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Senas Senu Karalių Kapas APTIEKORIUS SEN. JACKSON

Zakaria Goneim, Egiptie
tis mokslinczius klupo prie 
karaliszko kapo aT grabo, 
kuris neseniai buvo atkastas 
in Sakkara, kuris miestas 
randasi apie szeszios mylios 
nuo Giza miesto, kur daug

Isz Amerikos
TRYS LA VONIAI 

ISZKASTI

Gal Ras Ir Daugiau 
Lavonu

COCHOCTON, OHIO. — 
Ant buvusio dumiu ūkio ar 
farmos buvo surasti trys nužu
dytu vyru lavonai. Ir polici- 
jantai sako kad jie tikisi kad 
dar keli kiti bus surasti ir at
kasti.

Ant Cletus Reese ūkio sava
noriai darbininkai atkasė tris 
lavonus. Visi trys vyrai buvo 
nužudyti. Cletus Reese ūkis 
randasi apie penkiolika myliu 
nuo Coshocton miesto, ir da
bar yra vadinamas “žmogžu
džiu laukas. ’ ’

Vienas lavonas yra penkios 
deszimts asztuoniu metu am
žiaus Lester Melick, kuris dir
bo ant farmos in Danville. Jis 
buvo dingės Lapkriczio Nov. 
menesi, dvideszimts asztunta 
diena.

Kitas surastas lavonas dar 
iki sziol nėra niekeno pripa
žintas. Jis buvo Lester Melic- 
ko sunaus atkastas kai jis 
jieszkojo savo tėvo lavono, kai 
Reese prisipažino kad jis buvo 
nužudęs dvideszimts asztuoniu 
metu amžiaus Clyde Patton, 
kurio lavonas teipgi buvo su
rastas griovyje.

»

Trisdeszimts asztuoniu metu 
amžiaus Cletus Reese prisipa
žino kad jis buvo užmuszes 
Clyde Patton, nauju automobi
liu pardavėja, Birželio (June) 
penkta diena, kai jis buvo ji 

tokiu karaliszku kapu buvo 
atkasta.

Czia buvo surastas penkių 
tukstancziu metu senumo 
laivas, kuris buvo pastaty
tas nuveszti in dangų Kara
lių Pharach Sanakht.

iszvežes parodyti nauja auto
mobiliu.

Szitas Reese buvo paleistas 
isz dumiu namo in Cambridge, 
Ohio tki trys metai atgal.

Policijantai sako kad jie tik
rai tikisi ir beveik žino kad jie 
dar kelis kitus lavonus atkas.

AMERIKA PATI
VIENA STOS

IN KARA
—

Sek. Dulles Perspėja 
Kinieczius

LOS ANGELES, CALIF. — 
Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles, perspėjo ir pa
sako kad Amerika yra pasiren
gus pati viena, be jokios pagel
bės isz kitu krasztu, stoti in 
kara priešu Komunistiszka Ki
nija. Jis sake kad Amerika taip 
nenori ir nesitiki daryti, kad ji 
su kitais Tautu Sanjungos 
krasztais pirmiau pasitars, bet 
jeigu tie krasztai nesutiktu 
stoti Amerikai in talka', tai 
Amerika pati viena, be jokios 
pageltos isz tu Tautu Sanjun
gos kraszto nesibijo stoti 
priesz visa ''Kinijos galybe ir 
paskelbti kara.

Jis szitaip paskelbė, perser
gėdamas Komunistiszka Kini
ja kad ji nesikisztu in Ido-Ki- 
nijos kara, nes jeigu ji ten in- 
sikisz ji gali tikrai, žinoti kad 
Amerika paskelbs kara priesz 
visa Kinija.

Ir vieszai nebuvo nieko sa
koma, bet eina gandai kad ta
da Amerika pavartuotu visas 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

^Pirkie U. S. Bonus!

APVOGTAS

Vagiai Gavo Tris 
Szimtus Doleriu

PHIL ADELPHIA, PA. — 
Aptiekorius in Upper Darby, 
Philadelphia, Pa., buvo apvog
tas- ant trijų szimtu doleriu. 
Tai buvo viena isz keliu tokiu 
apvagyseziu ta viena vakara 
ana. sanvaite.

Aptiekorius Harry Zang bu
vo surisztas ir paTktas aptie- 
kos sztore, kai vagiai isztuszi- 
no jo kiszonius ir aptiekos pi
nigu registeri. Jie privertė ji 
kniupszczia gifeti ant grindų 
kai jie pabėgo.

Aptiekorius Zang sako kad 
tiedu vagiai lauke kol paskuti
nis kostumeris iszejo isz jo 
aptiekos ir tada jiedu inejo su 
atprovintais revolveriais ir 
privertė ji atsigulti ant grindų 
kol jie ji suriszo ir apvogė.

Trys kiti jauni vaikezai, visi 
su revolveriais apvogė maszi-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Dantistas Intartas Už 
Žmogžudyste

Trisdeszimts vieno meto 
amžiaus dantistas, Kenneth 
B. Small isz Detroit, Mich., 
yra intartas ir suaresztuotas 
už nužudinima bagoeziaus 
biznieriaus, Julės H. Lack, 
kuris gyveno New York 
mieste.

Policijantai sako kad szi- 
tas dantistas buvo baisiai in- 
pykes ant to bagoeziaus 
Lack, kuris jo žmona sutiko 
in Miami, Florida ir in ja in- 
simylejo. Jiedu in viens kita 
insimyleje tankiai susitik
davo ir naktis praleisdavo 
drauge. Kiek policijantai 
gali iszrokuoti, tas dantistas 
atėjo in vakaruszkas, kur 
buvo jo žmona ir szitas ba- 
goezius. Jis inejo ir paklausė 
kuris isz tu vyru yra Ponas 
Lack. Kai ponas Lack pasa
kė kad jis yra tas, tai tada 
tas dantistas iszsitrauke re
volveri ir paleido tris szu- 
vius staeziai in ji.

Po tam jis ramiai pasakė 
tarnautojui paszaukti poli
cija ir jis ramiai policijan- 
tams pasidavė.

INTARIA 
ROY COHN

Susikirtimas Inkaito, 
Beveik Kumsztimis

Mosikavo
WASHINGTON. D. C. — 

Senatorius Henrv M. Jackson 
sake kad Senatorius Joseph 
McCarthy vyriausias patarė
jas ir lajeris, Žydelis Roy M. 
Cohn, buvo ji grasinės kai jis 
jam atkierszins už tai kad jis 
buvo pasity ežio jos isz eilinio 
kareivio ir milijonieriaus, 
taip pat lajerio G. David 
Schinc kai jis buvo pasakęs 
kad jis turi veikimą kovoti 
priesz Komunizmą su juokin
gais paveikslais ir su pusnuo
giu gražuoliu paveikslais ge
riau negu su valdžios propa
ganda. '

Vaszingtono Demokratas 
Henry Jackson sako kad tai 
ne pirmutinis grasinimas kuri 
jis yra gavės isz jauno Žydelio 
Cohn. Jis sako kad jis vienas 
Senatorius kuri tas jaunas, 
anot jo, pienburnis advokatas 
neiszgazdins.

Szitas ’ susikirtimas iszkilo 
Petnyczioj, kai Sen. Jackson 
susikirto su Sen. McCarthy pa
tarėju Schine, per tardinimus 
per televizija.

Yra sakoma kad Sen. Mc
Carthy patarėjas, advokatas 
Cohn taip inpyko kad jis Sen. 
Jacksen vieszai pasakė: “Ar 
tu nori dabar su manimi musz- 
tis, ar ne? Jeigu ne, tai užsi
daryk savo burna.”

Žydelis Cohn tuo pat kartu 
susikirto su dvideszimts asz
tuoniu metu amžiaus Robert R. 
Kennedy, kuris yra Demokra
tu patarėjas per szitus tardini
mus. Szitas Robert Kennedy 
yra jaunasis brolis Sen. John 
F. Kennedy, Demokrato isz 
Massachusetts, ir sūnūs buvu
sio Amerikos Ambasadoriaus 
in Anglija, Joseph P. Kenne
dy-

Advokatas, jaunas Žydelis, 
Sen. McCarthy patarėjas anot 
laikrasztininku buvo pasakęs 
savo metu advokatui Kennedy: 
“Mes patupdinsime Sen. Jack- 
son, Panedelyje!”

Žydelis Cohn sako kad jis 
niekados per isztisa savo gy
venimą nėra grasinės, ir kad 
jis nieko panaszaus nėra pasa
kęs nei jaunui advokatui Ken
nedy, nei Senatoriui Henry 
Jackson.

Bet galima tikėtis kad kai 
tie tardinimai prasidės Pane- 
del io ryta, kam nors dantys 
byrės.

— “Saule” turi tiek agen 
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!

CHURCHILLIS
LOZORIŲ GIEDA

Karczias Aszaras Lieja.
Eisenhoweris Ji

Apleido

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos Premieras ir Ministc- 
ris Winston Churchillis dabar
karczias aszaras lieja ir Lozo
rių gieda už tai kad Amerikos 
Prezidentas Dwight D. Eisen-

Anglijos Ministeris 
Winston Churchill

howeris yra ji apleidęs.
Kai Eisenhoweris buvo isz- 

rinktas Amerikos Prezidentu, 
Churchillis kazoka szoko,.jies 
jis Eisenhoweri per kara buvo 
gerai pažines ir jautiesi szir- 
dies draugu. Jis su Rooseveltu 
kuvo kaip brolis. Trumanas 
jam nepatiko nes jis jautiesi 
daug mokintesnis negu Tru
manas ir mažai ka bendra su 
juo turėjo. Jis ji net vieszai 
kelis sykius pasziepe. Kai Roo- 
seveltas buvo Baltuosiuose Na
muose, Churchillis jautiesi 
kaip namie. Jis musu Baltuo
siuose Namuose buvo kaip sa
vas. Jis mis’ino kad taip vėl 
bus kaip Eisenhoweris bus 
szeimininkas.

Bet, deja, visai kitaip iszejo. 
Churchillis norėjo surengti mi
tinga tarp Eisenhowerio, Stali
no ir jo. Bet vėl deja, Stalinas 
pasimirė. Paskui jis stengiesi 
surengti mitinga tarp Malen- 
kovo, Rusijos naujo valdinin
ko, Eisenhowerio ir jo. Ir tas

Prezidentas
Dwight Eisenhoweris 

pakriko. Po tam jis surengė 
mitinga tarp Prancūzijos Pre- į 
mierio, Eisenhowerio ir jo in 
Bermuda. Jis puoszniausius 
kambarius parūpino Amerikos 
Prezidentui Eisenhoweriui ir

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PASIVOGĖ $300,000

Prisipažino Priesz 
Mirti

TRENTON, N. J. — Harold 
G. Hoffman, buvęs New Jersey 
valstijos Gubrenatorius, *savo 
laiszke in savo dukteri, priesz 
savo mirti, prisipažino kad jis 
buvo pasivogęs tris szimtus 
tukstancziu doleriu isz South 
Amboy Trust kompanijos, kur 
jis kuvo pirmininkas.

Esamasis New Jersey vals
tijos Gubernatorius, Robert B. 
Meyner ir keli jo sztabo nariai- 
laikrasztininkams paskelbė 
kad buvusio Gubernatoriaus 
duktė, Ponia Ada Leonard bu
vo jiems pasakius kad jos tė
vas, Gubernatorius Hoffman, 
priesz savo mirti jai buvo laisz- 
ka paraszes ir tame laiszke bu
vo jai prisipažinęs kad jis buvo 
tris szimtus tukstancziu dole
riu nusisukęs isz tos kompani
jos.

Kaip jis mirė, ar nuo szirdies
Apart to, pragyvenimas Va- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Senatoriai Susipesze

Sen. Stuart Symington 
(atsisėdės po kairei) iszrodo 
visai ramus per Senato Ko
misijos tardinimus, Vasz- 
ingtone, ir per Sen. McCar
thy ant jo užsipuolimus.

Sen. McCarthy (stovi) 
aiszkiai ir vieszai pasakė per 
televizija, kad Sen. Syming
ton yra susitaręs su Armijos 
Sekretoriumi ne tik priesz 
ji, bet ir priesz visa ta ko
misija.

Sen. McCarthy yra vie-' . 
szai intares Sen. Symington 
kad jis yra turejes kelis 
draugus kurie buvo ir yra 
Komunistai, ir kuriu vienas 
keli menesiai atgal buvo pa
smerktas ant penkių metu in 
kalėjimą.

Szitas pats Sen. Syming
ton buvo elektros kompani
jos virszininkas, kur iki 
sziai dienai randasi daug 
Komunistu.

Sen. McCarthy paprasze 
Sen. Symington kad jis po 
prisieka in jo klausimus 
atsakytu. Jis nesutiko. Isz
rodo kad Sen. Symington ne-

ligcs ar gal pats nusižudė nie
kas niekados nedažinos, nes jo 
daktaras, jo lavono nei nema
tęs iszdave pa’iudinima kad jis 
mirė nuo szirdies ligos.

Jos tėvo advokatas Harry 
Green jai patarė ta laiszka pa
skelbti vieszai, jis sako, nes 
jeigu ji nepaskelbtu apie ta jos 

i tėvo vagyste, kiti visai nekalti 
j gal butu intarti toje kompani
joje. Dabar iszrodo kad keli jos 

j tėvo draugai ir bendradarbiai 
! bus pravaryti.

Tame savo dukterei laiszke, 
buvęs Gubernatorius Hoffman 
buvo paraszes ir paaiszkines 
kaip visos tos bėdos ji priver
tė pasivogti tiek pinigu.

Būdamas jaunas ir biednas, 
jis stojo in rinkimus del Kon
greso, 1927 metuose. Jis tada 
stojo in tuos rinkimus su bago- 
tu kandidatu, kuris jam buvo 
prižadėjus septyniolika tuks
tancziu doleriu, jeigu jiedu lai
mes tuos* rinkimus. Bet po tu 
rinkimu jis gavo tik pustreczio 
tukstanezio doleriu.

drysta po prisieka iszsižioti. 
Dabar, kai jis, kaipo narys 
szitos komisijos ka sako, nie
kas negali jo imti nagam. Jis 
gali meluoti kiek tik, ir kaip 
tik jis nori ir niekas negali 
ji pavadinti melagiu. Už tai 
jis ar nenori ar bijosi pada
ryti prisieka, kad jis teisybe 
sakys.

Sen. Symington jau kelis 
kartus jau intartas už Ko
munizmą ir už Komunistisz- 
kus draugus, pirm negu jis 
susikirto su Sen. McCarthy.

Vienas Kataliku Vysku
pas labai buvo užsipuoles 
ant Sen. McCarthy. Bet jis 
staiga ir labai greitai nutū
pė ir nutilo.

Katalikiszkas Jezavitu 
laikrasztis teipgi prasiszoko 
ir užsipuolė ant McCarthy, 
bet nutilo kai kiti Kataliku 
laikraszcziai tam redakto
riui gerai kaili iszpyle.

Mums iszrodo kad szitas 
klausimas neturi nieko ben
dra nei su tikėjimu, nei su 
bažnyczia, ir dvasiszkiai ne
turėtu kisztis.
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Kas Girdėt
negu vaiku auklėjimas. VIĖLIAVOS DIENA Price $2.30 s,’‘o p°i”'

Spalvoti televizijos setai 
dar toli. Nebutu galima ju ghu- 
ti kad ir už didžiausius pini- 
Igus iki 1955 metu. Pigiausias 
tokis “setas“ dabar kasztuo- 
ja daugiau kaip tūkstanti do
leriu. Ir ant tokio seto yra ga
lima gauti tokia spalvota pro
grama tik per apie tris valan
das ant dienos.

Daug yra sakoma ir daug 
yra raszoma apie jaunu vaiku 
dantų apsaugo jima; bet dakta
rai yra nutarė ir vieszai pa
skelbė kad vaiku dantys pūva, 
nežiūrint visu apsauga, nuo 
saldainiu.

Jeigu ketinate pirktis nauja 
automobiliu, atsiminkite kad 
tie kurie daugiausia apie au
tomobilius 'žino, policijantai, 
sako kad juodais automobilius 
yra geriausias ir kad antras 
prie to yra mėlynas ir baltas. O 
kitu spalvų automobiliai yra 
laibai sunkus ant vieszkelio pa
matyti ir kad tokie sudaro dau
giausia automobiliu nelaimiu.

Teise suklysti, klaida pada 
ryti tailp pat reikalinga ir'bran
gi kaip teise teisybe sakyti. 
Tai yra tikra laisves rcikszme.

Svarbiausias kiekvieno žmo
gaus klausimas yra sugyvent 
su savo sanžine. Daugiau nei 
vienas isz musu negali padary
ti.

Adlai Stevensčn, buvęs kan
didatas in Prezidento vieta, 
kalbėdamas in Universiteto 
studentus, pasakė: “Universi
tetas yra musu kraszto smege
nys — musu tautos sargas — 
musu mokytoju ipeky tojas ir 
musu proto sandelis.“

Vienus drnnigps mes links
mai priimame, o kitus dar 
link smia u i s zlėidži am e.

SKAITYKITE “SAULE”

Pypkes Durnai

Dang Bobu Pasakų

ŽMOGUS SUDYJE,
O DIEVAS VALDO

“Nylon’* drabužiai dabar 
yra beveik visur parduodami, 
nes lengviau juos iszvalinti ar 
iszskalbti.

Apie Lietuvos Vasara

Vasaros laikas, rodos, pasi- 
rodinirao karkas turi laikas. 
Musu merginos, moterėles ir 
mergaites vaiksztineja po mu
su ulyczias su kelnėmis ir kel
naitėmis ; vienos , trumpesnesi, 
siauresnes ir plonesnes už ki
tas. Net ir ju pilvai, pilveliai ir 
įpilvuža i yra vieszai ant paro
dos rodomi. Senos, storos ir 

• pilvuotos savo pilvus rodo.
Jaupos, gražios, liesos ir rau- 
mingos savo kojas iki ežia ar 
dar augszcziau rodo Į

Ar tai clyvai kad tieify yra už
sipuolimu ir iszniekinimu jau
nu ir taip sakant gražiu musu 
merginu, moterų ir mergai- 
cziu? Jeigu mergina ar mer
gaite nori pasirodyti savo ko
jas ir savo juosmenį nuogai, tai 
ko tokios mergos ir merginos 
tikisi isz vyru ? Kelnes ir kel
naites ant musu moteriszku la
bai gražiai iszrodo atostogų ir 
pamariu vietose, bet jos var
giai turi vietos musu miestuose 
ir miesteliuose. Jeigu del vėsu
mo tos musu moterėles taip 
tas keblias ir kelnaites mums 
in akis kyszo tai jos ar nežino 
ar nenori žinoti kad jos galėtu 
daug vešiau sau strakset su 
suknele, po kuria jos galėtu 
kad ir nieko neneszioti. Ar jos 
nesupranta kad suknele daug 
grieku uždengia, ir kad tos kel
lies ar kelnaites parodo.visus 
ju svaru trukumus?

Per szituos Senatoriaus Mc
Carthy ir Armijos tardinimus, 
paprastas Amerikos pilietis, 
darbo žmogelis dažinojo tiek 
daug apie musu didžiuliu, tuzu 
silpnybes ir suktybes, negu jis 

5 ar jo vaikai ar anūkai butu su
žinoję per szimtmecziu szimt- 

: meczius.

Linksma Lietuva kaimuose 
tavo,

Vasaros saule žemyn kad 
svyra,

Kada nuo darbo gryszt 
prakaitavę,

Su dalgėms, grebliais moterys, 
ir vyrai.

Kiek tada balsu in dangų kila,
Kaip miszkai skamba kada 

dainuoja,
Gražu ir dainos kada nutyla 
Ir pareina banda koja už kojos.

Eina eiliomis, galvas iszkele,
Rainuoti jau ežiai, karves 

juodmarges,
Paskui bėga avys ir 

piemenelis,
Eidams uolioja, norint

, nuvargęs.
Gražios ir naktys, debesys 

juodas
Kada ant dangaus pamažu 

skirias;
Isz po ju menulio iszlysdamas 

rodos,
Ir apszvieczia laukus ir 

tamsias girias.

Bažnyczios tavo yra visos 
pilnos,-

Nes Dievo žodi tenai visi girdi,
Nemažiaus meiles ten kaip 

grožybes, ;
Ir klausos žmones, o ne 

stovylos.

O kad priesz suma visi kaip 
vienas,

Isz szirdies szaukia “Pulkim 
ant keliu,“

Bedievis verkti turi 
kiekvienas,

Tikėt iszmoksta nuo mus 
vaikeliu.

PHILADELPHIA, PA. — 
Szimtas septynios deszimts 
septynių metai atgal Amerikos 
“Continental Kongresas“, 
Pbiladelphijoje nustatė ir nu
tarė kad Amerikos trylikos 
valstijų vie Ii ava bus mielyna 
su trylika žvaigždžių, ir kad ji 
bus rauduonai ir balltai spal
vuota dryžiais.

Bet vėliau iszkilo visokiu 
l’obiszku pasakų apie tai, kaip 
ta musu vieliava atsirado.

Vieni iki sziai dienai tiki ir 
teigia, kad viena moteriszke, 
vardu Betsy Ross pirmąją 
Amerikos vieliava pasiuvo, 
pirmajam Amerikos Preziden
tui Jurgiui Vaszingtonui 1776 
metu pavasaryje.

Niekas nieko apie tai nesake 
ir nežinojo iki 1870 metu, kai 
William Canby, tos moterisz- 
kes Betsy Ross anūkas, apie 
tai pradėjo pasakoti, kad buk 
ji jam buvo tai papasakojus 
kai jis buvo jaunas. (Ji pasi
mirė 1,836 metuose, kai Canby 
buvo tik vienuolikos metu am
žiaus.)

Nežiūrint to kad ežia nėra 
nei szeszelio teisybes, iki sziai 
dienai musu mokyklose yra 
mokinama apie ta boba Betsy 
Ross, kuri nieko bendra netu
rėjo su musu kraszto pirmąją 
vieliava.

Kitos tokios pasakos sako 
kad pirmąją musu vieliava pa
rūpino Francis Hopkinson, 
John Paul Jones, pats pirma
sis Amerikos Prezidentas, Jur
gis Vaszingtonas; John Hul
bert, John Adams ir Benjamin 
Franklin.

Ir apie visus szitus asmenis 
yra gražios ir tautiszkos pasa
kos.

Bet jeigu teisybe pripažinsi
me, niekas nežino kas ta pir
mąją mūsų kraszto vieliava pa
gamino ar pasiuvo.

Gal areziausia prie tiesos 
butu kad tas Hopkinson pir
mutine musu kraszto vieliava 
mums parūpino, nes jis buvo 
inteikes bila už “pasiuvima 
dideles ir garbingos vieliavos 
musu kraszto Laivynui.“ Bet 
Amerikos valdžia nei tos bilos 
nepripažino ir neužmokėjo.

COLORS: Red, Black, Green,
Blue, Gray, Copper.
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Istorines Redžiagos
Rinkimo Septyneriu
Metu Darbo Vaisiai

Pirkie U. S. Bonus

arba pradžia 
SKAITYMO

New York miesto1 vieszuju, 
augsztesnuju mokyklų virszi- 
ninkas Robert W. Brodie sako 
kad per daug negalima kaltin
ti musu jaunimą už isztvirki- 
ma. Labiausiai kalti yra tėvai 
ir motinos, kuriems ir kurioms 
darbas ir uždarbis laibiau rupi

•■SAviN^

Pirkie U. S. Bonus

.. .ir...
RASZYMO

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

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

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

CHICAGO, ILL. — Kai 1946 
metais buvo pradėtas istorines, 
medžiagos rinkimo darbas, tai 
pirmasis dalykas buvo gautas 
tu paežiu metu paskutine die
na. Taigi, 1953 m., Gruodžio 
men'., 31 d., suėjo septyneri 
metai, kai plosztas po< pluoszto, 
siuntinys po siuntinio augina 
Pasaulio Lietuviu Archyvą. 
Per ta laika gauta: 133,873 la
pai archyvines medžiagos, mo
kyklų ir organizacijų protoko
lai, istorijos ir kronikos, moks
lo dokumentu dublikatai ir kt.; 
1,313 knygų, 12,382 egz. perio
dikos; 2,761 kitu dalyku, velia- 
'vu, antspaudu ir sztampu, že
mėlapiu, medaliu, ženkleliu, 
plokszteliu, paveikslu, fotogra
fijų, szarfu ir kt. Viso labo 
150,329 dalykai. Turima istori
ne medžiaga jau netelpa dvyli
koje spintų ir dviejose didėlė
se dežese. Kad butu aiszku, 
kaip Pasaulio Lietuviu Archy
vas auga, užtenka .pažymėti, 
kad per 1953 metus archyvo 
turis paaugo penkiomis spin
tomis ir dviejomis didelėmis 
dėžėmis. Ateity medžiagos 
plaukimas dar labiau padidės, 
nes beveik visuose Lietuviu 
gyvenamuose krasztuose vei
kiai PLA ingaliotiniai, kurie 
tlkininku pagelba pasieks ne 
tik organizuotus vieiietus, bet 
ir pavienius tautieczius.

Archyvine bibliografine ir 
muziejine medžiaga įpraszoma 
siusti sziuo adresu: Pasaulio 
Lietuviu Archyvas, 2601 W. 
Marquette Rd., Chicago 29 Ill. 
U.S.A. •

— Vincentas Luileviczius, 
PLA Direktorius.

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

skaitė dienas ir valandas lauk
damos Maksimo, viena. Inde jo 
gero tarno ir įjo apysakų, an
tro j i-gi baimes nerimavo.

Pirmutines dvi naktis po isz- 
celiavimui Maksimo, Jerina 
saugodama Ksene, kone suvis 
nemiegojo1 užtai treczia nakti 
į eip ja miegas suėmė, jog dru- 
cziai užmigo. Netrukus per 
miega iszgirdo baisu riksmą ir 
sžaukima Ksones.

— Jerinka, Jerinka.,, ar 
miegi? Klausyk! Ar nieko ne
girdi ?

Jerinka paszoiko isz lovos su 
baime k Iausdania:

— Kas stojosi? O Dieve! 
Panaite szirdole, kas tau?

— Tiktai klausyk; ežia ko
ki žingsniai ant kiemo girdei! 
Klausyk!

Jerina nubėgo pas Įauga, 
atidarė pamažėl i ir dirstelėjo 
menulis szviete pilnai, nes nie
ko negirdejo. Už valandėlės 
vienok kitam gale dvaro buvo 
girdėtas triukszmas, po tuom 
riksmas, o ant pagalos ir ugnis 
pasirodė.

— Jėzau, Marija! Tai ug
nis, ar Totoriai kliktelejo Jeri
na, ir mesdamas! prie Ksones, 
pradėjo rodyt in 'balta, ritmeti- 
nia szlebe, ka iszgrcitos pa
griebė nuo kabintos.

— Greicziau, panaite, szir- 
dele greicziau! Ant malones 
Dievo! Szauke tripclama, ha 
kas kartas balsai baisus arti
nosi.

Kad sztai baisus riksmas 
‘i Allach! Allach! ’ ’ atsimusze 
are rodos jau in pakaju veržė
si.

— O .Dieve, gelbek mus!
I sz t ar e va i t o d am a. J e r i n a. T a i 
Totorai, ba tiktai jie teip stau
gė.

Ir užmetus aut Krenes tamsu 
ploszteli, trauke paskui save ir 
vienoje valandoje abidvi buvo 
užlango.

— Insidrasyk giilbelle, gal 
iszsigelbesime kalbėjo painaže- 
li Jerina ir leidosi ant pirsztu 
krūmais pef soda tiesok in 
paupe.

— Asz nesibijau Jerinka, 
tarė Ksene ir daclave jog nesi
duos Jerinka paimt Totoriams 
in nelaime? Vėl u k abidvi nu- 
skensime u'peje Zbucze.

Jerinka nieko neatsake, tik
tai suspaudė drueziai ranka 
mergaites ir kas kartas bego 
greicziau iii paupį, kur .maža 
valtele pririszta kraszte siąu- 
bavo ant vandenio.

(TOLIAUS BUS)

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

Platinkit “Saule”

^.Pirkie U. S. Bonus.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 
X No. 1954

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) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis J urgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Ėoba kaip 
ir visos bobos; Tcipgi 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 gi linkiu gai 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- 
[io. 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 Valcncziojs, Ko
mas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

No.l33—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 Velnisz'kas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

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

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

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
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; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyro; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.l60k-Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszkė 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; 
Srudis 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 
riuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas KatalL 
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- l 
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 
Krikszcziony'bes. 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:

ĮHr3 Užsisakant knygas is« 
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.

IgF Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vipn tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., > 
Mahanoy City, Pa., - U. S. Ą.
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SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . .

Viesz. Jėzaus ir
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios
! < ant kalno Alyvų, žemei 

Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 33/^x51/2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

r

Žmogus Sudije 
o D i e va s V a 1 d o

i. (Tasa)
r ________

Vakaras jau buvo vėlybas, 
visi gyventojai nusidavė ant 
atsilsio ir szviesa languose 
(pradėjo gest. Ugiaiuse žibėjo, 
pakajuje ponios, nes ir ežia už
geso, tiktai stubeleje seno 
Maksimo visa naiki i žiburys ne
geso.

Pasjkalibejimas su Ja.rina 
nuvargę miega nuo jo. Rodosi 
jam, jog ant pono kokia nelai
me kabo, jo ponas ir jaunaite 
panaite, reikalauje ir szaukia 
nuo Maksimo ’pagelbos.

Kelis kartus rengėsi eitie 
pas poną in miegkaihbaryje, 
nes mistino, jog galėtu iszgaz- 
dint poną, susilaiko po kelis 
kartus. Vos pradėjo dienitis, 
Maksimas pratrynęs ir patai
sęs ant saves drabuži, ba buvo 
nenusiredes per nakli, nusida
vė in pono pakaju. Nes kas gal 
aprabzyt iszgąste ir skausmą 
dorans tarno, kada rado Sto
rasta be duszios.

Ant baisaus riksmo Maksi
masis, subėgo kas gy vas megi- Į 
no atgaiyinet, nes nieko nepa- 
gelbejo, ba jau buvo susten
giąs.

Ir lengva matomai turėjo po
nas Storasta smerti, ba gulėjo 
lovoje su rankom ant krutinės 
sudėtom kuriose laike kryželi.

Priesz kėlės dienas atliko 
iszpažinti, vakar atsisveikino 
su savo ateinaneziu žentu, pa
vesdamas jam savo vienturtele 
už paezia paskyrė dali antrai 
likusai paežiai ir piasoga Onai, 
podukrai.-ir apžiurėjas viską 
nusidavė pas Dieva ant aplai- 
kimo užpelno u'ž daro gyveni
mą.

Visi verke, o labiause jauna, 
sierata, Maksimas ir Janina.

Jps szermenu Storastos. Kse- 
ne tankiause perdestinejo dva- 
rineje koplyczioje ant maldos 
ir tame tiktai jieszkojo sura
minimo.

Jaun o p u I k am i i n ko i\ 1 i rsk i o 
teip kaip nepažinojo,1 ba buvo 
maža, kada tąsi nusidavė ant 
mokslo in rubeži ir nuo to lai
ko nebuvo maezius. Žinojo 
tiktai tiek, jog jaunas pulkau
ninkas Mirskis bus josios vy
ru, nes vietoje sueit su juom in 
artimesne paižinte dryso su

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

/ Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
* Saule Publishing Co. 

Mahanoy City, Pa.

juom kalbėto ir kone bijojo jo.
Žinojo apie tai pulkauninkas 

ir szirdi jam skaudėjo mylėjo 
ja kaip duszia ir turėjo dįdeli 
pririszima prie josios. Primini 
ir Maksimui apie tai, nes pri
buvęs 'senis ant svieto mokėjo 
su ramint jaunikaiti kalbėda
mas.

— Juk tai da kūdikis, po
nas pulkauninke ir vos neibage- 
le gyva, isz gailesties po smer- 
ties tėvo tiktai pabūk czion pas 
mumis, o pamatysi jog Storas- 
taiti lave pamylės ir bus pri
lauki.

Ponas Mirskis paklausė ro
dos Maksimo ir neskubino 
gry'žt in Lietuva. Pone Dorota,' 
naszle tupinėjo apie ji, o Ona 
ir-slaptai mylėjo jauna Mirski. 
Jarina negalėjo atsigirt savo 
jaunos nes Maksimas tankiai 
palpasakojo apie Vainas ir nar
sa pono Storastos nebaszninko 
kuris ne viena Turką nudėjo.

Praėjo jau kelios sanvaites 
nuo smerties pono Silnickio ar
tinosi Kalėdos, ant kurios tai 
szventes ketino pasilikt ir p. 
Mirskis, kad sztai viena diena 
gauna svarbe laiszka po ku
riją perskaitimui, tuojaus. nu
sidavė p. Mirskis pas naszle ir 
t are:

— Niekai naujienos, pone 
Storastiene, sztai aplaikiau 
laiszka, jog Turkai pagonai ve
la pasikėlė priesz musu karalių 
Sobieskio. Turiu skubint ir 
rinkt vyrus, o traukt in Ipagel- 
ba vieszpacziu karalių.

— Tai kalbi p. pulkaunin
ke, jog kara ir pats traukse ant 
jos gaila labai jog mus apleidi. 
Nes ka gali daryt trauk vardan 
Dievo, o asz turiu ka greieziau- 
se pasteluot ant keliones kas 
reike.

Steponas Mirskis atsisveiki
no su ponia Dorota ir nusida
vė pas Maksima.

Senas tarnas labai nusiminė 
iszgirdes ta. 'baisiai naujiena 
nes kaipo senovės kareivis ir 
geras katalikas, žinojo, jog tu
ri kelaut ir ant to laiko iszsiža- 
det mylimiausios, bapats Mak
simas įbildamas senu kareiviam 
žinojo, jog apgynimas tevyneš 
yra pirmiausiu, negu myli- 
miau'se ypata, ir tarė ant galo 
in poną pulkauninką.

— Tai jau tegul poną pul
kauninką Dievas veda in tonais 
kur ^privalumai szauke, o tegul 
ponas greitai sugryžta. Mudu 
su Jerina vaktubsimO panaites, 
idant nei piktas vejas ant jos 
neužpus t p.

— Asz tikiuosu, jog viskas 
bus gerai. Vienok meldžiu ta
vęs geras mano prietelau, bu- 
kie del josios kaip tėvu, teip 
kaip buvai del nebaszninko 
Storastos. Palieku czion ta 
brangiause skarba, o žinau jog 
jusiu apie ją.

— Kaip local a duszia sau
gosiu! Nesirūpink, maloningas 

ponia, Dievas jauezia ant siera- 
tos.

Ponas Mirskis szirdingai su
spaudė ranka seniui ir da ilgai 
kalbėjo apie Storastaite ir at- 
einante kara su Turkais. Mak
simas atsidusias kelis kartus 
tarė:

— O kajp asz kelautau 
muszt tu pagonu, kad ne senat
ve vienok gal busiu ir czion rei
kalingu.

Jau 'buvo gana vėlu, kada 
pulkauninkas nusidavė ant at
silsio priesz ilga kelionių.

Ant rytojaus, vos pradėjo 
szyist, jau jaunas kareivis sė
do ant arklio. Storastiene su 
duktere ir podukra Ksene

Miestelyje Pennsylvanijoje, 
Viena bobele su savo kurnu 

užtikau, 
Vyrui apie tai pranesziau, 
Tasai vyrelis staigai diržą 

atsijuoses nuo saves, 
Bobelei smagiai kelis 

uždavęs.
Gerai ir padare, 
Kad taip iszipere.

Mat, szita bobele savo vyra 
niekina,

Aplojo, da ir priesz žmones 
apkalba.

Dabar su kuinai nuo tokios 
atstok, 

Priesz dora vyra nekovok, 
Ba už tai bausme apturėsi,

Už savo nusidėjimus 
kentėsi.

I

* * *
Rūteles neužilgio in vienam 

Ohijos miestelyje atvažiuosiu, 
’ Nekurtoms rūtelėms velniu 

duosiu, 
Ba jau per daug siusti pradėjo, 

O viena net savo vyreli 
. pamest norėjo.

Mat, gera duonute turėjo, 
Vos jo neiszsižadejo,

Dabar truputi jau geresne 
Ba daug riebesne.

O kaip pasidarys plonesne', 
Vėla bus piktesne.,

JfC * *

-r-. • 'Pas vyra ir pas motore yra 
noras erzinti,

Pajuokti ir užgauti žmogų 
katra myli.

Todėl isz to kyla 
meiles barniai.

Tie vyrai ir moteres apie 
Kuriuos pasakos kalba, 
Kad jie vede ir dabar 

gyvena laimingai, 
Yra taipgi pasakos, 
Ir jie niekados taip 

negyveno.
Nes meile yra:

Pasisz ventimais geraszirdyste 
ir atidavimas.

Bet ji yra ir nesiiuprantimas, 
Iszkrypimas ir giliaumas 

szirdies siisigraudimas.
Meiles sudėtinė dalis yra 

■bartis,
Bet susilaikymąs yra taip 

saldus po to, 
Kad ji pataiso kovos 

rupesezius.
Dabar likite sveikos

Į I' t *

ligi kitam laikui.

Maksimas su Jerina aszaras 
szluosti stovėdami ant kiemo ir 
atsisveikinę jo su raitei u. Ona 
ir Ksene buvo labai nuliūdu
sios, o Darata, norint verkė, 
vienok szirdyje diaugesi, Mak
simas žila usa pasze ir buvo 
kaip žeme pardavės, o Jerina 
su žiurstu akos szluoste ir žeg
nojo su ranka isz tolo atsitolin
ti pulkauninką.

Ne raszisiu ežiom apie jauna 
pulkauninką tegul, gana, bus 
tiek, jog Szv. Tėvas iszdave 
laiszka. idant visi krikszczio- 
nai skubintus! muSzt pagonus 
kurie rengėsi užpult ant Kata
liku ir visa krikszczionyibes, o 
in kur. ir jaunas Mirskis pasku
bino.

Pone Darata naszle buvo 
linksma po iszkeliaviniui Mirs- 
kio, Ona su Ksene tankiai nu- 
sidavinejo in soda., kalbėjo 
smutnai apie Mirski, ba abidvi 
mylėjo jaunikaiti, bet Ona su 
tuom nesidavė savo pusseserei, 
ba žinojo, jog tai ne josios tik
tai Ksenes jaunikis.

Viena diena vos Maksimas 
sodo ant suolelio ir kad sau lai; 
ka patrumpint, sieke in kisze- 
niu paimt raižancziu,'kad sztai 
paregėjo Jerina ateinante.

— Ho, ho! Anksti vaiki nia 
atsikėlei? Prakalbėjo senis 
linksmai. O kodėl viena vaik- 
sztineji be panaites? Kur j i jie ?

Jerina pridėjo pirszta prie 
nosies duodama ženklą idant 
pamaži kalbėtu dabar tai senis 
Maksimas patemino ant veido 
Jerinos, jog 'buvo iszbalus ir 
susimaiszius.

— Del Dievo! Kas stojosi? 
Kalbėk paszauke senis persi
gandęs.

— O, teve Maksime, pradė
jo pasznabžda motore kalbėt, 
nelaime artinasi, tas senas val
kata Zakaras velei in dvara at- 
sivilko.

— Tai viskas?
— Tai turejei apie ka pa

sakok ir 'baisėtis. Asz po teisy
bei nekeneziu to rakalo, nes 
mus nesueds! Ir ka tokis gali 
ant galo padaryt? Tpl’u, su ta
vo baime ir pasaka. Ar-gi mes 
vaikai kad ubago bijotumems?

Jerina gailai galva palinga
vo, apsidairė aplinkui ir pa- 
sznabžda pradėjo kalbėt.

— Jau tai kalbėk ka nori, 
Maksimai, nes atėjimas Zaka
ro tai ne ant gero jau tu man to 
isz galvos neiszmuszi. Nes asz 
szianakt dalžinojau da ka dau
giau.

— Na, na, kalbėk, o greitai 
tarė senis, truiputi neriam ingai.

— Kada Zakaras atėjo, ne
žinau, ha ne asz, ne niekas 'isz 
dvariniu neinate jo nežinojau 
suvis, jog jis czion randasi. 
Nes kaip rodos ka pikto pri
jausdamas negalėjau užmigt 
isz vakaro. Apie vidurnakte, 
pradėjau migdintis, o ežia gir
džiu Ksenes baisa. Paszokau ir 
pripuolau prie josios, sėdėjo 
nebagele ant lovos visa pra
kaitu apipil'ta ir drebanti.

— Ach! Jerinka kalbėjo in 
mane, ka asz per baisu sapna 
turėjau, sapnavosi man jog ne- 
baszninkas mano tėvelis ir po
nas pulkauninkas buvo ant vai
nos su Totorais ar Turkais, ke
li tieje pagonai apipuole juodu 
ir su pypkėms hade tada asz 
mecziausi gelbet juodu, o ežia 
senas Totorius 'pagriebė mane 
ir nugabeno toli, toli jog jau 
nei tėvo, nei pono pulkauninko 
nemaeziau!

— Asz jei kalbėjau jbg tai 
tu Maksimai esi kaltas, ba nuo

latos panaitei pasakoji apie 
tuosius pagonus, tai ir sapna
vo. ,

— Ir teilp yra tarė Maksi
mas ne turi ko Jerina bijot.

— Tai! Kad tai ant to suįi- 
navo pasibaigtu, tai butu kas 
kito, tiktai klausyk:

— Gal tai Maksimas kaltas 
tarė panaite, o gal ir menulis.- 
Ba tiesok per Įauga szvieczia 
ant lovos. Atidaryk Įauga Je
rinka.

— Einu tada pas Įauga me
nulis szviesai 'žibėjo. Dirstelė
jau in soda,, o ežia pamaeziau 
slenkant du szeszelus. Atida
riau pąmalželi Įauga ir iszkD 
szus galva paregėjus, jog tai 
Zakaras vaiksztineja su ponia. 

'Pcrsiigandau labai ir tiktai pa
žinau, ha buvo suvis arti ir gir
dėjau kaip pone kalbėjo:

— Ne užmirszk seni, gy
vasties neimt, asz nenoriu atsi
mink, jog asz to nenoriu. Bus 
del mus gana jeigu dings be 
žinios.

— Zakaras ka toki atsake, 
bet jau asz negirdau.

— Ar tu esi tvirta to, ka 
kalbi, gal sapnavai pertrauke 
Maksimas i n smeiges akis in

Give Your Graduate
a Stake in the Future, 
with a U. S. Savings Bond!

All hopes and dreams seem possible, to this young person on 
the threshold of a shining new world. Arid your gift of a U. S. 
Savings Bond will give him a real start toward the fulfillment 
of those dreams! It will encourage him to begin now—with 
his first job —to plan for his future.
Marriage, a home, a business of his own—all these things can 
become realities, if he saves for them now. And what better way 
to start than with Bonds? Safe as America itself, Bonds earn 
good interest—an average of 3%, compounded semiannually. 
They may be held as long as 19 years 8 months, making them 
worth 80% more than the original price! ,
Give your gfaduate a United States Savings Bond. So easy to give 
—no sizes or colors to worry about. So wonderful to receive— be
cause it grows in value with the years!

Why Not Give Yourself a Present, Too?
Start today on a systematic way of saving for the things you want 
most! It’s easy —with the Payroll Savings Plan.
Go to your company’s pay office, choose the amount you want 
to save—a couple of dollars a payday, or as much as you wish. 
That money will be set aside for you before you .even draw your 
pay. And automatically invested in U. S. Series E Savings Bonds 
which are turned over to you.
If you can save only $3.75 a week, in 9 years 8 months you 
will have $2,137-30. If you can save $18.75 a week, 9 years 
8 months will bring you $10,700!
Eight million working men and women are building their se
curity with the Payroll Savings Plan. For your sake, and your 
family’s, too, how about signing up today? If you are self- 
employed, ask your banker about the Bond-A-Month Plan,

Give the Gift of Security-with
U.S. Savings Bonds! '
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Jerinka.
Norėjo Jerina! ka toki kalbėt 

nes tam sugirgždėjo smiltes 
ant takele po staigais žings- 
neis ponios Daratos, o kuri atė
jus ir radus Maksima su Jerina 
tarė:

— Norint karta radau tave 
Maksime. Jieszkojau visur, ba 
reike tau žinot jog ne kam ti
kusias naujienas aplaikiau. Ži
note jau isz laiszku pono Mirs- 
kio pulkauninko, jog su Tur
kais trauke drauge in Viedniu 
ir Totoriai, nes ne visi Totorai. 
Czia tu pagonu netoli mus ga
na slankioje. Dabartės, kaip 
visas Lenku vaiskus nutraukė 
ant Turku, Totoriai pradės 
plcszt ir degint dvarus ir iii ne
va! le iniinet. Jau juosius mate 
apl i 11 k i n o je Satanavo.

— Dieve susiinilk ant mus ! 
K1 i kiele jo Jerina, o Maksimas 
rankas užlaužė ir in save kal
bėjo:

— Tai rots sulauksime! Ar 
ne butu geriause bėgt in kur?

— Sakai bėgt? In kur? 
Asz apniiisliiiau kitokį būda. 
Donas Blockis turi pulkeli Ka
zoku, mistinu praszyt jo idant 
prisiimsiu keliolika vyru del

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS :: 
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

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

sergejinio dvaro jog jisai yra 
apekunu storastaites ir seno
vės prietelis josios tėvo, tai ne 
atsakys nuo to.-.

— Na, ne, ba. geros žmogus 
atsake Maksimas. Ir poni gerai 
kalbi kaip turėsime kelis Ka
zokus, tai su ju pagel'ba atsi
ginsime nuo ulžpuolu.

— Reike tuojaus duot žinia 
apie musu pražūva. Sziandien 
noriu siunst laiszka ir tu Ipats 
nugabensi Maksime, ba ant ki
to nepasitikiu teip svaiibu rei
kalą.

— Kaip tai! Asz turiu su 
laiszku kelaut? Paszauke Mak- 
simas nusidyvines, nes pra- 
szau ponios, joig kažnas nunesz 
greieziau, kaip asz senas.

— Tu to nesupranti. Czia 
ne eina tiek apie laiszka kaip 
apie perstatima nelaimes ir 
praszima p. Blockio, idant ne
atsakytu pagelbos. Tavęs ge
riau paklausys, kaip kokio Ka
zoko. Turi kanecz jotie, laisz- 
koje negali visko apraszyt kiek 
žodžiu pasakyt ir praszyt, o tu 
geriause gali, ba ir esi p. Bloc- 
kui pažinstamu, kaipo priete- 
lis nebaszninko pono.

Jerina ir Maksimas sužiuro 
in save ir susiprato, ka pate- 
minus Storastiene, vela pradė
jo kalbėt:

— Kas tai? Iszsikalbineji 
nuo to? 0 gal bijais dadave su 
szaipu jog jeigu czion tavęs ne 
bus kėlės dienas tai nebus kam 
Storastaites vaktuot?

— Asz esmių ponios Sto- 
rastienes tarnas atsake sta- 
cziai Maksimas ir pasirengęs 
visame klausyt. O jeigo primi
niau apie jaunesni siuntini, tai 
tiktai del to kad greieziau su- 
lakstis, negu asz. ’1

— Jau tu man tikėk, jog 
teip bus geriause, kaip asz sa
kau ir eikie rengkis ant kelio
nes nes netrukus turi kelaut.

Tai pasakius pone Dorata, 
apsisuko ir nuėjo. Jerina už
laužė rankas ir tarė:

— Bijok Dievo Maksime! 
Ka tu padariai! Reikėjo atsi- 
sjpirt ir sakyt jolg sergi!

— Tiktai nustok Jerina 
gal bus gerai, jeigo pats keliau- 
su. Jau asz skubinsuosu gana, 
o tu nesitrauk ne žingsnio nuo 
panaites ir melskis, idant kas 
pikto neatsitiktu, ,ba Dievas 
yna geriausiu sargu ir apginto
jo sieratu.

Taje paezia dienai, drauge su 
vienu vaikinu, leidosi Maksi
mas in kelione, o jojo be rupes- 
ties, ba niekur ne buvo girdėt 
alpie Zakara, niekas jo nemate 
nei apie ji girdėjo.

Ksene ir josios nesziotie
(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Žinios Vietines
— Musu senas skaitytojais 

ponas Domazas Praskieviczius, 
isz Frackvilles, ana diena lan
kėsi mieste su reikalais, taipgi 
atlankė “Saules” Redakcija 
atnaujinti savo prenumerata 
už laiikraszti “Saule”. Acziu 
u'ž atsilankyma.

— Su’batoj pripuola Szv. 
Gervazo ir Szv. Protezo, ir 
Szventos Julijanos Falkono, o 
Tautiszka Vardine: Gaigže. Ir 
ta diena: 1756 m., Calcutta 
mieste, Indijoje, szimtas ketu
rios deszimts szeszi Anglijos 
kareiviai buvo sukimszti in 
maža, taip vadinama “Juoda 
Skyle”, isz kurios iszliko tik 
dvideszimts trys gyvi, o visi 
kiti užduso; 1935 m., Anglija 
sudaro Laivyno Sutarti su Vo
kietija, pavėlina Vokiecziams 
palaikyti tiek suibmarinu, po
vandeniniu laivu, kiek Anglija 
■sau pasilaiko. Anglai jau ima 
eiti tuo nelemtu pataikavimo 
keliu žemyn; 1918 m., Rusija 
nutraukia visus santykius ir 
susisiekimus tarp Berlyno ir 
Vakariniu Tautu Vokietijoje. 
Amerikiecziai, Anglai ir Pran
cūzai visiszkai nukirsti nuo 
Berlyno. Amerika pradeda 
viską ercplanais veszti in Ber
lyną.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola antra Nedelia po Sek
minių, taipgi Szv. Silvertro, o 
Tautiszka Vardine: Genulis. 
Ir ta diena “Tėvo Diena”. 
Taipgi ta diena: 1938 m., Pran
cūzai paklausydami Anglijos 
valdžios, uždaro savo rubežiu 
Ispanams ir neduoda tautinin
kams Ispanams jokios pagel- 
bos; 1789 m., Prancūzijos kru
vina revolucija prasidėjo; 1919 
m., Keturiu Didžiųjų Tautu 
Ministerial baigia savo Konfe
rencija, pasit arimus Paryžiuje. 
Nieko nenutarta, nieko nenu
veikta. Rusija ant kiekvieno 
punkto prieszinosi.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Aloyzo Gonzagos, o Tautiszka 
Vardine: Vadulis. Pirma Vasa
rio diena, ir ilgiausia metu die
na, ta diena Vasaris prasideda 
5:55 valanda po pietų. Taipgi 
ta diena: 1941 m., Naciai užsi
puolė ant Rusijos; 1941 m., Ita
lija paskelbė kara priesz Rusi
ja; 1788 m., Suvienytu Valstijų 
valdžia 'buvo pripažinta kai 
New Hampshire valstija, pri
ėmė Amerikos Konstitucija, 
tai buvo devinta valstija ta 
musu Konstitucija priimti; 
1940 m., Prancūzija pasirasze 
paliaubų ir pasidavimo sutarti

Ant Pardavimo
Labai pigiai parduodamas 

mūrinis namas ant 231 East 
Centre St. Loto didumas 22 x 
125 ped., taipgi ant to loto ran
dasi kitas namas, medinis ant 
East Railroad St. Locnininkas 
■gyvena kitam mieste. Del pla
tesniu informacijų, atsiszauki- 
te pas:

Nelson T. Davis Agency, 
120 E. Centre Str., 
Mahanoy City, Pa.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
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su Vokietija; 1938 m., Kumsz- 
tininkas juodukas Joe Louis 
sųmusze Max Schmelinga; 
1930 m., Bolivijos valdžia buvo 
nuversta; 1893 m., pirmutines 
automobiliu lenktynes; 1887 
m., mokslinczius ir iszradejas 
Julian Huxley gimė; 1861 m., 
pirmutinis, lengvesnis už orą 
lėktuvas, baliunas augszczia.u 
žemes Amerikoje; 1773 m., Do
minikonai instiege savo pir
mutini ,kliosztoriu Californijo- 
je; 1877 m., vienuolika taip va
dinamu “Molly Maguires” bu
vo pakarti Pennsylvanijoje. 
Jie gazdino, kankino ir žudė 
žmones mainieriu miesteliuose, 
dauguma ju buvo Airisziai ku
rie norėjo atsikirsti kitu tau
tu žmonėms, kurie juos, stum
dydavo ir muszdaivo matuose. 
Jie buvo susitvėrė priesz mai
nu bosus ir priesz tuos, kurie 
anot ju skriaudė paprastus 
darbininkus. Airisziai sziam- 
dien nenori nei kalbėti apie tai 
tu žuliku gauja, nes visi tie 
Molly Maguires buvo Airisziai. 
Ju tvirtove buivb netoli Miners
ville miestelio, Branchdale, ar
ti Pottsville, Pa.

V

— Mainieriu vakacijos in- 
vyks Birželio (June) 26-ta die
na ir tesis ligi Liepos (July) 
5-tai dienai.

— Vakacijos prasidėjo vi
suose mokyklose.

— Jonukas Vaitkieviczius 
12 metu senumo, anūkas pons. 
Vincu Szimonu nuo 38 E. 
South uly., likos nuvežtas in 
Locust Mt. ligonbute, kur dak
taras padare ant jo . operacija 
del pendesitis.

— Per visa vasara, kromai 
pradėjo ant pusdieninio laiko 
vakaciju Seredomis.

— Utarninke pripuola Szv. 
Paulino ir Deszimts Tukstan- 
cziu Muczelninku, o Tautiszka 
Vardine: Laimute. Ir ta diena: 
1933 m., Naciai panaikina So

cialistu Partija Vokietijoje. 
Pradžia visu partijų ir draugi
jų panaikinimo Vokietijoje; 
1230 m., Didysis Lietuvos Ku- 
niga.iksztis Rimgaudas su savo 
kareiviais pergalėjo ir iszmu- 
sze du szimtu tukstlamcziu Vo- 
kiecziu; 1940 m., Rusai Bolsze- 
vikai užgrobė Lietuva. Sukili
me dalyvavo szimtas trisde- 
szimts vienas tūkstantis orga
nizuotu vyru, kurie per kelias 
dienas iszlave isz Lietuvos bai
su ir žiauru Bolszevizma; 1943 
m., Amerikos vai s kas p as z a ūk
tas in Detroit miestą, numal- 
szinti sukilimus taiip baltųjų ir 
juoduku.

— Continental mainos pri
gulinti prie Hazle Brook Coal 
kompanija, pranesza, buk tos 
mainos jiems neužsimoka del 
iszkasimo anglies ir apie 170 
mainieriu neteks darbo nuo 
Birželio 25-ta diena, 

ŠAPNORIŪŠ
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Shenandoah, Pa. — Paulina 
Maksintis, nuo 324 E. Centre 
uly., kuri sirgo ilga laika, pa
simirė Panedelio ryta savo, na
muose. Velione gimė Lietuvo
je. Atvyko in Amerika apie 
penkios deszimts metu atgal. 
Jos vyras Andrejus mirė 1932 
m. Paliko tris sūnūs: Antaną, 
Hartford, Conn., Vinca, San 
Francisco, Calif., ir Alberta, 
New York, taipgi keletą anū
ku ir pro-anuku. Laidojo Pet- 
ny ežios ryta su aipiegomis in 
Szv. Jurgio įbažnyczioje 9 va
landa ir palaidos in parapijos 
kapinėse.

Gilberton, Pa. — Juozas Bu- 
tanaviezius isz szito miestelio, 
kuris sirgo per koki tai laika ir 
gydėsi in Jefferson ligonbute- 
je Philadelphijoje, numirė pa
reita Petnyczios vakara. Pali
ko dvi seserys: Eleanora ir Jie- 
va. Keturis'brolius: Vinca, Ed
vardą, Kazimiera ir Alberta 
visi isz Philadelphijos. Laidojo 
Ketvergo ryta isz Graboriaus 
Liudviko Traskausko koply- 
czios, 535 W. Centre uly., Ma
hanoy City 9 valanda ir palai
dotas in L. D. K. V. kapinėse 
Frackvilleje.

St. Clair, Pa. — Keturios 
Dciszimts Valandų Atlaidai in- 
vyko Szv. Kazimiero bažny- 
ezioje pareita Nedelia. Daug 
žmonių dalyvavo atlaiduose.

EISENHOWERIS
VIS GOLFĄ 

LOSZIA
WASHINGTON, D. C. — 

Prancūzijos valdžia nuvirto; 
Indo-Kinijos klausimas verda; 
Senatoriai riejasi tame Armi
jos McCarthy susikirtime; Ko
rėjos klausimas neiszrisztas; 
Mainieriai praszo bent kokios 
pagelbos isz valdžios, o Prezi
dentas Dwight D. Eisenhowe
ris, nuvažiavęs in vien tik mili
jonieriams parūpinta Burning 
Tree Kliuba rūpinosi vien tik 
sziluma ir kaitra, kad jis galė
tu golfą loszti.

James C. Hagerty, Baltųjų 
Ofisu Sekretorius sako kad 
Prezidentas Eisenhoweris gal 
nelosz golfą Seredoj, nes jis 
stengsis pribūti ant Apsaugos 
Virszininku susirinkimo. Jis 
sako kad Prezidentas stengsis 
nors viena diena szitiems susi
rinkimams paskirti. Paskui 
gal golfo loszimas vėl užims 
musu Prezidento brangu laika.

PASIVOGĖ $300,000
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dar prie to prisidėjo ir palszy- 
vi draugai, kurie ji melže prie 
kiekvienos progos. Ir taip jis 
skendo vis giliau ir giliau in 
skolas.

Skolos dar padidėjo kai jis 
stojo in rinkimus del Guberna
toriaus. Jo draugai buvo pri
žadėję padengti rinkimo va
jaus kasztus, bet nei vienas nei 
cento nedave. Ir taip, mažu pa
mažu, jo skolos didėjo, kol jis 
atsidūrė tokioje bėdoje, kad 
jam reikėjo net tris szimtus 
tukstaneziu doleriu vien tik vi
siems atsilyginti.

Jis toliau savo laiszke sten
giesi savo dukterei pasiteisin
ti, paaiszkindamas nei vienas 
žmogus nuo jo vagystes ar suk
tybes nenukentes nes bankos 

szingtone baisiai brangus, ir 
visi pinigai yra apdrausti. To
liau jis aiszkino, kad vienas 
avgsztas valdžios žmogus buvo 
dažinojes apie szituos jo pasi
vogtus pinigus ir prižadėjo nu
tylėti, bet už ta jo tyla jis isz 
buvusio Gubernatoriaus isz- 
melže pusantro szimto tukstan- 
cziu doleriu.

Kai jis buvo Gubernatorius, 
Charles Lindbergho vaikutis 
buvo pavogtas ir nužudytas. 
Bruno Richard Hauptman bu
vo intatas ir mirties, bausme 
pasmerktas. Gub. Hoffman po 
visa kraszta pagarsėjo kai jis 
dryso sakyti kad visi teisėjai 
ir visi lajeriai ežia baisia klai
da padare ir kad tas Hauptman 
yra nekaltas.

PRANCŪZIJOS
VALDŽIA

PASZALINTA

Stengiamasi Nauja 
Valdžia Sutverti

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA. 
Pierre Mendes France, kuris 
vis reikalavo greitai in vesti 
taika Indo-Kinijoje, ir kuris 
labai prieszinosi Premiero Jo
seph Laniel valdžiai dabar 
stengiasi nauja valdžia sutver
ti.

Prancūzu valdžios tvarka 
mums labai keista. Jeigu val
džia negali nors viena kuria 
byla ar instatyma investi, tai 
visi tuos valdžios nariai yra 
priversti szaukti balsavimus ir 
patirti ar ta valdžia turi žmo
nių pasitikėjimą ar ne. Jeigu 
ne, tai ta valdžia turi pasi
traukti. ■ r <’

Nuo Antro Psaulinio Karo 
iki dabar Prancūzai savo val
džia yra permaine, pakeitė net 
dvideszimts sykiu. Aiszku kad 
tokia valdžia yra labai nepa
stovi.

Nr tokis nepastovumas labai 
pavojingas ypacz dabar kai vi
su krasztu atstovai yra susi
rinkę Genevos konferencijoje. 
Jeigu Pierre Mendes France 
negales greitai sutverti kita 
valdžia Prancūzijoje, tai Indo- 
Kinijos likimas gali likti Ko
munistams. Jis jau kelis sykius 
yra stengės savbtiszka savo 
partijos valdžia sutverti, bet 
jam dar nei syki nepasiseke.

Ana syki, kai reikėjo nauja 
valdžia sutverti, užėmė net 
trisdeszimts szeszias dienas, 
per kuri laika Prancūzijos 
krasztas buvo be valdžios.

AMERIKA PATI
VIENA STOS

IN KARA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

savo atomines bombas ne tik 
del karo laimėjimo bet ir del 
tu bombų isztyrimo. .

Kol kas Komunistiszka Kini
jos valdžia nėra nieko atsa 
kius in ta Amerikos Sekreto
riaus grasinima.

CHURCHILLIS
LOZORIŲ GIEDA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

surengė didžiausias parodas ir 
viską labai rūpestingai parūpi
no. Jis jautiesi kad ežia bus 
nors del jo senatvės didžiau -

Beisboles Virszini nkas Ir Rėmėjas

Beisboles virszininkas ir 
prižiūrėtojas Al Mutart, 
mandagiai, bet stipriai isz- 
veda viena to sporto rėmė
ja, kuris buvo isz savo sėdy
nės iszszokes protestuoti 
priesz to virszininko nu- 

SKAITYKIT SAULE
sias nuveikimas.

Bet Amerikos Prezidentas 
Dwight D. Eisenhoweris, pirm 
negu iszvažiuojant in ta susi
rinkimą suruosze ir tyczia pa
rengė kita susirinkimą Ameri
koje už trijų dienu, kad jam 
nereikėtų per ilgai delsti ir lai
ka gaiszinti Bermudos susirin
kime su Churchilliu. 

Tas mitingas Bermudos Sa
los puoszniuose kambariuose

Churchillis ta inžeidima ne- 
pamirszo ir iki sziai dienai lai
ko pagieža musu Prezidentui.

Picked today
STRAWttRRIPS

,■ * ?

■p
r at their ripe, 

fed, juiciest best . . , are being shipped from 
Pennsylvania’s lush patches today . . .

at low in-season prices. Just one 
; of the fresh fruits and vegetables 

1 you’ll want to buy by-the-basket.

For your home freezer ...
with that fresh-from-the-farm flavor ' 

sealed in for next winter’s meals .. 4 
with a minimum of work.

Packed tomorrow

Pocketed all winter long
Big savings that come from buying 

in quantity! in season! Other savings, too!.. 
in better flavor, better color, higher 

food values and retained mineral content!
„ Pocket these savings yourself.

See your home freezer dealer today!
... at the top-of-the season!

ptigįefaažttyZ

BE MODERN...

serali i zi.

LISHTFnFKEMmanim

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

sprendimą ant vieno loszi- 
mo.

Beisboles loszimas buvo 
tarp San Francisco Seals ir 
Portland in San Francisco 
sporto loszimo stadija.

PLATINKIT
vos tik prasidėjo, kai Eisenho- 
weris sulyg savo suredinimu 
buvo paszauktas atgal in Ame
rika ir jis labai mandagiai at- 
sipraszydamas, pasitraukė, su- 
gryžo in New York miestą ir 
per viso pasaulio radijus pasa
kė prakalba in Tautu Sanjun- 
gos ofisus.

Kai Churchillis vaiszino kitus 
Bermuda Saloje, Amerikos 
Prezidentas paliko visa ta mi 

j tinga ir isz New York miesto 
1 savotiszka prakalba pyszkino 

visam svietui.
Churchillis mistino kad jis 

turės toki pat dranga Eisenho- 
werio asmenyje, kaip jis turėjo 
su Prez. Rooseveltu.

Bet, isz kitos puses szitas in- 
žeidimas Churchilliui buvo 
jam in politine sveikata, nes 
darbininku partija niekados 
nepakentė ir sziandien neap- 
kenezia Amerikos ir Amerikie- 
cziu. Dabar kai Eisenhoweris 
taip pastūmė in szali Anglijos 
Premiera, Churchilli, Chur- 
chillio intaka padidėjo visoje 
Anglijoje. Bet vistiek jis asza- 
ras lieja ir Lozorių gieda, kad 
geriausias jo draugas szitaip 
su juo galėtu pasielgti.

APTIEKORIUS
APVOGTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nos fabriką,, suriszo darbininką 
Hans Chalheimer ir pabėgo su 
pusantrų szimtu doleriu.

Kiti vagiai ta paezia diena 
apvogė tris kitus ofisus ir pa
bėgo su daugiau kaip tukstan- 
cziu doleriu.

Philadelphijos mieste va- 
gyseziu yra tiek kad net ir po- 
licijantai yra susirupine. Bet 
tėvai turėtu daugiau ir labiau 
susirūpinti, nes beveik visi tie 
vagiai yra jaunuoliai, pienbur
niai, kurie turėtu būtie namie 
priesz devinta valanda vakare. 
Visi jie yra tik mokiniu metu 
pienburniai


