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Lsz Amerikos
NAUJA BYLA

PAVOJINGA

Bricker Byla Surisztu 
Prezidento Rankas

WASHINGTON, D. C. — 
Gal svarbiausia, ir isztikruju 
pavojingiausia byla Kongrese 
dabar, ta Senatoriaus Bricker 
investa byla. Jis nori apribuo- 
ti, suvaržyti Amerikos Prezi- 
denti ingaliojima kaslink už
sienio reikalu ir taikos sutar- 
cziu sudarymą su svetimais 
krasztais.

Pirmaji syki dirstelėjus in 
ta byla, ji iszrodo gera ir pa
tartina. Ypatingai, kai mes at
simename kaip Prezidentas 
Rooseveltas visus mus iszdave, 
pardavė Potsdam ir Yalta kon
ferencijose, kai jis nei Kongre
so nei Senato nesiklausęs, vis
ką atidavė Stalinui ir Rusijai.

Bet, isz kitos puses, negali
me pamirszti kaip greitai Roo
seveltas paskelbė kara priesz 
Vokietija ir priesz Japonija. 
Ir dar priesz tai, kaip jis musu 
kariszkus laivus pasiuntė in 
visus Anglijęs uostus, mene
siais priesz karo paskelbimą.

Jis taip nebutu galejes pada
ryti, jeigu jam butu reikeje

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Stebuklas Ant Juru

Niekad negirdėtas ir visai 
nesitikėtas atsitikimas atsi
tiko kai szitas C-46 eropla
nas nukrito ant juru ir ne
nuskendo. Szitas eroplanas 
rengiesi nusileisti in Oak
land, California kai jo inži- 
nai užgeso. Eroplanas nukri
to ant juru, bet tuo laiku jo 
inžinai vėl užburzgejo ir 
eroplanas nenuskendo. Ero- 
plano lakūnas Paul La Pra
de, (po deszinei) su savo pa- 
gelbininku lakunu Grant

KONGRESAS 
SVARSTO SZIAS

BYLAS
WASHINGTON, D. C. — 

Kongreso komisija dar tik ren
gia Prezidento Eisenhowerio 
pasiūlyta byla padidinti senų
jų pensijas, padidinti toms 
pensijoms mokesczius, taksas; 
ir taip tas pensijas sutvarkyti, 
kad apie deszimts milijonu 
daugiau žmonių galėtu jas 
gauti; kaip tie, kurie sau dirba 
be kompanijos, be fabrikanto 
ir be boso.

Senatas priėmė byla pavė
linti ūkininkams pasėti dau
giau vatos — 3,458,854 hekta
ru daugiau ateinancziais me
tais. Szita byla padės ir tiems 
kurie bulves augina.

Senato ir Kongreso Agrono
mijos komisija svarsto Prezi
dento patarima kaip palaikyti 
farmeriu vaistu prekes, kasz- 
tus. Reiszkia, Vaszingtono tū
zai nenori, kad maistas atpig
tu.

Taft-Hartley byla, kurios 
darbininku unijos taip baisiai 
neapkenczia, vargiai bus sziuo 
laiku permainyta, nepaisant 
to, kad Eisenhoweris yra pra- 
szes. Mat, rinkimai per arti.

St. Lawrence Seaway byla 
dabar duoda visiems daug gal
vosūkiu, ir nemigo nakcziu. 
Szita byla yra del parupinimo 
tiesioginio kelio stacziai per 
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Dick sako kad tik “stebuk
las” juos iszgelbejo. Jiedu 
sako kad jiedu labai bijojosi 
gaisro kai jųdviejų eropla
nas eme kristi žemyn. Kai 
tik jųdviejų eroplanas pasie
kė ujru bangas, eroplano in
žinai vėl pradėjo eiti, burz- 
geti ir viskas buvo tvarkoje. 
Iszkados labai mažai buvo 
padaryta. Tik vienas to ero
plano sparnas buvo nudau
žytas.

□ a o

Sovie. Ambasada Kur Keturi Did. Susirinks

Czia Sovietu Rusijos Am
basada ant Unter den Lin
den ulyczios in Rytu Berly
ną, kur keturi didžiųjų 
vieszpatyscziu Užsienio Mi
nisterial susirinks laikyti 
savo mitingus per antra san- 
vaite savo posėdžiu. Mitin

JAUNA MERGAITE Priesz Komunistiszka
NUŽUDYTA Kinija

Susiedas, Buvęs Karei

vis Prisipažino
LEVITTOWN, PA. — Jau

na ir graži rauduonplauke 
mergaite buvo iszniekinta ir 
nužudyta in Falls Township, 
netoli savo namu.

Jos pusiau apnaugintas ir 
sužalotas lavonas buvo suras
tas prie Curtis ežero, kuris yra 
apie mylia nuo Levittown.

Policijantai sako kad ta rau- 
ducnplauke, penkiolikos metu 
amžiaus Marta Gibbons buvo 
szimta dvideszimts penkis 
mastus nuvilkta prie to ežero 
kai ji buvo nužudyta. Kulka 
perejo per jos galva ir iszejo 
per jos kaire ausi. Kai ji buvo 
nuszauta, jai dar buvo duota 
per galva su kokiu pagalia.

Ji buvo dingus isz savo na
mu Subatos vakara. Policijan- 
tas Gino Mattozzi užtiko jos 
sužalota lavona miszke, prie 
pat ežero. Jis teipgi rado jos 
apatinius drabužius netoli nuo 
lavono.

Valstijos policijantai mažai 
j ka laikrasztininkams prane- 

sze, tik trumpai sakydami kad 
jie visai nieko nežino ir nieko 
neintaria. Bet tuo paežiu sykiu 
jie buvo per telefoną paszauke 
tos nužudytos mergaites Su
siedą, dvideszimts dvieju metu 
amžiaus buvusi kareivi George 
Capps.

Policijantai per diena ir 
nakti ji klausinėjo, ir kai jie i 
jam pasakė kiek jie žino ir 
kiek tos nužudytos mergaites 
szesziu metu sesute žino, jis 
prie visko prisipažino.

Jis buvo ta mergaite isznie- 
kines, ir kai ji grasino jo žmo-

gai per pirma ir treczia san- 
vaite bus laikomi in Vakaru 
Berlyną kur Alijantai valdo. 
Szitaip buvo susitaikinta po 
deszimts dienu barniu ir er
geliu. Jeigu per ta laika ne- 
bfts prieita prie kokio susi
taikinimo, tai tie mitingai

Anierikos Sekretorius, 
John Foster Dulles pasako 
Senato Užsienio komisijai 
Vaszingtono, kad Amerikos 
valdžia nenusileis ir nepave
lius užvesti kokia prekyba 
su Komunistiszka Kinija, ir 
kad jis neprastos prie inne- 
szimo priimti Komunistisz
ka Kinija in Tautu Sanj an
ga.

nai pasakyti, jis pradėjo ja 
muszti ir daužyti. Kai ji isz jo 
glėbio paspruko ir pradėjo 
bėgti, jis isz savo automobi- 
liaus pasiėmė revolveri ir ja 
nuszove. Kulka jai pataikė 
stacziai in galva.

Buvęs kareivis Capps yra 
ženotas ir jo žmona yra nesz- 
czia. Jis buvo suaresztuotas, 
yra kaltinamas už žpiogžudys- 
te ir yra in kalėjimą patupdin- 
tas be jokios kaucijos.

Policijantai dar negali su

bus laikomi kur nors pagal 
visu tu Atstovu nusistaty
mą. Jau dabar matyti kad 
Sovietu Rusija czia vadeles 
laiko ir veda visus už no
sies! Isz tikrųjų, negalima 
nieko gero tikėtis isz szitu 
ateinancziu posėdžiu.

prasti kaip ir kas ta vakara at
sitiko. Ta mergaite, penkioli
kos metu Marta Gibbons visa 
ta vakara nesziojo vyriszkas 
kelnaites “blue jeans”. Bet 
kai ji buvo surasta nužudyta, 
ji nesziojo suknele, drese ir 
“nylon” paneziakas. Ji visa 
diena buvo apsiavus trumpom 
vilnonėm paneziakaitem. Poli
cijantai spėja kad tai nebuvo 
pirmas sykis jai iszeiti su tuo 
Susiedu, buvusiu kareiviu, nės 
iszrode kad ji buvo apsirengus 
iszeiti ant “deito”.

NUŽUDĖ
KARININKA

MENOMONIE, WIS. — 
Dvideszimts penkių metu am
žiaus John D. Mulqueen prisi
pažino kad jis taip sudaužė ir 
si musze Kapitonu Lloyd Lar
son, trisdeszimts trijų metu 
amžiaus, isz St. Paul, Minne- 
sotta, kad jis pasimirė Spalio 
(Oct.) septinta diena, 1953 
metuose.

Jis prisipažino kad kai jis 
užmusze ta karininka, jis jo 
automobiliu pasivogė, ir visas 
jc pinigus pasisavino ir paskui 
iszejo Laliavuoti. Jis buvo nu
teistas ant dvi,eju prasikalti
mu: Vienas nuo vieno meto iki 
asztuoniu metu, kitaas nuteisi
mas nuo vienu metu iki dvieju.

SZVENTAS TĖVAS
SERGA

Nepriima Svecziu;
Daktaras Uždraudė

VATIKANAS, ITALIJA. — 
Septynios deszimts septynių 
metu amžiaus Kataliku Bažny-
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BUVĘS KARO BE
LAISVES INTARTAS

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikietis kareivis, dvide
szimts trijų metu amžiaus Ed
ward S. Dickenson, kuris buvo 
vienas isz tu Amerikiecziu ka
ro belaisviu kurie buvo pasi- 
rnke Komunizmą ir nesutiko 
gryžti in Amerika, ir kuris vė
liau sutiko gryžti ir pargryžo.

Kai jis pargryžo, visi ji net 
ant ranku nesziojo, laike ji 
kaip kokiu didvyriu. Mums 
iszrode kad szitas pargryžes 
didvyris, kaip nors, del ko nors 
yra palszy vas, ir mes tik trum
pai paskelbėme kad jis pargry
žo, ir viskas.

Dabar szitas Cracker’s Neck 
Virginia kalnu, neaptaszytas, 
bemokslis mužikas yra karisz- 
kc teismo intartas ir ligoninė
je sulaikytas. Jo draugai ka
reiviai, belaisviai dabar ji in- 
taria; jie sako kad jis nelaisvė
je seilinosi prie Komunistu 
sargu ir jiems gerindavosi laz
duodamas savo draugus Ame- 
rikieczius.

Jeigu jis bus surastas kaltas 
jis gali būti mirties bausme 
pasmerktas. Jam buvo Armi
jos Walter Reed ligoninėje 
praneszta kad dabar jis toje 
ligoninėje yra kariszko vaisko 
kalinys.

Ar tai dyvai kad jis neno
rėjo sugryžti? Ne tiek jis ne
norėjo, kiek jis bijojo. Kitas 
tokis belaisvis kareivis, kuris 
teipgi isz pradžių nenorėjo 
gryžti bet paskui sugryžo pas 
save Japone žmona in Tokyo. 
Dar armijos sztabas nėra pa
re iszkes ar ir szitas dvide
szimts trijų metu amžiaus 
Claude J. Batchelor, isz Ker
mit, Texas, bus panasžiai in
tartas.

Skaitykit “Saule”

Rengiasi Lipti In Augsztus Kainus

Ponai Rene Farlet, nariai 
Prancūzu kompanijos, kurie 
rengiasi lipti in augszcziau- 
si kaina vakaru krasztuose, 
atvažiavo in Buenos Aires, 
Argentina. Jiedu su kitais

AR PRISIPAŽINTI
KOMUNISTISZKA

KINIJA?

WASHINGTON, D. C. — 
Kai kurie žmones, geri ir iszti- 
kimi Amerikos piliecziai sako 
ir net reikalauja kad Amerika 
ir Tautu Sanjunga pripažintu 
Komunistiszkos Kinijos val
džia. Tai dabar geras laikas 
pasižiūrėti in tos Komunistisz
kos Kinijos apyskaita.

Senatorius Potter isz Mi
chigan, kaipo Senato komisi
jos pirmininkas, ingalietas isz- 
tirti Komunistu žvieriszkumus 
Korėjoje, mums aiszkiai paro
do ant kiek galima pasitikėti, 
tiems Komunistams.

Senatorius Potter sako kad. 
jis jau dabar gerai žino isz pa
tikrintu szaltiniu kad szeszi 
tukstaneziai vienas szimtas ir 
trylika musu Amerikiecziu bu
vo kankinami Korėjoje. Žuvu
siu Amerikiecziu szitame skai- 
cziuje randasi penki tukstan
eziai szeszi szimtai trisde- 
siimts devyni.

Senatorius Potter pranesza 
kad jis gerai isz patikrintu 
szaltiniu žino kad musu karei
viai belaisviai buvo kankina
mi, kad jiems buvo padeginti 
puspadžiai ir karsztos žarijos 
buvo indetos in j u burnas, kad 
jie prisipažintu kad Amerikos 
kareiviai vartucja trucizyna 
per Korėjos kara.

Jie teipgi badu marino musu 
kareivius kad priverezius juos 
prisipažinti prie nebuvusiu ka
ro sztabo prasikaltimu.

Tie žmones kurie sako kad. 
reikia viską pamirszti ir viską 
dovanoti, nepažinsta tu karei
viu kurie buvo priversti isz- 
kenteti ir iszgyventi ta tu Ko
munistu nelaisve!

Pirkie U. S. Bonus

dabar rengiasi lipti in 
Mount Aconcagua kaina, 
kuris yra 22,835 pėdu augsz- 
tumo. Ponia Farlet yra vie
natine moteriszke toje kom
panijoje.
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Kas Girdėt
Daktarai teipgi linksmas ži

nias pranesza visoms toms (po
niutėms, kurios 'bijosi nutukti 
ir už tai bulviu vengia kaip 
velnias szvento vandens. Bul
ves, sau vienos nenutunkina 
žmogų ar 'žmonele, bet tos 
sriubos “gravy ” kuriomis mes 
patepame tas bulves. Be svies
to, be sriubos, ‘ ‘ gravy ’ ’ galima 
valgyti bulviu kiek tik norime 
ir nenutuksime. Taip dabar sa
ko geriausi daktarai.

Ana sanvaite mes raszeme 
kad mums isz Vaszingtono bu
vo užtikrinta kad nėra jokios 
baimes kad vėl ant musu užeis 
bedarbes. Tie Vaszingtono ži
novai aiszkino kad nors ke
liose vietose dabar randasi bis- 
ki mažiau darbu, bet nėra rei
kalo iszsigasti. Viskas biznyje 
pramonėje ir darbuose tvarko- 
je. Alums taip aiszkino ir mes 
taip raszeme.

Bet dabar, pasiskaiczius 
laikraszczius, dagirdus kiek 
darbininku automobiliu ir plie
no fabrikai atleidžia, mums 
iszrodo kad Vaszingtono mok- 
slincziai turėtu (pradėti kita 
daina dainuoti.

Vien tik Detroit mieste, per 
viena menesi, daugiau kaip 
dvidcszimts vienas tūkstantis 
darbininku “sakti” gavo.

‘ ”

Ir dabar jau tokie mokslin- 
eziai prisipažinsta kad dar 
daugiau darbininku darbo ne
teks szi ir ateinanti menesi.

Laivyno Sztabas pranesza 
kad penkios deszimts karisz- 
ku laivu dabar bus patraukti 
nuo mariu ir padėti uostuose. 
Kai laivynas daugiau nauju 
kariszku laivu nestato, tai 
daug mažiau plieno reikia. O 
kai mažiau plieno reikia, tai ir 
mažiau darbu randasi darbi
ninkams.

Beveik visos automobiliu 
kompanijos , pranesza kad 
sziais metais jos gamins daug 
mažiau nauju automobiliu. 
Reiszkia mažiau darbo bus ne 
tik automobiliu fabrikuose, 
bet ir plieno fabrikuose, nes 
automobiliu fabrikai daugiau
sia plieno reikalauja del nauju 
automobiliu.

Dabar net ir valdžia ir ban- 
kieriai, savo pasielgimu, prisi
pažinsta kad ne viskas tvarko
je. Valdžia dabar pavėlina 
bankoms skolinti pinigus ant 
mažesnio nuoszimczio, procen
to.

Valdžia teipgi ima paskirti 
daugiau pinigu del valdžios ir 
valstijos darbu, kad davus 
daugiau darbininku darbus.

Sztorninkai dabar mažiau 
perka už tai kad jie mažiau 
parduoda. Fabrikantai ma
žiau darbininku samdosi už tai 
kad jie mažiau gamina, nes ne
gali visa, savo tavora parduoti.

Sztorninkai, ypatingai tie 
kurie turi grocernes dabar nu
siskundžia kad jiems biznis la
bai prastas! Per daug tokiu 
sztoru priviso. Didelės kompa
nijos tiek daug tokiu grocer- 
niu dabar atidarė, kad pavie

nis sztbrninkas negali nei pra- j 
simuszti.

Dabai’ namai labai atpigo ir 1 
bus dar pigesni ypatingai mai- ' 
nose! Namai, kurie keturi me- Į 
tai kaszatvo deszimts tukstan- 
ežiu doleriu, dabar kasztuoja j 
szeszis tukstanezius ar mažiau.

Nepamirszkite kad jau lai
kas artinasi del taksu. Tai rus- 
czio ir raudos diena, kada vi
si mes turime duoti apyskaita 
savo turtelio ir uždarbio.

Republikona.i dabar tariasi 
kai]) aplaužyti Senatoriui Mc
Carthy ragus, kaip ji sustab
dyti. Republikonai jauczla kad 
tas Senatorius jiems sarmata 
daro. Jie dabar tariasi suma
žinti jam ir jo komisijai inei- 
gas, paskirti mažiau pinigu jo 
komisijai. Aiszkus dalykas, vi
si Demokratai ims kazoku 
■szokti jeigu kas nors ta Sena
torių sustabdys, nes jįs baisiai 
daug iszkados yra padaręs 
tiems Demokratams kurie nu
sisuko tiek daug pinigu ar ku
rie buvo susibieziuliave su Ko
munistais.

Didžiausias klausimas sziais 
metais Vaszingtono yra.; Ar 
Prez. Eisenhoweris gaus isz 
Kongreso ir Senato visa tai ka. 
jis dabar reikalauja? kongre
sas ir Senatas yra taip padalin
tas, tai]) perskeltas, kad nei 
viena partija negali sakyti kad 
ji ar ■Senata ar Kongresą, val
do. Už tai Prezidentas Eise.ii- 
howeris turės abiem partijom 
gerintis ir pirsztis.

Prez. Eisenhoweris vis yra 
ramus ir tykus, jis niekam ne
grasina ir negrmnuoja, bet jau 
dabar matyti kad jis gera laz
da nesziojasi su savimi.-Jis no- 
szokineja ir nei vieno nestra- 
mužija, bet labai tykiai ir ra
miai visiems duoda žinoti kad 
jis baiku nekreczia ir kad jie 
nėra priversti daryti kaip jis 
sako ar nori, bet kad jiems bus 
daug geriau, jeigu jie tai]) da
rys kai]) jis sako.

You helped this litl^Vjirl to dance again. 
More and more polio victims 
are making their maximum recovery today 
with help from the March of Dimes.
You make this help possible when you give.

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKI! 
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Pypkes Durnai

Asz Noriu
Asz noriu nueiti in stebuklu 

pyii,
Kur nebe yra skausmo,
Kur dejones tyli.
Kur nebe yra vargo,

j Svetnaudybes«ruko,
Kur nuo žilu aihžiu

! Laimes ten netruko.

Jau žengiu in pyli, 
Skaidrindamas szirdi
Te pasaulis regi,
Te pasaulis girdi.

KAVA BRANGSTA

Kasztuos $1.25 Ant 
Svaro 
/ ___

NEW YORK, N. Y. — Szei- 
i mininkes jau ir taip pyksta, 
bet kai jos szias žinias pasi- 
skaitys jos visiszkai inirs. At
einanti menesi kava dar labiau 
pabrangs. Reikes už paprastos 
kavos švara mokėti doleri ir 
kvoteri, jeigu ne daugiau!

Czia tai jau suktybių sukty
bes! Czia jau reiketu valdžiai 
insikiszti ir pareikalauti tei ■ 
singos apyskaitos isz Brazili
jos valdžios.

Nežiūrint ir nepaisant ka 
kas sako ar kaip aiszkina; 
sztai kas ten Brazilijoje atsiti
ko. Pernai, pavasaryje nepa
prastas szaltis nudege, suszal- 
dino beveik treczdali kavos 
stagaru. Bet tie stagarai ar 
tumburai butu užveisė kavos 
tik 1956 metais.

Kaip dalykai dabar stovi, vi
sur randasi gana ir per daug 
kavos. Tai kaip tie ūkininkai 
ir biznieriai gali dabar dau
giau už kava imti, kai ju nuo- 
stuoliai bus tik už dvieju me
tu?

Pirkie U. S. Bonus

PONAS IR :: :: 
:: :: SZIAUCZIUS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

mas senio, matydama duris 
atidarytos, ba Jonas inejo m 
stabuke, o durys stovėjo nie
kučiu neužtvertos, mėtėsi i u 
jasias ir lig kol Jonas galėjo ja 
nutvert jau jijie buvo pirmuti
nėje stribo je ir puolė prie lovos 
senio.

Vienas isz szunu Jono nu
tvėrė merginuke tiktai už 
žiurkszto ir tik atplesze jo 
szmota.

Suvis nenusistebejas tuom 
paėmė už ranos seneli ir pradė
jo ja. bueziuot, stengdamasi 
priverst seni prie proto. Jonas, 
kuris lig sziol ant nieko nepai- 
sejo, iszgirdes kroiksztanti bai
sa senio panasžiu in riksmą 
kokios tai laukines žveres, la
bai. persigando ir plaukai su
stojo jam ant galvos. Pamaželi 
buk girtas iszejo isz. perskiros 
ir neeinant prie Onukos, kuri 
pasislėpė prie sparnais sraer- 
ties, atsisėdo toli ant suolo tik
tai akimis mieruodamas ja. ku
rios dege kaip pas kalina kada 
pamato pele.

Tame davėsi girdėt balsas 
varpelio. Morkus su kunigu 
važiavo, ii- vežimas klebono su
silaikė priesz slenksti stuibeles, 
o Dievas ateitinejo pas pavar
gėli, idant ji in kela amžiny
bes vestis.

Dasiprato Jonas ant varpelo 
klebono, susimaisze, pradėjo 
szneket kažin ka, klausdamas 
ar ne reike pagelbės senam, ar 
ko nereikė, kalbėdamas, kad 
tuojaus nuais sau, ir pradėjo 
eit isztikro, nes ant slenksczio 
su žilu kunigu ir Morkum susi
tiko.

Morkus ir jis kuriu navat- 
nas panaszūmas visu atkreipė, 
akis, ipermierąvo vienas kita 
rūstinga pažiurejimu su didele 
neapykanta.

Morkus sukandės lupas ro
dydamas ant duriu kad iszeitu, 
tarė pamaži.

— Eik szalin!
Jonas susilaiko.

— Tu dristi? Paszauke su- 
maiszytu balsu Jonas.

— Eik szalin! Paantrino 
Morkus.

— Žinai in ka kalbi ta?
— Narsunai, kuris neduo

da numirt senelui spakainei ir 
su Dievu susivieriyt ne duoda, 
iii....

— Norėjau eit, nes liksie- 
siu! Tarė Jonas.

— Norejei eit ir turėsi eit! 
Paantrino Morkus, arba...

— Arba ka?
— Alba iszmesiu.
— Tu?!
Daugiau jau, nieko ne pasa

kė ba Morkus viena ranka už- 
emias jam lupas o kita, už 
sprando paemias iszmete lau 
kan nepaisindamas jo atsispi- 
rimo i.-zvede ji net ant akmeni
niu trepu.

Czion (parsieitu prie muszti- 
nes, kad Jonas nesijaustu silp
nesniu, nes. ir'bailus buvo kaip 
zuikis, del to lenkdamasis jo
sios iszsitrauke isz ranku bro- 
lo ir kirtęs gerai jam su savo 
bizūnu szoko ant arklo ir nujo
jo.

Per visa laika scenos senis 
mirsztantis tiktai dusaujo sun
kai žodžio negalėdamas isztart 
o.kada Morkus pasirodo' ant 
slenkszczio duodamas žine, jog 
užpuoliką iszvijo, rodos kad 

kokia baisi sunkinybe nuo 
szirdies senio nuslinko pažiu
rėjo linksmai ir gradžei pra
virko.

Klebonas buvo prie jo.
Paliepta, iszeit Onuka trau

kėsi nuo lovbs, o lik kol iszpa- 
žintis prasidėjo senis paėmė 
kunigą už rankos, pridėjo ja 
prie lupu pabueziavo ir tarė 
nuilsusiu balsu.

— Mano te ve, gelbek mane 
ir mano duszia, gelbėkit siera-i 
ta.

Dievas maloningas ir miela- 
szirdingas Imkit spakaini. Die
vas duszei pagelbės o sieratos 
ne apleis.

— Matėte ta žmogų ka bu
vo ?

— Rodos tas žmogus ar ne
bus randytojas dvaro Žalicu?

— Teip, teip, pikta žmogus 
nedavė man numirt spakainei 
ir grabe persekios mane.

— Grabe pakajus, mano 
seneli.

— Arba asz galu numirt 
spakainei, palikdamas sierata 
mano anūke ant prapulties in 
szetoniszkas kilpas, nebage 
greitai prapuls, ba. jauna, ne
pertikrinta, b tas piktas žmo
gus ijeszko jos prapulties.

— Kunigas nenžsimislino 
o tiktai po valandai atsako.

— Dievas nedaleis to pik
tam žmogui iszpildint!

— Gal mano tėvo?
— Buk spakainas.
— 'Nes kas užstos sierata 

nuo piktadario?
Kas paims in apglauba sa

vo?
— Dievas, mano seneli ir 

dori žmones.
— Morkus kuris klausė 

prie duriu tosios kalbos, ba ne 
buvo slapta ir kalbėjo garsiai 
inejo in stuba ir pasikloniojas 
kunigui tarė;

— Praszau pavelint man 
seni apspakajint.

— Ka norite sakyt ?
Paklausikit dvasiszkas teve

li ir jus seneli. Jus mane gerai 
nepažinstate, asz jums sveti
mas, nes galite man tikėt ba 
imu už ludintoju sau Di^va jog 
ne meluoju ir neturiu piktos 
m i sies.

Asz imu ant savos apglauba* 
sieratos Onukos.

— Mano vaikine, jaunas 
da esi, tarė kunigas.

— Ir jijie jauna, tarė sziau- 
czius, tegul senis laimina jai ir 
bus mano pati!

— Senis džiaugsmingai nu
sijuokė ir kaip prie maldos 
rankas sudėjo.

— Laiminu, tarė, laiminu!

—Toliaus Bus—

Platinkit “Saule”

KATALOGAS.
KNYGŲ

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.,

No.111—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 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

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

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

No.145—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 Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 

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, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
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 Kristus© 
15c.

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

HSr5 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., - JJ. S. X
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Ponas ir Sziauczius
(Tasa)

Rado tiktai viena seneli, ku
ris sėdėdamas ant slenkszczio 
mezge tinklą kas ant senatve? 
buvo jo vienatiniu užsieimu.

— Ha! Tarė Jonas, nuo 
arklio, o ka džiaugiesi seni va- 
karykszJcziu?

Nes palauk turėsi tu, už sa
vo!

— Ne turiu kuom džiaug
tis, o kaip ir grasintis nėra už 
ka! Atsake senis.

Ka asz tam. kaltas, jog jus 
patys guzo sau atėjote jieszko- 
te ir guzą aplaikete.

— Guzą! Ne! Ne! Ne J ant 
guzo tas pasibaigs! Tarė su- 
kindamasis ant arjdio Jonas.

Dovanokite man senam pa
mažėl i tarė! senelis stengdama
sis apspakajint ir iszsiteisint 
priesz neprieteli, kurio mato
mai bijojosi.

— Asz tame nieko ne esmių 
kaltas. Mergaite mano anūke 
jau sugryžo namo.

— Ar ji jie czion negyvena? 
Pertrauke klausdamas Jonas.

—> O no! Laikais tiktai at
eina pas mane atsilankyt ir pa- 
maczyt man, nes pabuvus kė
lės dienas, velei sugryszta na
mon apžiurėjus mane. Gyvena 
jijie myle nuo czionais net Mo- 
gilkose.

— O! Gerai 'žinot ir tai! Su- < 
niurnėjo Jonas.

Tas-gi žmogus kuris su 
jumis teip nežm'oniszkai apsi
ėjo.

— Ka žambriui seni! Tai 
atsitikimas! Rūstybes užvirė 
mano szirdyje norėjau mestis 
ant jo pats nupuolau nuo ark
lio!

— Teip, tai teisybe bumb- 
terejo senis.

— O tas žmogus isz. kur ?
— Nežinau, tai buvo pake

le vi ngas.
— Senei czionais?
Vakar atėjo sziandien nu

ėjo, gal in Krokava.
Senis nebagas gelbėjo save 

kaip galėdamas nors meluoda
mas, ba visu kimu drebėjo.

Jono szirdis lig driski atsL 
leido ir lengvai pradėjo.

— Klausyk-gi seni, ar ži
nai kuom esmių?

U-gi vakar pats ponas 
pasakė, jog isz Žalycu!

— Teip esmių randy tojum 
Žalycu, o nuo Szvento Jono 
duos Dievas, ponu locnininku 
Vulkos Lutinsku! Tada gyven
si. ant mano lauko, dabar duo
du tau rinktis, arba su tavo ži
la galva Jszvarysiu ubagaut, 
arba jeigu norėsiu pastatylsiu 
tau stuba gera ir. užlaikysiu ta
ve lig tavo smereziai geram 
padėjime.

— Kas-gi pone iszrinktu 
sau blogiau.

— Na mandraii galvai ga
na ant žodžio, o 'žilas turi but 
mandras.

-— Parsigabenk anūke pas 
save ir bus po viskam!

— Senis kuris lig stziol bi
jojosi apie save, dabar sudrė
bėjo visas isz baimes apie Onu
ka. ii’ pastanavijo meluot lig 
galui.

— Kaip-gi asz ponas galu 

ja parsigabent ? Ji jie turi sa
vuosius josios neleis.

O po tam toji tai kūdikis.
— Kas tau prie to gali 

rinktis.
— O tai da yra laiko lig 

Szv. Jonui tai ir paniislinsitaie.
— Ir gerai pamink dadave 

Jonas kreipdamas arkli kad su

* BALTRUVIENE $
* *

Tegul kas užklausia 
Sziandieninio vaiko ar 

mergaites, 
Kur jo tėvas ar motina 

gimė ?
Kiek jie turi metu?

Kiek tėvai turi broliu 
ir seserų ?

Kiek metu kaip jo tėvai 
gyvena Amerikoj?

Tai isztikruju vaikai negales 
Atsakyt, tiktai asakys: 

“Ai dont no!” 
Kada tėvas ar motina 

numirszta,
O redaktorius pareikalauja 

tosios žinios,
Tai sunku aiplaikyt,
Nes vaikai nežino, 

Nes tėvai apie tai nesirūpino, 
Kad vaikams pasakyti arba 
Inraszytu in kokia knyga, 

Kad vaikai paaugia, 
Galėtu žinoti isz kur ju 

tėvai paėjo.
Taigi, tėvai apie tai nleprivalo 

užmirszt,
Ir vaikams apie tai pasakyt, 

Nes ateityje bus labai 
reikalinga!

* * *
Labai tankiai turime nuo 

visokiu žmonių, 
Nukensti visokiais budais, 

Ir kartais savos užklausiame: 
Isz kokios priežasties turime 

k east i, 
Ir už ka. .mus kiti persekioja 

ir apkalbinoja.?
Daugeli kartu puse musu 

gyvenimo, 
Pereina nuolatinėje kovoje 

su impratimais,
Ir budais žmonių,
Kad net kantrybes 

pritrūksta.
O bet turinio savo didžiausius 

Prieszus mylėti ir pildyt
Dievo prisakjy'ma:

‘ 1 Mylėsi artima savo kaipo 
pats save, ’ ’

O taip darydami ir mes 
Patys užsipelnysime ant 

meiles kitu!

Iszmintingas žmones tai 
panaszius in bites, 

Kurios renka midų isz 
karežiu žiedu, 

Ir moka isz kartaus gyvenimo 
Iszrinkti del saves ta, 

Kas yra geru ir naudingu! 

lazda ir krepsziu nereikėtų ei- 
tie.

Vos nujojo jam isž akiu Jo
nas, senis tare in savo:

— Na! Na! Ne tokis tai 
.baisus daigtas nueitie su laz
da ir malda, nesulaūkimas ju
sti, jog turėtumėt mane iszgaz- 
dint ir isz nusistebėjimo mano 
anūke prapuldyt. Sunku bus 
savo stubele paliktie, nes neno
rėtai; valkiotis ir kaulus n^ano 
kur ant neszventytos žemes pa
dėt jeigo pasieis isz Dievo da- 
leidimo eisiu noringai!

Pasakęs tai, volei pradėjo 
megzt savo tinklą. Jonas tuo 
laik da ne tikėdamas gerai se
niui nujojo in kalnus .ne toli 
nuo stubos ir sergėjo ar ne nu
žvelgs sugryžsztanczios Onu- 
kos, bet nesulaukęs jos, maty
damas jog ožkos tik vienos su
gryszta namon isz lauku, per
sitikrinęs jog senis jam. neme
lavo nujojo sau.

Apie vakaru Morkus sugrą
žo pas-seneli, kuris su dideliu 
džiaugsmu ji priėmė.

— O kaip Onuka? Paklau
sė. '

— Bukite teveli sipakainas 
verpo pas Jeremijasžiene; su- 
gryždamas užėjau ten, pažino
jo mane ir prasze kad nueiezia. 
pas jumis ir užvaduoezia jums 
ja, pasakė kur kas guli; nesirū
pinkite teveli apie vakariene ir 
ugni asz viską padarysiu ir 
duosiu rodą sau.

Kaip ėmėsi už darbo musu 
'sziauczius, tuojaus vandenio 
pąrnesze, puodus bludus su
mazgojo stala ir suolus nu- 
szluoste, žagaru prikapojo, ug
ni sukure, žinodamas kur kas 
guli pradėjo kaip galėjo ga
mini vakariene. Senis galėjo 
paprastinai atsisėst sau ant 
slenkszc-zio ir melstis, o po tam 
inejas in stuba apsakė Morkui 
visa1 atsitikima szio * ryto. 
Sziauczius užsimislino, bet nie
ko neatsake.

Paklausė senis, ar rado met
rika, kurios ėjo in artima .para
pija, ant ko aiplaike atsakima, 
jog kunigo nerado namieej ir 
jog da kėlės dienas turės val
kiotis aplinkinėje, ba kunigas 
negreitai sugrysz.

Buvo tas melu, ba metrika 
jau turėjo pas save, nes neno
rėjo alpleistie nelaimingo sene
lio ir jo anūkes ir pastanavijo 
užtrukt aplinkinei lig kol tie 
nelaimingi kitokias sau rodos 
neduos. Dėkingas buvo seniui 
už žinia apie motina ir priėmi
mą. szirdinga.

— Nes ir Onuka. sutaikinė
jo ji ir pritraukinėjo prie sa
ves.

Kalbėjo pats jog darp ta

Oz" A - B - CEIA ES
arba pradžia 
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64 pus. Did. 5x7 col. 

Dabar Po 25c. 
Saule Publishing Co., 

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

viską isz privalumo kriksz- 
czioniszko, jog privalo padėt 
seneliui, nes jaute nemažiau 
kad ir mergina, ji sutaikinėjo.

. Gal padarytu ta pati kad su
vis Onos ir nebūtu, nes ne su 
tokia meile, su tokiu džiaugs
mu su tokiom. J austom laimes.

Vakariene buvo suvis pras
ta, nes gardžiai valgė senis, o 
Morkus kuris, visa diena pra
leido ant sausos duonos ir van
denio, prismoku nereikalavo.

Pasimeldęs su seneliu nuėjo 
gult; o ant rytojaus viską pa
gaminęs alpsitruses stubeleje. 
kad seneliui nieko dirbt nerei- Į 
ketu, nenorėdamas Mdrkus 
duot pažinis jog tiktai del ju 
esą czion, nuėjo neva už savo 
reikalo in parapija, nes isztik- • 
ro tiktai lig ant pasivaiksz- 
cziojimo nuėjo, tiesok pas Jere- 
mijaszieno kur buvo Onuka.

Ant valandos inženge jis in 
stuba apsakė Onai apie seneli, 
o po tam iszejas nuėjo, nes ne 
ėjo jis toli, o tiktai kėlės vars
nas ant kalnelio, ten sėdo po 
medžais pavesije aržuolu ir 
iszsiemes knygas, pradėjo sau 
skaityt ka tokio tankiai žiūrė
damas ant stubos kurioj buvo 
Onuka.

• Kelios tokios dienos davė 
gerai susipažint Morkui su se
neliu ir Ona, jijie priprato prie 
jo kaipo prie brolio, o jis ja pa
mylėjo labinus negu seseri.

Kada, nebuvo priežastes il
gesnio užtrukimo czionais 
Morkui reikėjo ta szali apleist 
sugryszt namon pas meisteri, 
ba tas labai lauke ir gyvento
jams stubeles ir Morkui pasi
darė smutna, ant duszios nuliū
do, rodos kad savo locna narna 
kuriam palieka savo gimdyto
jus reike paliktie.

Senis apsiverke graudžiai, 
Onuka teipo-gi žiurgsztuku 
aszaras szluoste, žiuredam ant 
po tokiu pažiurejimu, kuris lig 
gilumos szirdies praėjo Mor
kui judindamas ji didelei. 
Morkus ėjo ir praeit negalėjo 
turėjo eit in Krokava, nes jam. 
norėjosi czion pasiliktie.

Isz kitos szalies nebuvo ra
mus apie Onuka, kuria nelaime 
ant kožno žingsnio patikt galė
jo, ba Jonas kaip matom nenu- 
Įeidinėjo nieko nuo savo akiu 
ir neipaibirszo ka kalbėjo.

Ka czion daryt ?
Jau saule buvo augsztai, se

nis vis ji sutaikinėjo, dangus 
apsiniaukė ir Morkus da ant 
dienos pasiliko.

Toji viena diena daug turė
jo ženklini gyvenime Morkaus.

Apie pietus senelis jautėsi 
be jokios priežastes silpnesniu 
negu visados ir vietoje pasiimt 
prie savo tinklo turėjo atsigult 
in lova.

Kaip tai laikais buna su se
nais prie pirmutinio mažo 
ženklelio ligos, pajautė prisi- 
artinanezia smerti, ir pasakė 
guldamas in lova.

— Jau asz isz jos nesikel
si u daugiau!

Akyse senelio uždegtose 
karsztlige buvo galima pažint 
nepakajinguma ba buvo nera
mus ir rūpinosi apie savo anū
ke baisiai.

Anūke teipo-gi buk ka tokio 
blogaus prijausdama, atsiklau
pė prie lovos sudėjus rankas ir 
graudžiai pradėjo verktie. Se
nelis tylėjo tiktai rodos jiesz- 
kojo budo apsispakainimo lai
mes savo anūkes sieratos, kuri 
jam rodėsi liekasi ant praipul- 
ties, rodos, mate jau tvėrė ja 
in savo žabangas randytojąs 
Žalycu.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
r _

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

Kaip tiktai atsigulė in lova 
kas kart darėsi jam blogiau 
kas kart aiszkiau buvo matyt 
jo silpnumas ir artinantis ga
las gyvenimo, o lig vakarui jau 
suvis matyt buvo pavoju. Onu
ka nubėgo in artima, kaima pas 
moteres, ba czion kitokiu dak
taru nepažinojo.

Atėjusi boba palingavus su 
galva iszvire kokiu tai žolu ir 
davė seniui gertie, o senis bis
ki iszgeres ir atsigaivinęs ku
nigo jau tiktai prasze.

Morkus nubėgo kunigo.
Kada tas viskaas veikesi, 

Onuka verke, boba ko tokio 
niurna sau po nose, o senis de-

This is what a country is made of.
Not skyscrapers and bridges and highways—

but this.
A corner, for the end of day. A place for resting and dreams. 
Around you—safe and cared for—the people you love.

This is a peace you can have and keep.
For if our homes are happy and secure, our country will re
main strong. That’s why it’s so important for each of us to 
save to have security. Save to keep the national prosperity 
and strength that protects the peace. And you’ll find that the 
easiest way to save is to invest in U. S. Savings Bonds through 
jhe Payroll Savings Plan where you work.

You will never miss the money when you save on this easy 
Plan. Because the money is saved for you, before you get 
your salary.

You can save as little as a couple of dollars a payday. Best of 
all—the Bonds your money will buy are now earning more 
interest than ever before.

Why don’t you ask at work, today, to sign for the Payroll 
Savings Plan? Or, if you’re self-employed, let your bank 
start you in the automatic Bond-A-Month Plan.

If you want approximately

How you can reach your savings goal 
on the systematic Payroll Savings Plan

$5,000 $10,000 $25,000
Each week for 
9 years and 
8 months, save.. $8.80

•

$18.75 $45.00
Each week for 
19 years and 
8 months, save.. $3.75 $7.50 $18.75

This chart shows only a fe w typical examples of savings goals and 
how to reach them through Payroll Savings. You can save any 
sum you wish, from a couple of dollars a payday up to as much as 
you want. The important thing is, start your Plan today!

-------------------------------------------------------------- ------------------------
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Peace is for the strong! Help keep the peace 
by investing in United States Savings Bonds!

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

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa

— A! a! Paszauke Jonas, 
isztikro? O kur jus anūke?

Senelis jau ant smertelno 
patalo negalėjo meluot atsake 
del to pamaži, spakainei.

— Duokite pakaju man ir 
jei!

— Jijie czion turi but tare 
Jonas, jeigu jus sergate, nes ja 
paslėpėte. :

Senis tylėjo nuludes ir žiu
rėjo in jauna ponaiti užsimisli- 
nes nuleidęs savo žilus didelius 
skruostus ant akiu kurios gi
liai po jom slėpėsi, pasikėlė pa
siremdamas ant alkūnes, su- 
braszkejo iszdžiuvusioje kruti
nėję silpnu balsu norint isz vi
su pajiegu ir pilnu jaustos tar
damas:

Jaunas esi, jaunas da! • 
Asz senas ir jau mirsztu. Pa
klausyk balso ir pamokinimo 
mirsztanczio, ne geisk prapul
ties žmonių, artimo ba dalyps- 
tes tave ranka Dievo.

Jonas nusijuokė tiktai.
Kaipo visi bedieviai netikė

liai, kurie ant Dievo mažai pai
so, nes vis nor ant priminimo 
to per ka iszvere duszioje jo 
juo ka i s n usi st ebe j im a.

— Duokite man pakaju su 
mokslu, geriaus kad pavestu- 
met man savo anūke, asz jos 
ateite užsiimeze ir laime geres
ne jei duoezia: mano pati pa
imtu ja in Žalycas pas save, o 
kada daaugs iszleisiu už gero 
vyro ir bus laiminga.

— Dieve užmokėk, duoki
te man numirt spakainei pra- 
szau eit sau.

— Eikite sau ponas dada
ve boba. Matote jog senis ant 
smertelno patalo o jus paka- 
jaus neduodate.

— Szalin ragana! Paszau
ke Jonas. Szalin eik, asz su ta
vim neturiu nieko ir sėdo ant 
suolo isztraukes kojas ant suo
lo, o szunes nuėjo sznipineda- 
mo po kampus net lig lovai se
nio.

Po valandai paregėjo Jonas 
duris nuo stubeles Onukos ku
rios buvo atidarytos ir szvil- 
puodamas nuėjo prie ju, sene
lis sudrėbėjo visu kimu ir gar
sai paszauke:

— Eikite isz czion, eikite 
isz czion!

— Guletai-gi sau seni ge
riau! Tarė Jonas pasilenkda
mas ir ineidamas in grinezele.

— Aha! Paszauke matyda
mas Onuka prisiglauduse kam
putyje, ir paszauksztis.

O ka atradau tave karveleli!
Apraszyt negalima to kas 

veikesi szirdyje senio ir kas 
buvo galima matyt ant veido 
jo kada iszgirdo tuos žodžius.. <

Akys rodos iszszokt turėjo 
isz kaktos, rankos drebėjo lu
pos krutėjo ir puolė apkvaitęs 
ant pagalvio' rėkdamas kokius 
tai žodžius kuriu nebuvo gali
ma suprast. Boba trauke Joną 
už skverno szaukdama:

— Žiūrėkit! Norite jus ji 
užmuszt ?

Eikit isz czion, eikit isz 
czion!

Ona, vos daejo prie jos riks-
[Tasa Ant 2 Puslapio]
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juoje ir dusauje, davėsi girdėt 
baladcjimas arkliniu kanopo, 
kas tokis jojo.

Niekas jojimo teip greitai 
neiszgirdo kaip senis, kuris 
paszoko nuo lovos surinkęs sa
vo visas pajiegas ir parode 
Onukai duris perskyros, idant 
ten bėgtu 'pasislėpt.

Iszpradžiu mergina nesu
prato kas tokio czion yra, nes 
senis biskuti atsilsejais pa- 
szauke:

— Eik iii ten, ir ne iszeik!
Paklusna mergina girdėda

ma jau žingsnius žmogaus at- 
einanezio jau priemenėje grei
tai nuėjo in savo perskyra. Bo
ba tiktai ir senis pasiliko šlu
boje vieni.

Jonas in ėjo in stuba su 
dviem szunimis, o paregejas 
seni ant lovos jpaklause ant 
slenkszczio placziai duris ati
darius :

— O ka seni, ar jau ap- 
mislinai?

— Matote, atsake pamaželi' 
seni^ jog apmislinau mirt.
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Žinios Vietines
— Musu senas skaitytojas, 

•ponas Adomas Al an sk a s isz 
Hamburg, Pa., lankėsi mieste 
pas pažiiistamus, ir prie tos 
progos atsilankė in “Saules” 
Redakcija, atnaujinti savo 
prenumerata už laikraszti 
‘ ‘Saule ’ *. Acziu už a.tsilanky- 

» * ma.
—■ Suibatoj pripuola Szv. 

Martyno, o Tautiszka Vardi
ne: Žibone. Ir ta diena: 1882 
m., gimė Prez. Franklin D. 
Rooiseveltas; 1933 m., Hitleris 
iszrinktas Vokietijos Konce- 
liariumi. Vokietis Von Hin
denburg ji paskyrė ir iszrinko; 
1937 m., Hitleris panaikina 
Versailles kariszka ir taikos 
sutarti, sakydamas kad tai -tik 
popieros gabalas; 1939 m., Hit
leris pasižada gelbėti ir užsto
ti Italija, jeigu karas kiltu, pa
smerkia Amerikos imperialis
tus, bagocziuis ir iszn.au,doto- 
jus; 1945 m., Amerikiecziai ka
reiviai iszlaisvinapenkis szim- 
tus ir trylika savo draugu be
laisviu kareiviu isz Japonu ka
lėjimo, in Luzon; 1948 m., In
dijos vadas ir dva.sisz.kis, Gan
dhi buvo nužudytas. Jo nužu- 
dlytojas buvo studentas, kuris 
su kitais tokiais studentais no
rėjo paskelbti kara savo krasz- 
te.

— Kita sanvaite: Nedelioj, 
pripuola ketvirta Nedelia po 
Trijų Karalių; taipgi Szv. 
Marcelės, o Tautiszka Vardi
ne: Skirmantas. Ir ta diena 
paskutine szio menesio. Taipgi 
ta diena: 1934 m., musu dole
rio verte paskelbta penkios de- 
szimts devyni centai; 1942 m., 
musu Laivyno pirmas užsipuo
limas ant Marshall ir Gilbert 
Salų priesz Japonus; 1943 m., 
Naciu szcsztoji armija sunai
kinta, prie Stalingrado. Vokie- 
cziai traukiasi, Sovietai vejasi 
Vokieczius; 1944 m., Amerikos 
Marinai užima Japonu Kwaja- 
lein, Atoll ir Marshall Salas 
Pacifikoje; 1858 m., gimė Lie
tuvos raszytojas Daks. Vincas 
Kudirka; 1950 m., Prezidentas 
Harry Trumanaspaskiria mili
jonus doleriu, ir insialko moks- 
lincziams pradėti gaminti ta 
nauja ir dar baisesni “Hydro
gen” sprogstanezia bomba, 
kad parodžius musu prieszams 
kad mes rengiamies gintis, ir 
jeigu reikia in kara stoti.

— Ponas Jurgis Povilaitis 
isz Frackvilles motoravo in 
miestą su reikalais ir prie tos 
progos atlankė “Saules” Re
dakcija atnaujinti savo prenu
merata už laikrasžti nes pons. 
Povilaicziai myli skaityt 
“Saule.” Acziu už atsilanky
mu,.

— Panedelyje pripuola pir
ma diena Vasario (Feb.) an
tras monesis szio meto. Menę- 
sis paszvenstas del Jėzaus už
slėptojo gyvenimo, o Menulio 
atmainos: Jaunutis 3, Priesz- 
pilnis 10, Pilnatis 17, Delczia 
25. Ūkininku Priežodžiai: Jei
gu per Gralbnyczias saule 
szvieczia tai tikėkimės szalczio 
ir sniego. Ant Szv. Motiejaus 
jeigu ledas tirpsta tai netrukus 
bus jis kietas. Jeigu nuo sziau-

«
“ N O V E N A “

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
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riu tame menesyje vejas szal- 
tas puczia, bus vaisingas me
tas, o jeigu to vėjo neturime 
Vasario menesyje tai Balan
džio menesyje tikrai bus. Taip
gi ta diena pripuola Szv. Igno
to ir Szv. Brigįydos, o Tautisz
ka, Vardine: Tulegedis. Ir ta 
diena: 1263 m., Vokiecziai pa
ėmė nuo Lietuvos Karaliau- 
cziu; 1939 m., Ispanijos Prezi
dentas Manuel Azana apleido 
savo kraszta, buvo isztremfas; 
1933 m., Hitleris panaikina 
Reichstag Taryba, paskelbia 
rinkimus, prižada kova priesz 
Komunizmą, prižada visiems 
gerus darbus; 1952 m., Gele
žinkeliu darbininku straikos, 
44 miestai,'suparalyžiuoti; 1950 
m., Sovietai, pareikalavo, kad 
Japonijos Imperatorius butu 
patrauktas in kariszka teismą 
su kitais prasikaltėliais, kaipo 
tarptautinis prasikaltėlis.

— Pranas Mikalauskas, isz
24 Bowmano peczes, numirė 
Utarninke rpo pietų, savo na
muose. Velionsi nosveikavo 
per keletą, menesius. Girnos 
Mahanojuje. Buvo angliakasis. 
Paliko savo motinėlė J ieva Mi
kalauskiene isz Bowmano, jo 
tėvas Jokūbas mirė dvide
szimts metu atgal; Taipgi pali
ko broli Vinca isz Philadelfi- 
jos. Laidos įSubatos ryta su 
apiegomis Szv. Juozapo baž- 
nyczi'Oje 9 valanda ir palaidos 
in parapijos kapinėse. Gralbo- 
rins L. Traskauskas laidos.

— Utarninke p r i-p uola. 
Szvencz. Motinos Marijos In- 
v ed y b o s,. taipgi Graibu ycziois, 
kada Katalikai eina, in ba'žny- 
ezia ir parsinesza paszventin- 
tas žvakes. Barako Diena. Jei
gu barsukas sziandien pama
tys savo szeszli, reiszkia, jei
gu sziandien saulute pasiro
dys, žiema, dar bus szalta ir il
ga. Tautiszka Vardine: Van
dene. Ir ta diena: 1937 m., Dar
bininkai straikuoja Flint fab
rikuose, Michigan valstijoje. 
Neklauso Teismo; 1950 m., 
Angliakasyklu, mainu savinin
kai sutiko ant 70 dienu derybų, 
pirm negu straikos butu isz- 
iszauktos; 1560 m., Lietuviai 
užgriebė Rusu pili Tovarch; 
1949 m., Amerikos Sekretorius 
Dean Acliesonas atsake in pa
tarimą suszaukti mitinga su 
Stalinu, kad Stalinas tokio su
sirinkimo nori tik savo propa
ganda vesti ir mums trukdyti.

— Lietuviu Moterų Kliu
kas isz Schuylkillo pavieto tu
rėjo savo Metini Vakariene ir 
Szoki Panedelyje, Sausio Jan.
25 diena in Nech o Allen svetai
nėje .Pottsvilleje.

Shenandoah, Pa. — Mainie- 
riams dar liko nors biski vil
ties kasi ink darbo matuose. Ei
na gandai Maple Hill mainos 
neužsidarys nors del kito me
nesio. Valdžios atstovai pra- 
szo kad ta kompanija nors dar 
menesi neužsidarytu. Gal tada 
bus galima kokios nors pagel
bės susilaukti isz valdžios kad 
mainieriams butu užtikrintais 
darbas. Tai paskutine vilties 
szios apylinkes mainieriams. 
Bet retas kuris mainierys tiki 
kad kas gero isz viso to iszeis. 
Jau dabar kas tik gali kraus
tosi isz mainu miesteliu ir va
žiuoja in “virszines” in dides
nius miestus darbo .jieszkoti. 
Namai dabar basliai atpigo ir 
bus dar pigesni. Niekas dabar 
neiszdrysta pirktis namus mu
su miesteliuose. Net ir banko s 
dabar labai atsargiai apsižiūri 
pirai negu duoda paskola ant 
namu mainu miesteliuose.

Mums sunku suprasti kodėl 
valdžia ežia mainieriams neat
eina in pagelba. Valdžia mili
jonus tonu bulviu kas metai 
perka isz farmeriu kad farme- 
riai pagelbėjus, nors paskui vi
sas tas bulves reikia in juraą 
iszmesti ar ant ukiu suarti; 
valdžia, perka milijonus svaru 
sviesto kad farmeriui pagelbė
jus. Paskui tas sviestas sugen
da ir valdžia turi ji .iszmesti. 
Tai kodėl valdžia negalėtu ir 
anglis isz mainieriu pirkti ir 
jas sukrauti ir paskui, kada 
anglių prireikia valdžai galėtu 
parduoti. Anglys ne kaip bul
ves ar kaip' sviestas nesuges, ir 
valdžiai jokiu nuostoliu nebū
tu. Bet iszrodo kad mainieriai 
neturi jokios in takos Vaszing- 
tone kaip fermeriai turi.

— Sena miesto gyventoja, 
Ponia Regina Tragiene, nuo 14 
So. Bowers uly., puldama sa
vo darželyje Utarninko ryta, 
apie 10:45 valanda, susižeidė 
galva ir likos niiveszta in Lo
cust Mt. ligonbute del gydymo.

į

KONGRESAS 
SVARSTO SZIAS 

BYLAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
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visus didžiuosius ežerus tarp 
Kanados ir Suvienytu Valsti
jų.

Reiketu daug iszkasti kad 

sujungus tuos penkis didžiuo
sius ežerus, kad mariu laivai 
galėtu plaukti staeziai isz At- 
lantikos in pat Amerikos vidu
rį.

Szitokis darbas kasztuotu 
mums $105,000,000. Kanados 
valdžia tiek pat pridėtu.

Bet beveik visi Amerikos 
fabrikantai, biznieriai ir dar
bininku uniju vadai baisiai 
prieszinasi.

Tokis skersai Amerikos per 
vandeni kelias baisiai pakirstu 
visoki bizni ir beveik visas 
pramones.

Troku, autobusu, geležinke
liu kompanijos turėtu beveik 
isz biznio iszeiti, nes butu daug 
pigiau viską siunsti ar patiems 
laivais važiuoti.

Mainieriam teipgi labai pa
kenktu, nes anglių daug ma
žiau reiketu.

Hawaii ir Alaska dabar gal 
bus priimtos in Suvienytu 
Valstijų szeimyna.

Kongresas dabar svarsto pa- 
siulinima pakelti algas sau, Se
natoriams, Vice-Prezidentui ir 
teisėjams.

Yra inneszta insteigti Lakū
nu Akademija, kaip armijos 

j “West Point” ir laivyno “An
napolis”. Tokia Akademija 
kasztuotu apie $175,000,000. 
Vieta tokiai Akademijai jau 
yra parinkta.

Senato komisija yra inne- 
szus byla pavėlinti asztuonio- 
likos metu vyrukams ir mer
ginoms balsuoti, vetuoti. Pre

zidentas Eisenhoweris taip yra 
praszes.

Bet iszrodo kad atsiras daug 
Kongresmonu ir Senatorių ku
rie labai prieszinsis.

SZVENTAS TĖVAS 
SERGA

'b < ■

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ežios Popiežius, Szventas Tė
vas Pijus Dvyliktasis, yra vėl 
susirgęs. Jo daktaras insake 
jam pasilsėti ir jokiu svecziu 
nepriimti kol pasveiks. Js yra 
pagavės didelį szalti.

Vatikano laikrasztis L’Os- 
servatore yra paskelbęs kad 
visi susirinkimai ir su sve- 
cziais susitikimai yra Popie
žiaus dabar atidėti.

Daktarai sako kad jo liga 
nėra tokia pavojinga, bet kad 
jam dabar reikia pasilsėti, nes 
jis per daug sunkiai yra dir
bės. Popiežius neklauso savo 
daktaro ir vis rūpinasi bėga
maisiais reikalais ir priima sa
vo patarėjus ir nenori pasilik
ti lovoje kaip jam insakyta.

NAUJA BYLA
PAVOJINGA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pirmiau pasitarti su Kongresu 
ir Senato pavelinimo gauti.

Szio j e diktatorių gadynėje 

bet kurio kraszto valdininkas, 
ar jis butu diktatorius, Pre- 
mieras, Karalius ar Preziden- 
tas^ turi būti prisirengęs tucz- 
tuojaus savo vaiska, laivyną ar 
lakūnus siunsti kur tik yra rei
kalas.

Sziandien negalima nei dels
ti, nei laukti, nei derintis. Prie- 
szo eroplanams ima tik kelias 
valandas musu kraszto rube- 
žius pasiekti.

Už tai reikalinga, mirtinai 
reikalinga kad tame kraszte, 
kokis jis nebutu, turi rastis 
vienas žmogus, kuris galėtu 
sakyti: ‘Eik! Pulk! Kariauk!’ 
Pasitarimui nėra laiko. Už tai 
mes misliname kad szita Sena
toriaus Bricker byla yra ne
lemta ir baisiai pavojinga mu
su krasztui.

Geriausia iszeitis isz szito 
keblaus ir pavojingo klausimo, 
mums iszrodo iszrinkti toki 
žmogų už Prezidentą ant ku
rio mes galėtume pasitikėti, ir 
tada pavest savo ateiti ir savo, 
likimą in jo rankas.

AUTOMOBILIU 
LAISNIAI BAIGSIS 

NEDELIOJ
HARRISBURG, PA. — 

Pennsylvanijos valstijos poli- 
cijantai primena ir perspėja 
kad automobiliu draivinimo 
laisniai, pavelinimai baigiasi 
Nedelioj. Taipgi szia Nedele 
jau užsibaigia automobiliu 
peržiurinejimas.

Tai mes savo skaitytojams 
patariame, jeigu neesate gave 
savo laisnius del sziu metu ar 
jeigu neesate davė savo auto
mobiliu peržiureti ir neesate 
gave isz savo garadžmono nau
ja del sziu metu savo automo- 
biliaus pertikrinima ir paliu- 
dinima, tai skubinkities, nes 
nuo atiinanezios sanvaites jau 
nebegalesite nei draivinti, nei 
savo automobiliu važiuoti be 
tu nauju laisniu ir naujo pa- 
liudinimo kad jusu automobi
lius yra tvarkoje.

AMERIKOS
SZVENTA PAREIGA

900 Amerikiecziu Dar 
Kiniecziu Nelaisvėje

WASHINGTON, D. C. —
Senatorius Joseph R. McCar
thy yra pareikalavęs, kad Rau- 
duenoji Kinija butu priversta 
iszduoti apyskaita del daugiau 
kaip devynių szimtu Amerikie
cziu, kurie dar ir dabar randa
si nelaisvėje.

Kalbėdamas Chicagoje, Ket
verge vakara, Senatorius Mc
Carthy vieszai ir gal pirmąjį 
syki, kad Komunistiszka Kini
ja yra pirmutine vieszpatyste 
pasakyti Amerikai, kad Ame
rikiecziai kareiviai, kurie pa
puls in ju rankas bus laikomi 
ne kaip kariszki belaisviai, bet 
kaip paprasti prasikaltėliai.

Tie Komunistai Kiniecziai 
taip yra pasielgė su trisde- 
szirnts musu lakunu.

Ir tie Komunistai Kiniecziai 
nesutinka iszduoti jokio ra
porto ar apyskaitos kaslink tu 
devynių szimtu Amerikiecziu 
belaisviu.

Jeigu mes ranksa nuleisime 
ir nieko nedarysime, mes pa
rodysime ^cad mes savuosius 
apleidžiame. Mes turime 
szventa pareiga stoti už tuos, 

kurie už mus kariavo.
Kodėl musu valdžia dabar 

nieko nedaro sunku suprasti. 
Ar musu valdžia tikisi kad 
Tautu Sanjunga ežia ka darys? 
Tokia viltis visai be pagrindo.

Beveik visi Tautu Sanjun- 
ges krasztai dabar seilinasi ir 
gerinasi Komunistams.

Czia ne Tautu Sanjungos bet 
Amerikos klausimas ir reika
las. Amerikos valdžia turi 
szventa pareiga pareikalauti, 
kad musu piliecziai butu Ki
niecziu paleisti. Tas klausimas 
turi būti iszrisztas Vaszingto-, 
ne. Musu valdžia turėtu duoti 
tiems Kiniecziams žinoti, kad 
mes baiku aekrecziame; kad 
mes pasirenge stoti in kara 
priesz paezia Kinija jeigu tie 
Komunistai Kiniecziai nesu
tiks ant musu pareikalavimo 
kad jie visus musu pilieczius 
sugražintu.

AMERIKIECZIAI
ISZDAVIKAI

/ ..... —

Apleisti Korėjoje
PANIWUNJOM. KORĖJA.

— Dvideszimts vienas Ameri
kietis kareivis dabar yra ap
leistas Korėjos szaltame ir ap
leistame kalėjime. Jie dabar 
yra be kraszto, be tėvynės ir be 
draugu. Nei vienas krasztas ju 
dabar nenori.

Vidurnaktyje Indijos sargy
bos virszininkas atrakino to 
kalėjimo duris, atidarė spyg
liuotu dratu vartus ir sau nu
keliavo. Tarne kalėjime pasili
ko dvideszimts vienas Ameri
kietis, vienas Anglas ir trys 
szimtai dvideszimts penki Pie
tų Koriecziai. Visi jie užsispy
rė pasakė kad jie nebenori 
gryžti in savo tėvynė, bet nori 
su Komunistais pasilikti.

O Komunistai staeziai pasa
kė kad ir jie tu iszdaviku neno
ri ir nepriims.

Ameriketis kareivis, Saržen- 
tas Richard Gorden isz Provi
dence, Rhode Island, visu tu 
Amerikiecziu iszdaviku atsto
vas, yra pasakęs: “Mes czia, 
kalėjime pasiliksime tol, kol 
bus maisto.

Alijantu komando visu tu 
kareiviu vardus iszbrauke isz 
savo knygų. Ju ateitis ir liki
mas dabar Komunistu rankose 
nes dabar nei Alijantams nei 
Komunistams dabar nevalia in 
ta vieta inžengti, nes ji yra 
paskelbta kaipo beszaliszka 
vieta, kuri nei vieniems, nei 
kitiems nepriguli, kol taikos 
sutartis bus sudaryta.

Alijantai pareikalavo kad 
Komunistai tiems iszdavikams 
parūpintu maisto. Komunistai 
sutiko ir sake kad jie jau da
bar yra pasiuntė visa troka 
maisto.

Amerikos Apsaugos Sekre
torius Charles E. Wilson sako 
kad tie Amerikiecziai dar vis 
gali sugryžti ir bus priimti. 
Bet jis pridėjo, kad už . keliu 
dienu bus galutinai nutaria 
tuos iszdavikus ir isz Ameri
kos Armijos knygų iszbraukti. 
Tada ju algos jiems bus su
stabdytos, teipgi ir j u gimi
nėms jau daugiau nebus pri
mokama.

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

Pirkie U, S. Bonus Sziandien!


