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Augsztas Vieta Nepastovi 
Prez. Nuverstas Ir Atstatytas

ISTEVENSONAS NASZLE UŽMUSZTA

IN T A RIA ANT VIESZKELIO
PREZIDENTĄ , -
 Keturi Jos Sunus Zuvo

Czia tik maža dalis tos 
gaujos, kuri triukszmingai 
sveikino Major Generolą 
Mohammed Naguib, prie 
Republikonu palociaus, Cai
ro, Egipte.

• Tik kelios dienos pirmiau 
szita pati gauja buvo iszme- 
tus ir isztremus ta pati savo 
Prezidentą, ir dabar ji susi
grąžino, kai geresnio vado 
nesusirado.

Vėliau ta diena Egipto 
. kareiviai ir policijantai bu

vo priversti szauti in studen- 
*

Isz Amerikos
APSAUGOS SEKRE.

PAGELBININKAS
PASITRAUKIAv ___

Armijos Sekretorius 
Sako Jis Pasiliks Savo
Vietoje, Nepaisant 
Senatoriaus Joseph 
McCarthy Intarimu

WASHINGTON, D. C. —
Roger M. Kyes, Apsaugos Sek
retoriaus Vyriausias Pagelbi- 
ninkas, pranesze laikrasztinin- 
kams kad jis, nuo szios dienos 
pasitraukė isz savo darbo ir isz 
savo pareigu, vien tik del Se
natoriaus Joseph McCarthy.

Tuo paežiu sykiu, Armijos 
Sekretorius Robert Stevens, 
pranesze ir paskelbė kad jis 
savo vietoje pasiliks, nežiū
rint kaip Senatorius McCar
thy ant jo puolasi ir kaip ji in- 
tarineja.

Ponas Roger M. Kyes pasi- 
. trauks isz valdžios Gegužio 

(May) pirma diena. Jis jau 
dabar yra pasiunes savo atsi
sakymo laiszka Prezidentui 
Eisenhoweriui. Jis norėjo vis
ką mesti Vasario (Feb.) antra 
diena, kada jo tarnyba užsibai

tus kurie buvo šukele 
triukszma, szaukdami kad 
jie nenori ir nepripažinsta 
Major Generolo Mohammed 
Naguib.

Khartoum mieste, dau
giau kaip trisdeszimts tuks
taneziu Sudaniecziu šukele 
toki triukszma, vieni priesz, 
kiti už Prezidentą Naguib, 
kad ir czia armija ir policija 
buvo priverstos szauti in su
kilėlius. Devyniolika žmonių 
buvo užmuszta.

o o o

gia, bet Apsaugos Sekretorius 
Charles E. Wilson ji perszne- 
keje ir prasze kad jis pasiliktu 
iki Gegužio pirmos dienos.

Jis yra buvęs Vice-Preziden- 
tas General Motors kompani
jos, kur jis gavo daugiau kaip 
szimta tukstaneziu doleriu ant 
metu. Kai jis szita darba val
džioje paėmė, jis gavo tik dvi
deszimts du tukstaneziu ir pen
kis szimtus doleriu ant metu.

Kai jis szita valdžios darba 
sutiko paimti, jis buvo Senato 
priverstas parduoti visus savo 
szerus in General Motors. Jis 
dabar sako kad jam baisiai 
daug kasztavo imti toki nedė
kinga darba!

į VAGIAI GAVO $1,000

READING, PA. — Polici- 
jantai spėja kad tie patys va- 

•giai apvogė restauranta, ir 
kliuba. Jie gavo penkis szim
tus doleriu isz Hof Brau res- 
tauranto, ir paskui dar kitus 
penkis szimtus isz Lebanon 
Valley Sportsmen’s Associa
tion, netoli Wernersville mies
to. Spėjama kad tie patys va
giai czia abidvi vagystes pa
pilde isz to kad viskas buvo 
panasziai daroma.

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKIT

Sako Eisenhoweris 
Nusilenkia Senatoriui

Joseph McCarthy

MIAMI BEACH, FLA. — 
Adlai E. Stevensonas sako kad 
Prez. Dwight Eisenhoweris ir 
visa Republikonu Partija, taip 
bijosi Senatoriaus Joseph Mc
Carthy kad Prezidentas ir visi 
Republikonai dabar lenkiasi 
Senatoriui McCarthy.

Jis, per Demokratų Partijos 
susirinkimą in Miami Beach, 
Florida, pasakė kad dabar ne 
Eisenhoweris ir ne Republiko
nai, bet Sen. McCarthy visa 
valdžia valdo ir veda Vaszing- 

j tone.
In szita Demokratu vakarie

ne visi turėjo užsimokėti po 
szimtine del savo partijos labo. 
Apie tūkstantis du szimtai De
mokratu dalyvavo ir užsimo
kėjo po szimtine.

Jis sako kad Prez. Eisenho
weris yra kaltas už visa ta ne
susipratimą tarp Senatoriaus 
McCarthy ir valdžios. Jis sako 
kad visas krasztas dabar yra 
užsikretes su McCarthyizmo li
ga.

PERSPĖJO PREZ.
EISENHOWERI

Neužkibink Senetoria

WASHINGTON, D. C. — 
Prez. D. Eisenhoweris dar ne 
syki nebuvo taip inpykes ir in- 
irszes nuo to laiko kai jis tapo 
Prezidentu, kaip ana diena, kai 
jis iszgirdo kaip Sen. J. Mc
Carthy stramužina augsztus 
karininkus, ir net Generolus.

Kai didžiausi ir intakingiau- 
si laikraszcziai pradėjo vieszai 
Prezidento klausti: ar jis bijo
si Sen. McCarthy? Prez. Ei
senhoweris su Sherman Adams 
pagelba prirengė spaudai la
bai asztru atsakyma Senato
riui McCarthy.

Bet atramentas dar nebuvo 
sudžiūvęs ant to atsakyme!, kai 
isz visu pusiu Prezidentas pra
dėjo gauti perspėjimu ir pata
rimu nesikiszti.

Republikonu Partijos Pir
mininkas Len Hali tuojaus 
pats nusiskubino pas Prezi
dentą ir jam griežtai uždraudė 
kisztis in szitus ergelius, saky
damas kad visiems bus geriau 
jeigu partijos pirmininkas vi
sus sutaikins, bet, “Del Dievo 
meiles, tu czia nesikiszk, nes 
ir tau bus riestai!’’ Jis pasakė 
Eisenhoweriui.

Po tam labai szvelniai ir 
gražiai partijos pirmininkas 
nusiskundė Senatoriui McCar
thy kad jis jau per žiauriai 
puolasi ant savo draugu.

Sen. McCarthy teipgi ne
snaudė. Kai jis tik dažinojo 
kad Prezidentas Eisenhoweris

Per Kara

CLAY, W. VA. — Naszle 
motina, kurios keturi vaikai 
žuvo per kara vaiske, buvo au- 
tomobi'iaus užmuszta ant 
vieszkelio, netoli Hartland ant 
Independence kalno, kai ji ėjo 
skersai ta vieszkeli.

Ji buvo Ponia Florida S. 
Jones. Ji turėjo penkis vaikus 
vaiske, bet kai keturi žuvo, 
Armijos sztabas paleido jos 
paskutini sunu isz vaisko.

Daug žmonių jai buvo rasze 
laiszkus, iszreikszti savo užuo
jauta kad ji buvo tiek nuken
tėjus.

Automobiliu, kuris ja užmu- 
sze, vairavo dvideszimts ke- 
turiu metu amžiaus Harry E. 
Young, isz Bickmore. Jis ja 
nuveže in ligonine, bet ji buvo 
jau mirus pirm negu jis ligoni
ne pasiekė.

JIESZKO
ŽMOGŽUDŽIO

Keli Intarti, Paleisti

PHOENIXVILLE, PA. — 
Valstijos policija ir visa vieti
ne policija jieszko žuliko, 
žmogžudžio, kuris buvo isznie- 
kines ir paskui žiauriai nužu
dęs jauna ir gražia Margarite 
Keota, dvideszimts dvieju me
tu amžiaus.

Keli jos draugai ir pažysta
mieji buvo isz pradžių intarti, 
bet vėliau buvo paleisti, kai 
jie galėjo tikrai ir pilnai pri- 
parodinti, kur jie tuo laiku bu
vo kai ta mergaite buvo nužu
dyta.

Savanoriai susiedai dabar 
jieszko po apylinkes miszka ti
kėdamiesi nors ka surasti, kad 
butu galima dažinoti kas ta 
mergaite taip nužudė. Ji buvo 
tris sykius perdurta.

Daktarai sako kad jie rado 
vandenio jos plaucziuose. Tai 
reiszkia kad ji dar buvo gyva 
kai ji buvo inmesta in szulini.

jau rengiasi per spauda ant jo 
staeziai pultis ir jam kaili isz- 
pilti, būdamas baisiai apsuk
rus politikierius, jis tuojaus 
per spauda davė visiems žinoti 
kad jis gerbia Poną Prez. Ei- 
senhoweri, ir kad jis niekados 
nieko nedarytu ir nesakytu, 
kad toki gerbiama asmenį in- 
žeistu.

Prezidentas gal ir Masko- 
liszkai nusikeike. Jis gerai ži
nojo kad czia Senatorius isz jo 
tik pasityczioja, bet jis jau 
nieko negalėjo daryti, kadan
gi Senatorius jam už akiu už
bėgo ir visiems paskelbė kad 
jiedu yra tokie szirdies'drau- 
gai.

O isz kitos puses Preziden
tas gavo keletą perspėjimu isz 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SENATORIUS
REIKALAUJA

PROGOS ATSAKYTI

Į Demokratu Stevenso
nas Ji Užgavo Ir Jo

Partija Inžeide
—

NEW YORK, N. Y. — Sen. 
Joseph R. McCarthy,. parva
žiavęs isz Miami, Florida, tuo
jaus pranesze kad jis dabar isz 
visu radijo ir televizijos sto- 
cziu reikalauja, kad jam butu 
paskirta tiek pat laiko, tuo pa
ežiu laiku ant visu stoeziu per 
kurias Demokratu Partijos va
das Adlai Stevensonas kalbėjo. 
Jis sako kad jis nepraszo gra
žumu, bet staeziai reikalauja. 
Jeigu jis negaus to laiko, jis 
sako kad jis tas radijo ir tele
vizijos kompanijas tuojaus pa
trauks in teismą už apszmeiži- 
ma.

Republikonu Partijos Pirmi
ninkas Leonard W. Hali, yra 
paskyręs Vice-Prezidenta Ri
chard M. Nixon atsakyti Adlai 
Stevensonui.

Sen. McCarthy sako kad tai 
geras paskyrimas ir kad jis ti
kisi kad Vice Prezidentas tin
kamai ir gerai atsakys Demo
kratams, bet jis teipgi sako 
kad to negana, kad Stevenso
nas ji yra asmeniszkai inžeides 
ir kad jis pats dabar jauezias 
priverstas jam atsakyti.

Radijo ir televizijos kompa
nijų atstovai neapsižiurejo ir 
visai savo smegenų nevartuo- 
jo, kad jie trumpai atsake Se
natoriui McCarthy kad ju 
kompanijos nesutiks jam laiko 
paskirti ant-radijo ar televizi
jos, nes jau yra tas laikas pa
skirtas bendrai visai Republi
konu partijai. Ar jiems niekas 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LIGI GYVOS GALVOS

Nuteistas Už Žmonos

Nužudinima

WEST CHESTER, PA .— 
Dvideszimts keturiu metu am
žiaus Norman Maisenfeder bu
vo pasmerktas, nuteistas iki 
gyvos galvos in kalėjimą.

Jis nužudė savo septynio’i- 
kos metu žmona, Evelyn, kuri 
buvo ji palikus ir su jųdviejų 
dukrele buvo apsigyvenus pas 
savo dede, in Mortonville.

Jis buvo atėjės in jos dėdės 
namus ir prasze kad jam butu 
pavėlinta pamatyti savo dvie
ju metu dukrele, Diane. Kai 
jis inejo jis nuszove savo žmo
na.

Kai teisėjas W. Butler Win
dle ji nuteisė iki gyvos galvos 
in kalėjimą, jis visai nei ne
krustelėjo, pastebėdamas kad 
teisėjas teisingai ji nuteisė, ir 
sakydamas kad dabar jis turės 
proga tęsti toliau savo mokslą. 
Jis sako kad jis patenkintas 
Had jo dukrele bus gerai aprū
pinta.

McCarthy Komisijos Paszaukti Pasiaiszkinti

Buvęs kareivis, Sid Ru
benstein, (po kaire) ir ka
reivis David Linfield, buvo 
Senatoriaus McCarthy ko
misijos paszaukti in Vasz- 
ingtona del pasiaiszkinimo.

Rubenstein yra studentas, 
New York mieste. Jis sako 
kad ^is buvo garbingai pa
leistas isz vaisko, kai jis bu-

SENATORIUS JOS.
McCarthy ir 

VASZINGTONAS 
(Tasa)

Sztai Kaip Visa Ta Au
dra Vaszingtone Su
McCarthy Sukilo:

Pirmas mitingas:
Vice-Prezidentas Nixonas 

pasikvietė pas save Republiko
nu vada, Sen. William Know- 
land, Sen. Everett Dirksen, 
Armijos Vyriausia advokatu, 
John G. Adams, Pagelbininka 
Advokatu' William P. Rogers 
ir Armijos Sekretorių, Ste
vens. Visi jie stengiesi perszne- 
keti Armijos Sekretorių, per- 
spedami kad jis nėra lygus Se
natoriui McCarthy ir kad Mc
Carthy ji taip sudurnins kad 
visiems bus sarmata!

Visi jie nutarė gražumu pra- 
szyti kad Sen. J. McCarthy 
liautųsi persekiojes armija, jei 
jie prižadės patys'iszgeneti vi
sus intartus karininkus.

Antras mitingas:
Sen. Dirksen nuėjo pas Sen. 

McCarthy. “Juozai,’’ jis pra
dėjo, “argi mudu negalime 
draugiszkai pasiszneketi ir 
viską czia, iszlyginti?” Sena
torius McCarthy sutiko pasi
tarti su Armijos Sekretoriumi, 
bet slaptai, kad niekas nežino
tu.

Armijos Sekretorius Stevens 
sutiko, ir niekam nieko nesa
kęs iszejo ant sutareziu su Se
natoriumi McCarthy. Ir vėl 
baisi klaida! Armijos Sekre
torius yra pilnu metu ir, mes

vo isztarnaves penkiolika 
menesiu. Jam buvo pasaky- x 
ta kad jis yra paleistas už 
tai kad jis yra susidėjęs su 
Komunistais. Bet jis dabar 
aiszkinasi kad jis viską buvo 
armijai pasakęs pirm negu 
jis stojo in vaisku, kad ar
mijos žmones žinojo kad jis 
yra Komunistas.

, - v ■ į -----5; 

tikime, pilno proto; jis turėtu 
žinoti kad niekas Vaszingtone 
nėra daroma slaptomis!

— — — w 
Treczias mitingas:

Ant rytojaus Armijos Sek
retoriaus ofise, Apsaugos Sek
retoriaus p agelb Įninkąs, Stru
ve Hensel ir Frederick Seaton, 
visomis galiomis stengiesi pa
tarti ir pamokinti Armjos Sek
retorių kaip vieszai atsakyti 
Senatoriui McCarthy. Jis juos 
girdėjo bet j u neęaklause, ir 
vėl suklupo! Jis jiems nei žo
džio nepasakes, iszejo ant pie
tų, pasitarti su Senatorių Mc
Carthy.

Jis nei patarėjo su savimi 
nepasiėmė! Tai klaidu klaida. 
Jis kaip avinėlis ženge in vil
ku gauja!

Ketvirtas mitingas:
Armijos Sekretorius, buvęs 

didelis fabrikantas, ramus 
žmogus, nuėjo ant pietų. Vis
kas draugiszkai prasidėjo, visi 
viens kitam ant sveikatos 
priesz pietus iszgere po mažiu
ką. 1

Pavalgė, visi atsilosze ir už
sirūkę. Tada Armijos Sekreto
rius iszsižiojo ir pražuvo: “Se
natoriau, kam tu . persekioji 
mano karininkus, kaip Briga
dos Generolą Zwicker?”

“O kam armija persekioja 
savo kareivius, kaip kareivi 
Edward Dickenson, isz Virgi
nia? ’ ’ atkirto Senatorius. (Szi- 
tas Dickenson būdamas Komu
nistu nelaisvėje, Korėjoje, bu-, 
vo savo kraszto iszsižadejes 
per persekiojimą ir dabar ar
mija ji laiko-kalejime.)

Armijos Sekretorius Stevens 
inpyko ir inkaito: “Asz nie-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Dabar, nežiūrint kaip Re- 

publikonai nori mus nuramin
ti, visi mes žinome, kad dau
giau kaip trys milijonai darbi
ninku be darbo.

• •
Prezidentas Eisenhoweris 

vis ramina, vis .prižada, vis sa
ko kad ežia, nėra ko iszsigasti. 
Bet nežiūrint kokiu vardu Re- 
publikonai užvardins, bedarbe 
jau musu tarpe.

■ • • r
Ir ežia tik pradžia, kai kiti 

biznieriai ir fabrikantai iszsi- 
gas tai tikrai pajusime ka tai 
reiszkia. bedarbe.

Valdžia mus vis ramina; 
aiszkina kad Amerikoję dau
giau kaip .szeszios deszimts mi
lijonu žmonių turi darbus, tai 
tie trys milijonai mažai'ka 
reiszkia. Bet valdžia klysta ir 
labai klysta. Jeigu mes esame 
vienas isz tu trijų milijonu be 
darbo tai įpums nerupi kiek 
kitu dirba.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius dko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa.

Pypkes Durnai

Bankos dabar daug lengviau 
ir daug greicziau duoda pa
skolas; biznieriai daug pigiau 
savo tavora parduoda. Szitie 
ženklai yra daug teisingesni ir 
Teikszmingesni negu visi val
džios vepliojimai. Biznis pras
tas, darbas dar prastesnis.

■ • •
Valdžia prižada kad sviestas 

atpigs asztuonis centus ant 
išvaro. Mes drystame sakyti ir 
pranaszauti ,kad tas sviestas 
atpigs daug daugiau negu asz
tuonis centus. Valdžia tiek to 
sviesto dabar turi kad ji neži
no ka su juo daryti. Ir vis val
džia milijonus svaru to svies
to perka isz ūkininku.

- • « - -
Mes drystame spėti kad tas 

sviestas atpigs apie dvide- 
iszimts centu ant svaro.

Ir mėsa turės atpigti, ar 
ūkininkams patiks ar ne. Žmo
nes mažiau mėsos dabar per-

Price $2.30s“" poi"‘
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

ka ir už tai ūkininkai ir buczie- 
riai turės ta, mesa atpiginti 
jeigu jie uores ja parduoti.

Dabar valdžia rengiasi ir 
unijų knygas peržiureti ir pa
tikrinti kad visos darbininku 
unijos savo taksas užsimokėtu.

Kietos anglies mainieriamis 
butu daug geriau jeigu j u pa- 
szelpos fondas butu suvienytas 
su minksztos anglies paszelpos 
fondu. Ir kodėl ne? Visi mai- 
nieriai lygiai moka savo duok
les in savo unija, tai kam ežia 
skirtumas tarp paszelpos fon
do ?

V ------ ;;--------
Už keliu dienu iszgirsite 

apie mainieriu bosą John L. 
Lewisa, ir kaip jis neteisingai 
pasielgia su savo darbininkais. 
Jis pravaro senus darbininkus 
ir pasilaiko naujus atėjimus. 
Kai kurie darbininkai iszdirbe 
dvideszimts metu yra dabar 
Lewiso atstatomi, o nauji atė
jimai, kurie ka tik stojo in dar
bą yra palaikomi.

■ • •
Tie kurie buvo pravaryti da

bar kreipiasi staeziai in teis; 
ma priesz Lewisa. Jie sako kad 
Lewisas pasilaiko naujokus už 
tai kad jis ant tu naujoku gal 
geriau pasitikėti.

• •_____ >
Japonai dabar jau veda gera 

■bizni su Komunistiszka Kinija. 
Ir jie su. musu pinigais ta biz
ni. varo. Tai tikrai kruvini pi
nigai. Musu kareiviai savo gal
vas paguldė u'ž tai kad musu 
neva, draugai galėtu su musu 
prieszais bizni vesti.

- - ” • • 1
Senis Butkus perspėja, visus 

savo draugus, niekados ne- 
gryszti in savo tėvynė ar in 
savo jaunystes miesteli. Jis sa
ko kad sugryže mes randame 
kad musu anų dienu draugai 
ir pažystami yra ar mirė, ar 
bagoti ar blaivininkai.

■ • • ”
Dabar mums yra patariama 

mažiau kavos gerti kad musu 
pinigai nerengtu Komunistu 
Brazilijoje ir Guatemaloje. 
Mes gal iszsižadesime kavos, 
mažiau jos gersime ir paskui, 
arbatėlė besiurbdami iszgersi- 
me kad Amerikos valdžia, pa
skiria keletą bilijonu doleriu 
Brazilijos, ir Guatemalijos val
džias iszgelbeti.

• •
Podukas kavos musu restau- 

rane dabar kasztiioja penkioli
ka centu.

Naszlaites Sesutes

Tarp augsztu kalneliu 
Upelis tekejo, 
Sesutes, naszlaites, 
Žabus rinkinejo. 
Vargai, vargai, 
Spaudžia naszlaites, 
Ju brangus tėveliai 
Prie Dievo nuėjo.
Viena turi pundeli, 
Antra gabaneli 
Szakucziu surinko 
Užszildyt grintele. 
Vargai, vargai, 
Spaudžia naszlaites, 
Ju brangus tėveliai 
Prie Dievo nuėjo.

Giroje paukszteliai 
Purpsena ir szaukia, 
Upeje žuveles 
Sau nardo ir plaukia. 
Vargai, vargai, 
Spaudžia naszlaites, 
Ju brangus tėveliai 
Prie Dievo nuėjo.
Visi kas tik gyvas, 
Sau linksmybe turi, 
O vargszes naszlaites 
Vis in dangų žiuri.
Vargai, vargai, 
Spaudžia naszlaites, 
Ju brangus tėveliai 
Prie Dievo nuėjo.

Naszlaicziu neguodžia 
Nei jokia linksmybe, 
Tik spaudžia ju szirdi 
Nuobodi liūdnybe.
Vargai, vargai, 
Spaudžia naszlaites, 
Ju brangus tėveliai 
Prie Dievo nuėjo.

ANTRASIS BALF’O 
PRANESZIMAS
IMIGRACIJOS 

REIKALAIS

fQUNTAIN

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

•Guodotini skaitytojai, kuriu 
laikas jau iszsibaige už “Sau
le” meldžiame atsilyginti. Ne
smagu mums visados ‘tbub- 
nyt” in jusu geras szirdis ir 
įsulaikyt laikraszti del tu ku
rie radosi musu szeimynoje 
per daugeli metu, bet ka da
ryt, pinigai yra laibai reikalin
gi del vedimo biznio, nes ki
taip turėtumėm paliauti iszda- 
vinet laikraszti. Todėl mylimi 
skaitytojai, nevilkinkite ir pri- 
siimskite prenumerata, ant to
lesnio laiko, už ka busime szir- 
dingai dėkingi!

BROOKLYN, N. Y. — 
Kaip numatoma artimoje atei
ty turi prasidėti Tremtiniu vy
kimas isz Europos in Amerika 
USA, pagal Naujaji Imigraci
jos Instatyma “Refugee Re
lief Act oi 1953”. Norintiems 
atvykti iii szia szali jau prade
dama. sudarinėti reikalingi do
kumentai. BALFas jau yra per 
spauda paskelbęs, kokie doku
mentai, reikalinga parūpinti 
tiems kurie nori, kad atvyks- 
tanezio Tremtinio Byla butu 
vykdoma 'betarpiai per Vals- 
t y b e s D cip a r t am e n t a.

Bet kaip pirmosios Tremti
niu Imigracijos metu,- taip ir 
dabar Valstybes Departamen
tas leido kai kurioms Ameri
kos paszelpos organizacijoms, 
galineziom pakelti turtine at
sakomybe, dalyvauti migraci
jos vykdyme ir teikti savo pa
tarnavimus. Tom organizaci
jom suteikta teise Imigracijos 
Dokumentu sudarymui varto
ti savo formos blankas.

Sziuo patarnavimu paszel
pos organizacijos prisiima dali 
atsakomybes, kuri Imigracijos 
Instatymo yra uždėta Tremti
nio kvietėjui; Sponsoriui. Tuo 
budu kvietėjas gauna kai ku
riu palengvinimu. Sponsorius, 
kvietėjus pavedės atvystan- 
czio Imigracijos Byla vykdyti 
kuriai nors paszelpos organi
zacijai t e t u r i pa r up i nti “tiktai

(Tasa Ant 4 Puslapio)

.. . . Apie . . .

Dvi Vyresnes Seseres

Kurios Užvydejo

Jaunesnei Seserei

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

■ Jauniause sesuo, ktiri buvo 
labai patoga ir iszmintinga no 
kaip vyresnes tarė: Jųdviejų 
norai maži, aisz noretau pasi
likt paezia. sultono. Pagimdy
tai! jam suuu, kuris butu pato
giausias ant svieto.

Norai trijų seserų, o ypacz 
jauniausios buvo del sultonaus 
navatni, vienok pastanavijo ta 
davest ligi galui nieko apie tai 
vezirui ne pasako, tiktai liepe 
jam ta narna gerai insitemyt 
idant ant rytojaus galėtu at
likt ir atvestie visas tris sese- 
res in paletei.

Ant rytojaus didis veziras 
pildindamas vale sultono, vos 
davė triems seserims apsiszva- 
rint, pasakydamas jog turi sto
tie priesz sultoną. Apie nieką 
daugiaus ne kalbėjo, atvede in 
pailoci, o kada stojo priesz sos
tą, pa.klau.se sultonas:

— Pasakykite man, ar atsi
menat sziandien apie tuos no
rus ka vakar terp ■savos kalbė
jote? Ne slepkyt priesz mane, 
ba asz noriu apie viską žinot.

Ant tu žodžiu sultono, trys 
iseserys kurios to niekados- ne
sitikėjo susimaiszios nuleido 
akis ir 'baisai apkaitusos jau
niause laibai nuo to patogai 
iszrode, jog syk sultonas meile 
užsidegė. Isz sarmatos ir bai
mes nieką negalėjo atsakyt ta
da sultonas tarė, priduodamas 
joms drąsios: Nesibijokite nie
ko, asz ežia jus nepartraūkiau 
gazdyt, ir jeigo mano klausi
mas jus sumai'Sze, o žinau ka 
kežna geidžia tai noru szian
dien jusu norams užgana. pada
ryt. Tu. dadave tolinus, turi 
troszkas būtie mano pati, 
sziandipn 'jau busi, p jus tarė 
toliaus atsigry'žes in vyresne ir 
vidutine sesere, busite tuojaus 
paezioms kepyko ir tviryko.

Po tu žodžiu pasakytu per 
sultoną, jauniause mėtėsi in jo 
kojas, dekavodama ir iszver- 
damai savo džiaugsmą.

Szviesiauses, po tie mano 
norai, kurie tau žinomi, buvo 
tiktai ant.tuszczio isztarti, ne 
esmu tikus tos laimes ant svie
to ir meldžiu apie padovanoji
mą man gyvastes jeigo tuoni 
užrustinau jusu didybe.

Seserys jos ir norėjo pana- 
sziai iszsikalibinet, nes sultonas 
pei’-traukes jiems kalba tarė: 
Na jeigo to noręjote tai jusu 
norai turi būti iszpildyti.

Svodba iszsipilde ta paezia 
diena tiktai su tai skirtumą 
jog jaimiausos buvo su sulto- 
niszka iszkelme, o vyresniu sc- 
seriu pagal clinsta ju vyru.

Netrukus abidvi seserys pra
dėjo labai jaust savo nelygybe 
terp jaunesnies seseries. Isz 
priežasties, vietoje džiaugtis 
isz savo vedybiu kūrės ir terp 
gi]akis patiko norint, už sulto- 
niszku tarnu isztekejo, tai už
sidegė dideliu ulžvydejimu, jog 
ne tiktai p a ežios rūpinosi ir 
graužėsi, nes ir paezia sultono 
intrauke in rupeste. Isz karto 
neturėjo laiko pavydėt, ba 
greitai sultonas su ženylboms 
apsisuko. Nes kaip tiktai in 
kelinta dicha suėjo dvi seserys 
pirtyje (maudykloj) tada tarė 
vyresne in vidutine: Tai rots,

sesele! Ar-gi ta kuodas sutver
ta ant sultonkos?

— Taigi, sesele, atsako vi
dutine, asz nežinau ka joje sul
tonas nužiūrėjo. Juk tai apsi
dergus avis, nickasi geraus 
apie ja nežino kaip mudvi. 
Kaip tas sultonas apjako jog 
in ja insiklepojo, ar tai del to 
jog jauniause. Ar isz mudviejų 
negalėjo katros paimt ie tai tei- 
sivlbe ant svieto!~ I

Ka dabar daryt sesut, vie
nok darysime abidvi ta kas bus 
musu galybėje.

Abidvi seserys susitarė ant 
jaunesnes, ir ko'žna karta kada 
tiktai 'Suėjo, aipie ka kita nekal
bėjo, kaip tiktai apie pragai- 
szima sultonienes.

Visaip tarėsi iszradinejo bu
dus, nes vis negalėjo iszrast. 
Laikais nusiduodavo in paloci 
jos aplankyt ir laižėsi prie jos 
visaip su ajpmauda, jog labai 
džiaugėsi isz jos giluko kuris 
ja patiko. Sultoniene priimi
nėjo jais kaip privalo priimi
nėt seseres ir mylėjo tai paezia 
meile kaip ir pirma.

In kelis meneisius ipo vestu
vių, pasijuto sultoniene ne vie
na. Sultonas labai džiaugėsi ir 
tuojaus^apgarsino po visa Per
su sklypą. Abidvi seserys &tejo 
jos aplankyt ir. veli jo viso ge
ro ir prisikalbino, jog kada ap
sirgs nepraszytu svetimu prie 
saves, kaip tiktai jais dvi. SuJ- 
toniene’joms už tai dokavoda- 
ma tarė:

— Mano sesutes, asz ir pa
ti to noriu, nes nežinau ka sul
tonas ant to' sakys.

Tos pakalbino savo vyrus, 
idant praszytu sultono, kad 
joms pavelytu tame laike, ka 
da ateis valanda iszdavimo ant 
svieto kūdikio1, rastie prie jos.- 

I Sultonas ant to tiko ir tuojaus 
savo paežiai pasakė, jog bus 
geriau, kaip jos seserys jei pa
tarnaus. Sultoniene su džiaug
smu tarė: Szviesiauses pone, 
asz visados ant tavo valės ti
kau ir dabar tinku su džiaugs
mu. ant to, ba ka seserys, tai ne 
svetimos. Sultonas Koruzas 
tuojaus prisakė seserims, pa- 
czios, idant tos laike gimdiji- 
mo nuo jos neatstotu ir tos tuo
jaus atsikraustė in pakajus 
sultonienes kur jau galėjo ant 
savo pastatyt.

Ant galo, pagimdė sultonie
ne kūdiki, teip gražiu kaip sau
le vienok ne grožybe to kūdi
kio ir nekaltybe jo, ne sumink- 
sztino nedoriu seseriu. Suvi- 
niojo in skarmalus, indejo in 
maža gurfouti ir paleido ant 
vandenio in upeli, kuris plauke 
prie paleeiaus sultonienes tai 
padariusos pakiszo nudvėsusi 
szuniuka, sakydamos, jog tai 
jos locnas. Kada, ta ludna nau
jiena daejo pas sultoną, dide
li bu'|u piktumą iszveres ant 
pdezios kad ne butu didis vezi
ras perdejas jam.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

užlieku. 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 
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.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.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis-. 62 pus
lapiu, 20c.

No.l 55—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu. 35c.

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

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

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

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

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

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabege- 
le; 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; Grąpas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Simus 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- * 
davinėti 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

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

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

No.180—Kvitu 
del Iszmpkejimo 
niams. 35c.

I8OV2—Kvitu
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 Kristuso 
15c.

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

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

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

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

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

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

*

Kaip Užsisakyti Knygas:

UcU’ Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Mdni-Or- 
dori, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis- > 
truoti laiszka su pinigais.

ĘAF Nepamirszkite dadeti 
des'zimtuka 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. S. A.

pa.klau.se


* ‘ S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Apie Kodaka Ir Jo Brolius
(Tasa)

.. .Apie...
KADZI HASSNO

Pabaigęs žuvininkas taisyt 
tinklą., nusidavė priesz diena 
žvejot. Kada pirma karta už

mėtė inkla isztrauke tiktai vie
na žuvi, apie mąstą, ilgio ir ga
na storio. Pasisekė žuvininkui 
gana .gerai, ba kožnas valkšnas 
nebuvo be naudos, nes ta žu
vis pirmutine buvo tiktai vie
na.

Kada, pabaigė 'žvejot ir su- 
gryžo namon, neužmirszo apie 
mane, ba pamaeziau ji atne- 
szainti žuvi ir tarė: Kaimy'ne! 
Ant prižadėjimo mano paezios 
asz tikau ii1 atneszu tau žuvi, o 
kad .butau ir pilna tinklą įsi
vilkęs tai visas butau atidavęs.

Kaimyne, paszaukiau, tu už 
ta szmoteli szvino tokia žuvi 
man duodi juk asz už tai nie
ko nenoru, !ba kaimynas kai
myną turi gelbet reikale. Vie
nok jeigo, esi teip geru žmo
gum, priimsiu meilingai ta do
vana ir už kurie szirdingai de- 
kavoju.

Žuvi paėmiau ir nunesziau 
pati.

— Imk, tariau musu kai
mynas atnesze už ta szmoteli 
■szvino nuo Sado. Iszvirkie 
kaip nori, tai man negalvo. Tai 
pasakęs sugryžau prie darbo.

Kada pradėjo iszdarinet žu
vi, rado joje dideli deimantą 
kuri nuvalus, mislijo jog tai 
szmotelis stiklo. Davė vienam 
isz vaiku bovintis-ir visi žiop- 
sojosi in ta gražu stikluka.

Kada, vakare žvake užžiebė 
vaikai varžėsi tuom szmoteliu,

Ant Gavėnios 
No. 198 Gromata arba Muka 

musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

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

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
pliiszkas officium 15e.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- Į 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
tirno kasztu. Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

ba laibai puikiai (blizgėjo.
Vaikai pradėjo varžytis, nes 

mes iszpradžios ant to netemi- 
jom, o kad jau uždaug arzejo 
apmalszina.u ir sėdome prie va
karienes.

Po vakarienai, volą vaikai 
pradėjo stikleli varžytis, asz 
paszaukiau vyresni vaiką ir 
paklausiau ka jie ten turi? Tas 
atnesze szmoteli stiklo ir paži-

* , BALTRUVIENE *

Vai jus nekurtos Lietuviszkos 
mergeles,

K a,s isz jus bus, 
Jeigu jusu tėveliai isz 

miego nepabus,
Duoda jums vale visame, z 

Autobiliais lakstyme 
Pareja namo valkioja,tęs, 

Ligi antrai valandai trankotes, 
Nepaiso! nei ant sarmatos, 
Užaugsite ant paleistuviu, 

Didžiausiu nieksziu.
Nevos kitur ant Mišparų 

važiuojat, 
Savo dorybia suvis 

iidpaguodojat, 
In rodhauzes tankiausia, 

atsilanko!, 
Ten visokius niekus’ 

iszdarot, 
Važiuojant dainuoja!, rūkote 

ir szaipotes,
Net sarmata in tai žiūrėt!

# * *
Viename mieste, kokia, tai 
Motina, asztuoniu vaiku, 

Nužudė savo vyra, 
Kurio meile atszalo del jos,

Ir tai ta ja diena, i 
Kada ketino aipvaiksztineti 
Savo 25 metu sukaktuves 

■vedusio gyvenimo.
Ta motore taja diena.

Tikėjosi kad po tiek metu 
vargo ir r upe sties, 

Jos vyras ja apdovanos nors 
maža dovanelia.

Bet atsibuvo įprieszingai, 
Nes vyras parėjo namo 

girtas, 
Trenke moterę ant grindų, 

Perkirto jai lupas su 
kumszczia ir suspardė.

Nelaiminga moterele atsikėlus, 
Pagriebė isz stalcziaus 

revolveri,
Ir vienu szuviu padėjo 

ji negyva.!*
Sztai, jau tai ne pirmutine 

motere,
Su kuria, vyras pasielgė . 

(panasziai,
Kuri nuszove savo 
žveriszko budo vyra, 

Kuris prižadėjo jai būti 
isztikiamas ir geras. 

Tokiu atsitikimu sziandien 
turime daug!

* * *
Vargingas gyvenimas yra 

žmogus,
Kuris nieko nciszmano ir 

nieko nežino.
Toki vargszia kožnas

• apgaudinėja, 
Ir kožnas skriaudžia!

nau tuo jaus kas tai do daigtas.
Paklausiau nusidyvijas 'pa

ezios, isz kur tas atsirado? Pa
sakė man, jogžuvije rado.

Asz mislijau jog tai yra tik
rai kokis navatnas stiklais, vie
nok liepiau paežiai įpakavo! in 
kruželi, ka stovėjo ant kaimi- 
nelo. Nes nalkti, norint, žiburio 
nebuvo stuboje, vienok buvo 
szviesu, o ta. paėjo isz kruželio. 
Asz pamislijau, tai dabar nor 
nereikės žiburio.

Ant rytojaus užmirszau apie 
viską, ėmiausi prie darbo. Ne- 
dyvai, jeigo prastas žmogus 
tokiu niekus nemislije, Iba ka 
tokis stikliukas gali aipeitie? Ir 
asz apie jo verte nežinojau. 
Szale manos gyveno kaimynas 
Žydas turtingas jubileriis, a.uk- 
soris. Jiem abiem su paezia. at
sigulė miegot ir negalėjo, ba 
mano vaikai ta vakaru laibai 
klikavo.

Ant rytojaus to Žydo pati 
atėjo pas maniszlke ir pradėjo 
iszkalbinet jog per mano vai
kus negalėjo miegot.

Mano pati tarė: Mano bran
gi Liebuviepe, nepykie ant 
manės, ba pati žinai kas tai yra 
vaikai isz mažo ko in isz, tada 
vienas verke, kitas juokėsi. Ir 
parode ta, szmoteli stiklo nuo 
kurio vakar vaikai klikavo.

Žydelka pradėjo godžiai in 
ta stiklą žiūrėt ir in visas sza- 
lis kraipyt, o mano pati apie ji 
pasakojo jog žuveje rado ta 
akmenuką stiklini.

Tada Žydelka tare in mano 
paezia:

— Mano miela kaiminkele, 
tai ne yra kas kitas, tiktai 
szmotelis. stiklo, o kad yra gra
žus szmotelis tai asz pirktau 
nuo tavęs jog norėtai parduot.

Vaikai mano iszgirde, jog 
Žydelka. nori nuo paezios nu
pirk! ta stikleli, pradėjo klikt 
kaip isz kaito lupami, ir pradė
jo praszyt.idant neparduotu ir 
turėjo prižadetie del ju, jog 
neparduos.

Žydelka parojus namon, 
tuojaus savo Leibui apie ta 
stiklą pasakė jog yra teip pui
kus deimantas kad da niekad 
nebuvo maezius.

Žydas tuojaus savo paežiai 
pašokę, idant kaip norint ta 
stikluka iszsuktu ir no liepė 
daug siūlyt, o jeigu už maža ka 
neparduos, tai duokle kiek tik
tai norės.

Ta padare, kaip jos vyras 
liepe, ir tuojaus atbėgo pas 
maniszke deretie stiklelio, da
vinėjo isz sykio dvideszimts 
szmotu aukso už ta szmoteli 
stiklo kaip pati Žydelka kal
bėjo. Del mano paezios iszsida- 
ve, jog tai gana daug davinėjo 
vienok nenorėjo parduot ir ne
sakė ka kasztuo ja ba vertes ne-, 
žinojo ir liepe lauktie Žydelkai 
kolei su manim nepasimatys.

Asz tuom laik inejau in grin- 
czia, kada mano pati tarė: Pa
ežiu!, ar galu parduotie ta 
szmoteli stiklo už dvideszimts 
szmotu aukso?

Asz nieko neatsakiau, ba 
tuojaus puolė ant mislis in gal
va apie tą szmoteli szvino, kuri 
man Sada.s davė, kaipo giluki. 
Žydelka pamaezius mane užsi- 
mislijusi tarė:

— Kaimyne, ar imsi pen- 
kesdeszimts szmotu aukso, ar 
bus gana?

Maty damas jog Žydelka nuo 
dvideszimts szmotu aukso pa- 
szoko ant penkiasdeszimts, asz 
pradėjau drueziai laikytis ir 
pasakiau, jog da toli ligi vertes 
to stiklo.

— Kaimyne, tarė Žydelka, 
duosu ant galo tau szimta stu- 

kiu jau tai bus .permokėta. Asz 
nežinau k a mano vyras už tai 
pasakys ir ar tiks ant teip aug-' 
sztos prekes.

Asz ant to pasakiau nusijuo
kęs, jog kitaip neparduosiu 
kaip už szimta tukstaneziu 
szmotu aukso ir dadaviau už 
valandėlės, jog žinau jo verte 
ir kad daugiaus vertas, tiktai 
kaipo del savo kaimynu, tai už 
teip pigia, preke paleidu, b kad 
kitam, tai du syk tiek užsipra- 
S'zytau.

Žydelka, intikejo mano kal
bai ir netrukus davinėjo man, 
penkis szimtus stukiu o ir tu 
nenorėjau imtie. Žydelka pasa
kė, jog be savo vyro negali 
daugiaus siūlyt, prasze manes, 
idant pa lauk tau vakaro ir su 
juom paežiu deretauisi. Asz ant. 
to tikau.

Sugryžes Žydas vakare isz 
kromo, dažinojo nuo savo pa
ezios, jog kieko negalėjo pada
ryt, norint, teip daug insiule, 
ir jog prasze manes idant pa
laukiau jos paties.

Vakare, kada po darbui in-' 
ėjau in grinezia, atbėgo Žydas 
ir tare in mane:

— Geras Hasane parodyk 
man ta stikluka, apie kuri man 
mano pati pasakojo'.

— Gerai atsakiau ir paro
džiau jam ta stiklą..

O kad buvo tamsu ii' da ži
burio nebuvo pažino tuojaus jo 
verte ba žibėjo kaip žiburis ir 
pamate pats aipie ka jo pati 
kalbėjo.

— Ar tu žinai ka Hasane, 
mano pati tau siūle penkesde- 
szirnts tukstaneziu a.sz-gi tau 
užkelsiu da dvideszimts. Ar 
tinki ant to?

^Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus ^Pirkie U. S. Bonus!
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1 HERE’S HOW 
WE SAVED 

♦6,925!

Are you one of those people who have 
found it impossible to save in spite of your 
best efforts? You can save— if you will learn 
the simple system that worked for Mr. and 
Mrs. Charley L. Whatley of Cuthbert, 
Georgia.

This couple were employed in a tire factory 
at a pay of about $40 a week apiece—yet 
they were able to save $6,925 in U. S. Savings 
Bonds! How did they do it? Just the way you 
can—on Uncle Sam’s wonderful Payroll 
Savings Plan!

Why will Payroll Savings work 
wonders for you?
Even though you’ve never been able to save 
a dime before, Payroll Savings will succeed 
for you because it saves for you before you 
even draw your pay. Here’s all there is to it:

¥ou go to your company’s pay office and 
join the Plan. You say how much you want 
to save (it can be as little as a couple of dol

lars a payday.) The money is automatically 
saved from your pay envelope each payday 
and put toward a U. S. ^Series E Savings 
Bond. When enough is accumulated, it is 
invested in a Bond in your name «ind th# 
Bond is immediately handed over to you.

And how that saving will pile up! Just for 
example, if you can save only $1.85 a 
week, in 9 years 8 months you’ll have 
$1,047. If you can save $25.00 a month, in ' 
9 years 8 months you’ll have $3,272. And if 
you have a very good income, one that will 
let you save $18.75 a week, you can retire 
through Payroll Savings — with $25,798 at 
the end of 19 years 8 months. All in safe, sol
id, interest-earning Series E Savings Bonds!

Isn’t it worth a try?
Eight million working people today are find
ing freedom from money worries by invest
ing in Bonds through the Payroll Savings 
Plan. How about you? Give it a try by sign
ing up today, where you work.

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.
r- Kryžius žmogų neiszga- 

nys jeigu jis ta kryžių szirdyje 
savo nepatalpins.

— Jeigu Lietuvis laikosi 
savo kalbos, tai nuo tikybes

— Kaimyne; asz misliju, 
jog tau pati pasakė, del ko ne
parduosiu. Szimta tukstan- 
eziu szmotu jeigo nori tai duok 
o jeigu ne,-tai asz rasiu kita 
p ir kyką!

Žydas derėjosi da. ilgai ir 
mislyjo, jog asz kiek atleisu ir 
ant galo užmokėjo man tiek, 
kiek norėjau. Davė man tuo
jaus ant. rankos du szimtu 
tukstaneziu, o no trukus atne
sze visus kiek buvo sudorota.

Žydas deimantą iszsinesze, o 
asz stojausi turtingu ir pade- 
kavojau Dievui už jo gerade- 
ysta. O kad 'butu tame laike 
Sadas pasisukęs tai butau tuo
jaus puolės in jo kojas už ta 
dovanota szvina.

Mano pati, tuojau pasikėlė 
in puikybe,- tuojaus pradėjo 
kalbint, idant pirktau puikius 
rubus del saves, jos ir del vai
ku, o teipos-gi apie pirkimą 
puikaus namo. Asz ant to atsa
kiau jei. Pacziut kam to reike? 
Turelio kantrybe, o su laiku 
viskas bus. Po teisybei, pinigai 
ne ant to idant in juos žiūre! ir 
tuojaus pastanavijau mislyt 
ka su jais daryt ir ant ka pa
verst.

Ant rytojaus leidausi, in 
miestą ir atlankiau visus vir- 
szininkiis, duodamas kožnam 
pinigus ant kanapių ir užstele- 
vau daugybe visokiu virvių ir 
prižadėjau kožnam atiduotie 
likusi užmokesti kada ’ darba 
pabaigė. Ir nuo tos dienos visi 
darbininkai nepasileido. Ne
trukus pirkau plečiu ir ant to 
,pastacziau ta paloiceli, ka 
szviesiauses pone vakar matei.

Ne personei, ėjo tai paezia 
ulyczia. kur asz pirma gyvenau 

niekados neatstos. Katras savo 
kalba atmeta, tas ir tikėjimą 
pameta.

— Nėra turtingesnio žmo
gaus už taji, kuris jaueziasi 

Padas, divyjosi jog manes prie 
senovės namelio neimate. Klau
sinėjo kaimynu kur asz dingau 
ir ar da. gyvas? O kad dažinojoi 
jog pastojau turtingu pigkyku 
ir jog turiu puiku narna, tuo
jaus ate j© pas mane. Po pasi
sveikinimui, kada apie viską 
papasakojau, laibai abudu 
džiaugėsi, ypaloz Padas.

Asz tada, liepiau del savo ne- 
valninku pasteluotie pietus ir 
per dvi dienas vieszinau savo 
prietelius, o kurie szirdingai 
džiaugėsi, jog tas 'szmotelis 
szvino teip mane pralobino.

Sultonas klausė pasakos Ha- 
sano su didžiu, užsiėmimu ir 
nepart rauke, kolei tiepabai- 
gia.u ir ant pabaigos tare: De- N
kavokic Dievui už jo dovanas 
ir iszmintingai isz ju. naudok.

Tada Kalifus liepe visiems 
trims ei tie namon.

* * *

. . . Apie . . .
Dvi Vyresnes Seseres 

Kurios Užvydejo 
Jaunesnei Seserei

^ZVIESIAUSES pone, buvo 
monarka vardu Koruzas, 

kuris meg’o nakties laiko parsi- 
redes visur sznipinet idant 
dažinotie kas dedasi tarpe jo 
padonu. Radidaves visaip ir 
teip savo vierniausu vežini 
perbeginejo miestą, visaip ir 
teip su savo sziaindien ežia ne
kalbėsiu, tiktai pasakysiu kas 
atsitiko kada d a jis buvo k a 
tiktai apemes sostą po numiri
mui savo tėvo.

Po numirimui ir palaidoji- 

užganadintu ir laimingu isz to 
ka turi.

Platinkit “Saule”

Su 283 Paveikslais

' 160 Puslapiu •
I 8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
[ Iszaiszkma sapna ir kas j 
Į ateitoje stosis. Su priedu 
[ planatu ir visokiu burtu.
1 Knyga in minksztos po- 
[ pieros virszeliuose. :: :: ]• 
! Pinigai reikia siusti su ' Į 
* užsakymu:
: Tiktai,... $1.00 į
[ Saule Publishing Co., | 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A +
-■ <

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

————— *
Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

— ‘ ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen- X
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

mui tėvo ir po apžiurejimui sa
vo žemes reikalu, ne turėda
mas didelio užsiėmimo, iszejo 
su sa.vo vežini viena nakti apie 
antra valanda. Buvo abudu pa
sirėdė in svetimžemiu rubus. 
Eidami viena ulyczia, kur 
prasti žmones gyveno, iszgirdo 
vienam naipe garsiai kaliban- 
czius, prisiartino pats sultonas 
pamaži ir pamate per plyszi 
nuo langines sedintes vidui 
trys seserys, kurios terp saves 
kalbėjo. Suprato jog apie že- 
nybas kalba yipaez vyriause 
kaip ant veido pažino.

— Na, jeigo seseles mes 
kalbame apie gavima: vyru, tai 
asz noretau isztėket už kepyko 
sultonaus, tai nuolatos turetau 
invales visokiu pyragu, ka 
pats monarka valgo, o sako vi
si jog labai gardus ir noretau 
labai žinot ar ir jus esate to 
paties noro?

— Ka asz, tarė antra sesuo 
asz noretau but pati vyriko 
sultonaus, tada norint gardžiai 
valgytau, o ir duona ta paezia 
turetau ir pyragaieziu ka ke- 
pykas kepa. Matai sesute, tarė 
in vyresne seserį, jog asz ge- 
raus laimetau ne kaip tu.

(Tasa Ant 2 puslapio)

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir... 
RASZYMO 

64 pus. Did. 5x7 col. 
Dabar Po 25c. 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa., U.S.A.
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Žinios Vietines
— Sulbatoj pripuola Szv. 

Eufrazijo ir Szv. Kristinos; 
Pasninkas. Tautiszka Vardine: 
Liutvaris. Ir ta diena: 1360 m., 
Kryžeiviai užpuolė Kauno pili; 
1881 m., Rusijos Caras Alek
sandras buvo nugalabintas St. 
Petęrslburgo mieste; 1887 m., 
900,000 Kiniecziu žuvo iper tva
ną, kai upe persipyle per savo1 
krantus; 1884 m., buvo nusta
tyta laikas taip kad visur buvo 
pastovus.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola antra Gavėnios Nede- 
lia, taipgi Szv. Matildos, o 
Tautiszka Vardine: Kalgailis. 
Ir ta diena: 1892 m., mirė ra-, 
szytojas ir visuomenes veikė
jas Kunigas Al. Burba; 1804 
m., gimė Vokietis muzikantas 
ir muzikos kūrėjas Johann 
Strauss; 1.386 m., Lietuviai su
sitarė1 priimti Krikszczionybe 
ir apsikriksztyti; 192p m., pir
ma syki pasiseko radijo1 pro
grama siunsti skersai Atlanti- 
ko mares; 1949 m.. Kiniecziai 
Komunistai paskelbė trijų pro
vincijų valdžia, anapus Yang
tze upes; 1949 m., keturi szim- 
tai dvideszimts penki tukstan- 
cziąi mainieriu pradėjo dvieju 
sanvaieziu nedarbo str alka s. 
Jiems John L. Lewisas taip in- 
sake kad jis galėtu parodyt 
savo nepasitenkima su James 
Boyd, kuris buvo paskirtas vi
su mainu valdžios direkto
rium. Jis teipgi sake .kad tai 
bus ir prisiminimas visu tu 
mainieriu kurie mainose žuvo 
per 1948 metu.

— Panedelyje pripuola. Szv. 
Zakarijo ir Szv. Longino, o 
Tautiszka Vardine: Ruklis. 
Taipgi ta. diena: 1917 m., Rusi
joje Bolszevikai nuverto Cara, 
Mykolą Antrąjį. Baisus sumi- 
szimas ir skerdynes prasideda. 
Insikurc laikina valdžia. Jis 
buvo paskutinis Caras valdyti 
Rusija; 1767 m., gimė Andrew 
Jackson, septintas Amerikos 
Prezidentas; 44 metuose Ju
lius Ciesorius buvo nužudytas 
Rymoje.

— Utarninke pripuola Szv. 
Finiano ir Szv. Patricijo, o 
Tautiszka Vardine: Vaidotas. 
Ir ta diena: 1935 m., Hitleris 
supleszo, paniekina Versailles 
Taikos sutarti, ir ima visus Vo- 
kioezius in vaiska;, rengia, dide
le armija; 1802 m., Amerikos 
kariszka West Point Akademi
ja insteigta; 1360 m., Kryžei
viai pergalėjo Žemaiczius ties 
Kauno miestu; 1751 m., gimė 
James Madison, ketvirtas 
Am e r i k o s Prez id entas.

— Sercdoj pripuola, Airi- 
sziu szyente, Szv. Patriko, visi 
Airisziai ta, diena stengiasi 
nors ka žalo neszioti. Szv. Pat
rikas yra del daug stebuklu ži
nomas, vienas isz kuriu:yra, tai 
kad jis visas gyvates ir gilti-

VYRAI — MOTERYS , ■ ■
Dabar iszdalinti telefono knygas 

Mahanoy City, Ashland Frackville, 
Girardville, Shenandoah ir 

Apylinkes
Panedelyje, Kovo-Mar. 15-ta diena. 

Turite turėti savo automobiliu. 
Ir turite dirbti szeszis valandas 

per diena.
Jeigu norite szito darbo, 

kreipkitės in:
Reuben H. Donnelley Corp., 

138 North Jardin Street, 
Shenandoah, Pa. 

ateikyte ypatiszkai 
Petnyczioj, Mar. 12-ta, 1 vai. popiet 

arba
Panedelyje, Mar. 15-ta, 9 vai. r^te 

nes iszvare isz Airijos kraszto. 
Niekas nežino kurios tautos jis 
buvo, kai’ kurie mokslincziai 
net sako kad jis buvo Lietuvis.

— Petnyczioj pripuola Lie
tuviu szvente, Szvento Juoza
po.

—- Pirmoji Pavasario die
na prasidės Subatoje, Kovo 
(Mar.) 20-ta diena, 10:45 va
landa naktyje.

— Ponas Antanas Palukas 
ir vaikai isz ‘Shaft kaimelio, 
lankosi mieste pas savo sesute 
ir szvogeri pons. A. Matulevi- 
cziuis, ant W. Spruce ui y., ir 
prie tos progos atlankė “Sau
les” Redakcija atnaujinti savo 
mylimos motinėlės prenumera
ta u'ž laikraszti “Saule”, del 
pon. Margaretes Pailukonieneįi. 
— Acziu už atsilankyma.

— Senas miesto gyvento
jas, Jurgis Alanskas, kuris 
laike barber szapa 716 E. Ma
hanoy uly., pasimirė Utarnin- 
kos ryta, savo namuose. Velio
nis sirgo per du menesius, ir 
koki t ai laika gydėsi in Locust 
Mt. ligonbuteje, kuris sugryžo 
namo. tik Panedelyje, o staiga 
pavojingai susirgo Utarninko 
ryta ir pasimirė. Gimė Lietu
voje, atvyko in Amerika, apie 
penkios deszimts metu atgal, 

z ir apsigyveno mieste. Paliko 
savo paežiai Ona; du sunn: Jur
gi, namie ir Petrą mieste; ke
turios dukterys: Ona, pati V. 
Labasziausko, mieste; Mare, 
pati Jos. Gothic, Glcnolden; 
Lucilija, pati T. Davis, Lancas
ter ir Ma.rgareta Harris namie, 
ir daug anuku ir anukies. Lai
dos Subatos ryta su apiegomis 
in Szv. Juozapo bažnyčioje 9 
'valanda ir palaidos iii parapi
jos kapinėse. Graboriai Ora- 
vitz laidos.

— Jonas Verbyla, nuo E. 
South uly., kuris dirba del Ro
binson Clay Products Corp., 
Stove, Pa., staiga susirgo lai
ke darbo, ir gydosi namuose 
pas savo broli Viktorą, Veiby- 
la, Stove, Pa.

Frackville, Pa. — Lietuviu 
Moterių Kliubas isz Schuylkil- 
lo pavietą,, turėjo savo menesi
ui susirinkimą Utarninko va
karu in Leisi’s svetainėje. To 
vakaro pirmininke buvo ponia 
Prane Stefanavicziene. Daug 
nares dalyvavo tame susirin
kime.

Minersville, Pa. — George 
Marazas, 58 metu amžiaus in
validas, paliegėlis, žuvo gais
roje, Panedelio vakara, 6:20 
valanda savo namuose, 246 Mi
nersville uly. Ugnis kylo ant 
trcczio laipsnio. Velionis pali
ko savo paezia Ona,; dvi sese
rys it du brolius.

SENATORIUS
REIKALAUJA

PROGOS ATSAKYTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nėra pasakęs kad trys isz pen
kių nariu ant radijo ir televi
zijos del visos Amerikos yra 
isztikimi Senatoriaus draugai.

Kaip Senatorius laikraszti- 
ninkams pastebėjo: jam nerei
kia praszyti, jis gali reikalauti.

Labai nekaltai ir gražiai ir 
patogiai bet kuri tokia kompa
nija gali savo laisniu netekti, 
keli kad ir augszti atstovai ga
li darbo netekti, ir Sen. Mc
Carthy per radi j a gal jiems 
užuojauta iszreiksztu.

PERSPĖJO PREZ.
EISENHOWERI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

savo partijos, kad jis liautųsi, 
nes susikirtimas su Senatorių 
McCarthy perskeltu Republi- 
konus per puse. O Demokratai 
kaip tik to ir laukia.

Kad ežia viskas butu užsi- Į 
baigė, tai dar puse bėdos. Bet 
kur ežia tau! Senatorius Mc
Carthy, tykojo, tylėjo ir lauke. 
Kai tik Prezidentas Eisenho- 
weris nusileido, kai tik Repub
likonu Partijos pirmininkas 
Hali izsleido ta szvelnu paba
rimą, ar tikriau sakant nusi
skundimą kad Senatorius Mc
Carthy per žiauriai puolasi ant 
savo partijos draugu, jis vėl 
szoko visiems in akis ir sta- 
cziai pasakė kad jis dabar ima 
nagan pati Prezidentą ir vie- 
szai klausia ar Prezidentas Ėi- 
senhoweris iszdrys jam kelia 
pastoti.

McCarthy turi nemaža inta- 
kingu draugu paežiuose Bal
tuosiuose ofisuose. Prez. Eisen- 
howeris turi su tokiais Senato
riaus draugais skaitytis, kaip 
Generolas “Slick” Persons, 
Jack Martin, buvęs Sen. Ro
bert Taft patarėjas, Gerald 
Morgan, ir net pats Vice-Pre- 
zidentas Nixon užtaria Sena
torių priesz Prezidentą.

Prezidento draugai buvo pa
sakė kad “McCarthy jau per 
toli nuėjo. Kai jis intarinejo 
Demokratus už Komunizmą, 
tai buvo gerai, bet dabar jis 
ima nagan ir Republikonus. 
Jeigu jis dar syki prasiszoks 
tai jam ragai bus aplaužyti.”

Bet jie greitai atlyžo, kai 
jiems buvo parodyta, kad lyg
svara kaip Kongrese, taip ir 
Senate randasi Sen. McCarthy 
rankose. Szi rudeni Kongresas 
ir Senatas gali papulti in De
mokratu rankas jeigu Sen. Mc
Carthy butu savo partijos pa
stumtas in szali.v.

SENATORIUS JOS.
McCarthy ir

VASZINGTONAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

kam nepavelinsiu mano kari
ninkus isznaudoti ar persekio
ti!”

“Asz ežia nesėdėsiu ir man 
ežia nespokso koks pavainikis 
mulkis,” suszuko Senatorius.

Tarpininkas Mundt, stengie
si visus vėl sutaikint: “Juozai 
Juozai, tu ežia reikalo neturi 
su Dean Achesonu. Visi mes 
draugai. Pasisznekekime. ’ ’

Per szita mitinga buvo su
tikta :

1— Komunistai turi būti isz- 
rauti isz Armijos.

2— Armijos Sekretorius in- 
sakys pilnai isztirti intarto Pe- 
ress klausima.

3— Visi Armijos karininkai 
turi atsakyti in Senatoriaus ir 
jo komisijos klausimus.

4— Brigados Generolas gales 
biski palaukti kol bus pa- 
szauktas Senatoriaus McCar
thy pasiaiszkinti.

5— Armijos Sekretoriui ne
reikės vieszai stoti in dvikova 
per televizija su Senatorių 
McCarthy.

Szitas mitingas rodos gerai 
ir draugiszka užsibaigė, ir Ar
mijos Sekretorius jautiesi nors 
kiek iszgelbejes Armijos gar
be. Bet jeigu jis butu nors nu
jautęs kas jo laukia ant ryto- Į 

jaus, jis ta nakti nebutu nei 
akiu sudejes.

Penktas mitingas:
Sugryžes in Pentagon ofisus 

Armijos Sekretorius net bu 
pasididžiavimu papasakojo ka 
jis buvo nuveikęs. Armijos 
Sztabo Virszininkas, Matthew 
Ridgway, Hensel ir Seaton net 
atsiduso; viskas vėl tvarkoj.

Visiems jiems net blusos nu
mirė, kai jie pamate tos dienos 
laikraszczius: “Armijos Sek
retorius Pasiduoda Senato
riui! “Armijos Sekretorius 
Atsipraszo McCarthy! ’ ’

Isz pradžių Sekretorius mis- 
lino kad ežia laikrasztininku 
klaida, kad jie atszauks tas ži
nias. Jis vienu ir kitu klausi
nėjo, kas ežia atsitiko. Bet 
paskui, isz kitu laikrasztinin
ku pats iszgirdo: “jeigu jis 
butu ant keliu parpuolęs 
priesz Senatorių McCarthy, jis 
taip nebutu pasižeminęs, kaip 
jis padare per ta vakariene.”

Armijos Sekretoriaus arti
mi draugai sako kad kai jis 
juos paszauke ant telefono jis 
balsiai verke ir vos galėjo ke
lis žodžius isztarti.

Armijos sztabas suszuko ir 
sudrėbėjo, bet greitai nutilo, 
kai buvo dažinota kad per vi
sus tuos pasikalbėjimus Sena
torius McCarthy buvo inren- 
ges maszinas, kurios kiekviena 
žodi visu amžinai užrasze;

Ant rytojaus jau net ir tie 
laikraszcziai kurie iki tada rė
mė Armijos Sekretorių pa
smerkė ji, sakydami kad 
nyksztukas dabar musu armija 
veda.

Garsus New York Times re
daktorius pastebėjo: “Virszi- 
ninkai, kurie nori susikirsti su 
Senatorių McCarthy turi ne 
tik patys prisirengti del tos 
dvikovos, bet turi pasirūpinti 
baisiai daug, daug draugu.”

— ..— —

Szesztas mitingas:
Iszejo gandai kad Armijos 

Sekretorius rengiasi pasi
traukti. Vice-Prezidentas Nix- 
onas, Rogers ir Baltųjų ofisu 
geriausi patarėjai susirinko 
pasitarti. Jie nutarė gražumu 
praszyti kad Senatoriaus Mc
Carthy liautųsi, ir nors kaip, 
nors del auku atsipraszytu Ar
mijos Sekretoriaus. Prez. Ei» 
senhoweris buvo ju papraszes 
kad jie kaip nors viską baigtu.

Septintas mitingas:
Senatorius Dirksen buvo isz- 

rinktas kaipo tarpininkas. Jis 
susitiko su Senatorių McCar
thy ir jam inteike visu ju pra- 
szyma. Bet jie per daug isz Mc
Carthy prasze: 1—Prisipažinti 
kad jis buvo persekiojes Bri
gados Generolą Zwicker; 2— 
Paskelbti kad jis yra prižadė
jęs nuo szio laiko mandagiau 
pasielgt su Armijos karinin
kais; 3—Prižadėti kad kiti ka
rininkai nebus paszaukti pasi
aiszkinti apie savo dali tame 
karininko Peress klausime.

TRASKAUSKAS | 
t LIETU VISZKAS J 
J GRABORIUS J
* Laidoja Kunus Numirėliu. į*
* Pasamdo Automobilius Del 3 
J Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams J
i :: Reikalams :: **  *
t S35 WEST CENTRE STREET * 
J Telefonai Nr. 78
į MAHANOY CITY, PENNA. } 
K**KKKK*«***«*-K*-KKK***KKK-»

Republikonu Vadai Pa sitaria Kaslink Sen. J.
McCarthy Intarimu

Republikonu partijos du 
didžiausi szulai, vadai, Kon
greso pirmininkas Joseph 
Martin ir Kongreso Vyriau
sios Komisijos pirmininkas 
Leo E. Allen, pastaria 
su Senatorių Joseph McCar
thy, kaslink visu tu intari
mu ir kaltinimu.

Jiedu pirmiau buvo nueje 
pas pati Prezidentą D. Ei- 
senhoweri pasitarti kaip bu
tu galima ta Sen. McCarthy 
suvaldyti ar nutildyti. Bet 
visi trys prisipažino kad nei 
vienam nebutu geriau užki
binti Senatorių McCarthy.

Visas Vaszingtono Szta
bas užvirė ir net kad ir aug- 
szcziausi tūzai sudrėbėjo, 
kai Sen. McCarthy patraukė 
in savo komisijos teismą 
augszta karininka, Genero
lą. Dar ir to nebuvo gana: 
kai Armijos pats Sekreto
rius ta savo karininka užsto
jo, Sen. McCarthy nei pa
ežiam Armijos Sekretoriui 
nenusileido, bet, kaip ir ty- 
czia, dar kelis augsztus kari
ninkus patraukė in savo ko
misijos tardymo teismą ir

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKI!

Aiszkus dalykas, Senatorius 
McCarthy nesutiko! Jis tik 
tiek pasakė kad jis mislina 
kad Stevens yra garbes žmo
gus.

Asztuntas mitingas:
Armijos Sekretorius su sa

vo patarėjais kita pasiulinima 
surengė. Veikiamasis Sekreto
rius Kyes paszauke Armijos 
Sekretorių in savo ofisą ir jam 
staeziai pasakė: “Mudu eina- 
va pas Prez. Eisenhoweri.” 
Prezidentas Eisenhoweris per
žiurėjo j u antra pasiulinima 
Senatoriui McCarthy ir pa
tvirtino.

Buvo dar du kiti mitingai, 
bet abejuose tuose mitinguose 
Armijos Sekretorius nieko ne- 
pesze ir Senatorius McCarthy 
viską laimėjo.

Isz visu tu mitingu, kuriuose 
tiek daug karsztu, žiauru ir in- 
žeidžianeziu žodžiu buvo isz- 
lieta, nei syki nei vienas žmo
gus nei vieno žodžio neiszsita- 
re apie tu intartu karininku 
nekaltuma, ar kad Senatorius 
McCarthy butu neteisingai 
juos intarinejes.
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juos dabar intaria kaipo Ko
munistu draugus ar net Ko
munistu partijos narius.

Kai Armijos Sekretorius, 
inpykes szoko priesz Sen. 
McCarthy ir grasino net in 
pati Amerikos Prez. Eisen- 
howeri kreiptis, Sen. McCar
thy labai ramiai jo paklausė 
ar jis nori Armijos Genero
lus statyti priesz Amerikos 
Senatorius ir Kongresmenus 
ir priesz visa Amerikos val
džia. Armijos Sekretorius 
Stevens nutilo, nors ir dabar 
savųjų tarpe pagieža lieja 
ant Senatoriaus Joseph Mc
Carthy.

Generolas Zwicker ir Ar
mijos Sekretorius Stevens 
visaip kolioja Senatorių Mc
Carthy, bet nei vienas nėra 
parodęs kad Senatorius 
McCarthy suklydo, ar kad 
jis neteisingai kuri karinin
ka intare. Tie karininkai, 
kurie buvo Senatoriaus in- 
tarti, patys prisipažino, ar 
nesutiko po prisieka užsi
ginti kad jie yra ar kadaise 
buvo Komunistai.

□ □ o

ANTRASIS BALF’O 
PRANESZIMAS
IMIGRACIJOS 

REIKALAIS
(Tasa Nuo 2 Puslapio)

darbo inistalgos “U. S. Em
ployment Service” pažymėji
mą,” jog atvykusiam nebus 
kliueziu numatytam darbui 
gauti. Visu kitu dokumentu 
patiekimas kvietėjui atkrinta.

BALFas savo vardu garan
tijų blanku neturi, bet jis arti
mai bendradarbiauja su viso
mis didžiosiomis Amerikos pa- 
szelpos organizacijoms ir tar
pininkaus tiems, kurie nori 
kad kviecziamOjo Tremtinio 
reikalingi dokumentai butu su
daromi per bet kuria nors pa- 
szelpos organizacija, pavyz
džiui: War Relief Service, Na
tional Catholiic Welfare Confe
rence (NCWC), Church World 
Service (CWS), National Lu
theran Council (NLC), Inter
national • Rescue Committee 
(IRC) ir kiti.

Todėl norintieji Tremtinio 
Imigracijos reikalams pasi
naudoti paszelpos organizaci
jos pagelba. yra. praszomi

Platinkit “Saule” •

Shenandoah, Pa. — Mainie- 
riai isz Maple Hill angliaka- 
syklose, vela pradėjo dirbti 
Panedelyje.

— Sirgdamas per keletą 
metus, Albertas Buczinskas, 
isz Turkey Run, numirė Pane
delyje. Paiskutini karta dirbo 
Maple Hill kasyklose. Paliko 
dvi seserys.; Dorota Drumstie- 
ne, isz Mahanoy'City ir Julija 
Yancziuviene, Shenandoah, ir 
broli Antaną isz Monica, Cąlif. 
Laidos Petnyczios ryta su 
apiegomis in Szv. Jurgio balž- 
nyczioje devinta valanda ir pa
laidos in parapijos kapinėse.

— Puldama trepais žemyn, 
namuose pas savo žentą, ir duk- 
tere pons. Claude Stauffer, 188 
Florida Ave., Shenandoah 
Heights, ponia Katarina Mike
li onien e numirė Panedelio ry
ta 3:30 valanda in Locust Mt. 
ligonbuteje. Velione atvyko 
isz Lietuvos in Amerika kuri 
per koki tai laika apsigyveno 
Brownsville, po tam apsigyve
no in Shenandoah Heights 
1924 metuose. Po tėvais vadi
nosi Katarina Gailiniute.Paliko 
savo vyra Vaitiekų; keturios 
dukterys: Berta,ipati C. Stauf
fer, Shenandoah Hgts., Ona, 
pati J. Stravinskio; Adele, pa
ti A. Kostelnik ir Katarina, 
pati Ant. Bernausko, visi isz 
Shenandoah; tris sūnūs: Vai
tiekų, Kearney, N. J., Juozą, 
Maizeville, ir Vinca, Shenan
doah Hgts., daug anuku ir pro- 
anuka. Laidojo Ketverge su 
apiegomis in Szv. Jurgio baž
nyczioje 9 vai., ryte ir palaido
jo in parapijos kapinėse. Gra- 
boriai Oravitz laidojo.

Connerton, Pa. — Panedelio 
naktyje apie deszimta valandą 
ugnis kylo Rock namuose, nuo 
sugėdintu elektHkinu dratus, 
Harry Rock, 70 metu amžiaus, 
kurisai buvo invalidas, paJre
gelis likos mirtinai sudegintas, 
o jo sesuo Rose likos apdegin
ta, bet ugniagesiai iszgelbejo 
ja, ir dabar randasi pas savo 
kaimynus po priežiūra dakta
ro.

kreiptis in BALFa, United Li
thuanian Relief Fund of Ame
rica, Inc., 105 Grand Street. 
Brooklyn 11, N. Y., nurodant 
kurios organizacijos tarpinin
kavimu jis ori naudotis. Pra- 
szaneziam BALFas iszsius pa
geidaujamos organizacijos 
blankas ir paaiszkins, kaip rei
kia sudaryti reikalingus doku
mentus.

Szia proga, dar karta prime- 
nam, kad kvietėjas, sponsorius 
kaip numato imigracijos Insta- 
tymas, “būtinai turi būti Ame
rikos pilietis.”

Szioje Imigracijoje taip už 
juros kelione, taip nuo uosto 
iki gyvenamos vietos, turės ap
simokėti patys atvykstantieji 
arba ju kvietėjai. Tais atvejais 
kai už kelione nei atvykstan
tis, nei kvietėjas nėra pajiegus 
užmokėti, Ibus galima gauti 
terminuota paskola. Paskolų 
reikalu reikes kreiptis in or
ganizacija per kuria yrą, vyk
doma Migracijos Byla arba in 
Intergovernmental ■ Committee 
on European Migration, su
trumpintai ICEM. Szio komi
teto buveine yra Genevos mies
te, Szveicarijoje. Bet jos inga- 
liotiniai veiks prie Amerikos 
konsulatu, iszduodancziu vi
zas tremtiniams ir jie vietoje 
tvarkys paskolų reikalus. Gau
tas paskolas reikes gražinti 
sutartais terminais.


