo ant atosto
gų isz armijos Korėjoje, bet 
Imigracijos virszininkai ne
galėjo jo nuotaka inleisti in 
Amerika, nes skaiezius Imi
grantu isz Japonijos ih Ame
rika jau buvo pripildintas.

Tas Misijonierius tada 
kreipiesi staeziai in Prezi- 
denta Eisenhoweri, kuris 
greita pakeitė ta instatyma 
ir pavėlino jo nuotakai ežia 
atvažiuoti.

□ o □

Price $3.00 su“”i"
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.
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SKAITYKITE “SAULE” j

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

stotis baigiama montuoti Kau
ne. Ji perduos Vilniaus televi
zijos programa. Transliacijas 
busi galima pagauti 40 km., at
stu nuo Kauno.

Keli szimtai geologu sziemet 
tyrinėjo kai kurias Lietuvos 
vietas, kaip pranesze Vilniaus 
radijas Gruodžio pirma diena. 
Didžioji geologu dalis dirbo 
prie statybiniu naudingu isz- 
kasenu (molio, žyro,smėlio, do
lomito ir kito ko). Vasaros 
darbo laiku isztirta daugiau 
kaip 130 invairiu naudingu isz- 
kasenu telkiniu. Eksploataci
jai bus perduota 15 mil., kbm., 
molio; 35 mil., kbm., žvyro; 6 
mil., kbm., dolomito ir kitu ža
liavų klodai, bet nepasakyta, 
kuriame gylyje tie klodai. 14- 
je rajonu buvo rasta kalkių 
klodai, kurie bus panaudoti 
rukszcziu dirvų kalkinimui 
gamybai ir kitiems reikalams. 
Pietų Lietuvoje didelis geolo
gu skaiezius vykdė geologine 
nuotrauka ir požeminiu vande
nų tyrimą. Tyrimai padės isz- 
spresti miestu ir kaimu aprū
pinimo vandeniu klausima. Bu 
v o aiszkinti ir mineraliniu 
vandenų isztekliai. Geologu 
dėka jau ateinaneziais metais

Jeigu Permainote' 
Savo Adresus 
^Gyvenimo

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

—“Saules Redakcija.”

Pirkite U. S. Bonus

kartu su kitomis institucijomis 
ruoszia ir keliones literatūra 
turistams.

Kaune invyko respublikine 
.sodininkystes konferencijai, 
kurioje perskaityta vienuolik
tam praneszimu apie tai, kaip 
Lietuvoje . toliau vystyti sodi
ninkyste.

Lietuvoje dabar' esą 2,175 
Kolchozai, pranesze Vilniaus 
radijas, Lapkriczio 29ta diena. 
Reorganizuojant MTS, Kolcho 
zai nupirkę 7,800 invairiu/trak 
toriu, daugiau kaip 500 grūdi
niu kombinu ir kitu maszinu.

Nenusausinta nei vieno hek
taro, skundėsi kai kuriu Szilu- 
tes rajono Kolchozu delegatai 
partinėje konferencijoje. Dre- 
nažolaukia tame rajone 12,000 
ha. Rajone 'esą 5,000 ha., vis- 
iszkai supelkejusiu pievų. Gru
dų kitais metais tame rajone 
numatyta gauti tik 10 stu., isz 
hektaro.

Profesines sanjungos ir to
liau eis darbo varovu pareigas. 
Lietuvos Sovietiniu profesinių 
sanjungu tarybos plenume pls,- 
cziai buvo svarstyta, kaip pro
fesines sanjungas dair daugiau 
ink'inkyti in soc-lenktynes «ir 
darbo naszumo, gamybos kėli
mą™- Vilniaus “Tiesa” pra- 
neszdama apie ta susirinkimą, 
nei vienu žodeliu neužsimena, 
kad posėdžiuose butu buvę pa
liesti ir paežiu darbo žmonių 
buities gerinimo reikalai.,

Radviiiszkio miesto gyven
tojai be pirties. Pirtis jau tre- 
czias menesis remontuojama, 
o gyventojams esą patariamai 
vykti in Sziauliu pirtį raszoma 
“Tiesos” 282 numeryje.

Vilniuje atidaryti visasan- 
jungine dailės paroda. Ji su
daryta isz 1957 metais Maskvo
je parodytu jubiliejines dailės 
parodos kuriniu. Iszstatyta 
daugiau kaip 400 tapybos, 
skulptūros, grafikos darbu, su
kurtu invairiu Sovietiniu res
publikų dailininku. ^^^®,rpe 
yra V. Mackevicziaus^MB me
tai Lietuvoje, A. Savicku ‘1926 
metai Gruodžio 27 rytmetį,’ 
kai kurie A. Zmuidzinavicz- 
iaus, A. Gudaiczio ir kai kuriu 
kitu Lietuvos dailininku kuri
niai. —E.

Ar Ragavote

Andrulio Sūrio?

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

Tikrai Skanus!
Kreipkite pas savo sztornin- 

ka arba raszykite tiesiog pas:

Michigan Farm Cheese Dairy,
John Andrulis, Pres., 

Fountain, Mich.

“Audrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”




