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Taryba

Dvideszimts keturios per
mainos buvo padarytos Ang
lijos Taryboje, kai Prime 
Ministeris Sir Winston 
Churchillis pertvarke visa 
savo taryba, paskirdamas 
daug jaunesnius narius ir 
pravarydamas senius. Nors 
ir jis pats jau ne jauniklis.

In svarbias vietas yra pa
skirti szitie nauji ir jauni 
nariai. Virszuje, isz kaires, 
Supply Minister, Duncan

Isz Amerikos
EISENHOWERIS

SZMERUOJA

Teisybes Nesako, Ar 
Nebežino

WASHINGTON, D. C. — 
Didžiai Gerbiamas Prezidentas 
Dwight D. Eisenhoweris ar ne
žino kas musu kraszte darosi 
ar jis stacziai nenori prie tei
sybes prisipažinti.

Kalbėdamas per radija ir te
levizija in milijonus žmonių, 
jis ramiu balsu visiems pasakė 
kad, nuo jo instojimo in Pre
zidento vieta ir nuo to laiko 
kada Republikonai paėmė mu
su valdžios vadeles, jau keturi 
szimtai tukstancziu bedarbiu 
sumažėjo.

Ar tai galimas daigtas kad 
tiek žmonių iszmire? Ar tai 
galimas daigtas kad tiek žmo
nių isz bado iszmire? Juk visi 
mes gerki žinome kad tiek 
žmonių nauju darbu negavo.

Pone Eisenhoweri! Nuolan
kiai ir draugingai kviecziame 
Tamsta atsilankyti pas mus in 
sveczius, mainose! Tik del vie
nos dienos, mes Jus pavaiszin- 
sime ir savo darbininkus jums 
perstatysime!

Kur tie nauji darbai ar nau- (Tasa Ant 4 Puslapio)

Sukratyta

Sandys buvo paskirtas na
mu Ministeriu, Harold Mac
millan buvo paskirtas Ap
saugos Ministeriu. Apaczio- 
je, po kairei Maisto Ministe
ris Gwilyn Lloyd George ta
po Vidaus Sekretoriumi ir 
Darbo Ministeris Sir David 
Eccles tapo Mokslo Ministe
riu. Septyni visai nauji ir 
jauni buvo patraukti in ta
ryba.

ji darbininkai randasi? Jeigu 
tiek daug nauju darbu atsira
do, tai kam ta iszmalda, kuria 
Republikonai dabar su visu sa
vo mandagumu pavadina ‘Sur
plus Food’?

Jis sako kad nėra reikalo 
iszsigasti ar susirūpinti, kad 
viskas tvarkoj. Iki sziol mai- 
nieriai gauna ar gavo po tris- 
deszimts doleriu per sanvaite 
kai jie nedirbo. Bet dabar ir ta 
ineiga. jau baigiasi. Ar Ponas 
Eisenhoweris galėtu golfą 
loszti ant tokios ineigos?

VETERANAS
INTARTAS

Poetas, Dainius 
Nužudytas

PHILADELPHIA, PA. — 
Charles Cort, dvideszimts ke- 
turiu metu amžiaus Korėjos 
karo veteranas, buvęs kareivis 
yra dabar intartas už nužudi- 
nima Erwin Clarkson Garrett, 
septynios deszimts keturiu me
tu amžiaus poeto, dainiaus, ku
ris buvo paraszes daug gražiu 
eilių apie Pirmojo Karo karei
vius ir karininkus.

Dainius Garrett" pasimirė 
Nedelioj, in Germantown ligo
nine, kur jis buvo nuvesztas 
Spalio trylikta diena, kai jis 
su szitu veteranu buvo susikir-

KARISZKAS ERO- 
PLANAS DINGO

Vėže 21 Amerikiecziu
Lakunu

NICE, PRANCŪZIJA. — 
Armijos ir Laivyno eroplanai, 
kareiviai, policijautai ir eili
niai žmones, diena ir nakti 
jieszko Amerikos Lakunu 
Sztabo prekybini C-47 eropla- 
na, kuris su dvideszimts vienu 
Amerikiecziu lakunu dingo 
Nedelioj.

Ana diena vilties spindulėlis 
I rodos žybterėjo kai buvo pra- 
neszta kad vieni isz jieszkoto- 
ju buvo užmatė sudužusi ero- 
plana augsztai Alpine kalnuo 
se. Bet to eroplano liekanos, 
kaip ir keletą kitu, kurie buvo 
v.žmatyti, buvo tik jau seniai 
sudužusiu eroplanu liekanos.

Amerikiecziai ir Prancūzai 
lakūnai visa szita apylinke net 
ir vadina “Eroplanu ir Laku
nu Kapais”.

labai sunku ežia surasti ir 
užtikti naujai nukritusi ero- 
plana, nes visuose tuose augsz- 
tuose kalnuose randasi szimtai,
jeigu ne tukstaneziai nukritu
siu ir sudužusiu eroplanu nuo 
Antro Pasaulinio Karo.

Bet Prancūzijos polici j antai 
ir Amerikos Lakunu kariszka 
policija jauezia pareiga isztir- 
ti yisus gandus, kai tik jie isz- 
girsta apie koki nukritusi ero- 
plana ar jo sudaužytas lieka
nas.

Szitas eroplanas skrido isz 
Rymos, Italija, in Laon, Pran
cūzija, kuris miestas randasi 
apie dvideszimts devynios my- 

I lios nuo Rheims.
Paskutinios žinios nuo tu la- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Czia teismo kambariai, 
kur Daktaras Samuel H. 
Sheppard yra intartas už sa
vo žmonos nužudinima. Teis
mas yra in Cuyahoga apy
garda, Cleveland mieste. Jo 
žmona buvo nužudyta Lie
pos, (July) menesio ketvirta

CHURCHILLIS
'NESUTINKA SU

SOVIETAIS

Nenori 4-riii Didžiųjų j
Vieszpatyscziu 

Mitingu
LONDON, ANGLIJA. — 

Senis Winston Churchillis, 
Anglijos Prime Ministeris, vi
si szkai a t mete pasiulinima kad 
keturiu didžiųjų vieszpatys
cziu vadai, kuriu tarpe butu ir 
Sovietu Rusijos vadas atsto
vas, dabar susirinktu pasiszne- 
keti.

Churchillis piktai pasakė 
kad dabar ne laikas tokiems 
pasisznekejimams, kada dar 
eina derybos del Europos ap
siginklavimo.

Jis sako kad jis sutiktu' as- 
meniszkai pasikalbėti ir pasi
tarti su Malenkovu, bet kokis 
mitingas ar susirinkimas visu 
didžiųjų vieszpatyscziu turi 
būti atidėtas kol visi klausi
mai bus iszriszti tarp kitu Eu
ropos krasztu kaslink apsi
ginklavimo.

Sžitoki tu keturiu didžiųjų 
vieszpatyscziu susirinkimą pa- 
siulino ne kas kitas kaip Rusi
jos atstovas, Sukatoj.

Churchillis stacziai pasakė 
kad apie toki mitinga ar susi
rinkimą jis ir jo krasztas tu
rėtu pirmiau pasitarti su vi
sais savo alijantais, draugais.

Sovietai szita pasiulinima 
inkiszo tik keletą valanda 

I priesz tai kada visi kiti Euro
pos krasztai pasirasze ant ka- 
riszkos apsaugos sutarties Pa- 

j ryžiuje. Czia buvo Sovietu pas-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Daktaro Sheppard Teismas Prasideda

diena. Jo žmona buvo tris
deszimts vieno meto am
žiaus Marilyn.

Prie stalo, pryszakyje prie 
kiares sėdi valdžios advoka
tas John J. Mahon, Saul Da- 
naceau ir Tom Parrino. Po 
deszinei sėdi advokatas Ar

Intartas Už Savo
Žmonos Nužudinima

Daktaras Samuel H. Shep
pard atsikreipia in laikrasz- 
tininkus, per savo tardini- 
ma in Cayahoga Apygarda, 
Cleveland mieste, kur jis 
yra intartas už savo žmonos 
nužudinima. Jo žmona buvo 
trisdeszimts vieno meto am
žiaus, Marilyn. Jis užsigina 
ir sako kad vagis, razbainin- 
kas buvo insilaužes in jųd
viejų namus ir kad tas vagis 
nužudė jo žmona.

* Bet valdžios advokatai 
yra priparodine kad jis bu
vo susineszes ir susidėjęs su 
keliomis kitomis mergino
mis per ta laika ir kad jis 
nesutiko su savo žmona.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

thur Petersilge, Daktaras’ 
Sheppard ir advokatas Wil
liam H. Corigan, kuris laiko 
savo akinius, akuliorius sa
vo rankose. Daktaro gimines 
ir draugai sėdi užpakalyje. 
O kiti tenai toliau nėra 
mums žinomi.

Isz Pavergtos Tėvynės
-—————o--------------------

Kur Yra Tremtiniai Isz 
Baltijos Kraštu

Vokiecziu žurnalas “Geopo- 
litik” paskelbė Peter Heinz 
Seraphim straipsni, Gyventoju 
kfnojimai Baltijos srity, ku- 
rame pateikiami duomenys, in 
kurias Rusijos sritis yra isz- 
vežti tremtiniai isz Baltijos 
krasztu. Seraphim turimais 
duomenimis, po toki skaieziu 
pabaltiecziu yra iszvežta in 
paskiras vietoves: Pavolgio 
rajona 35,000; Peczora-Vorku
ta 12,000; Gorkio ir Kircvo 
sritis 8,000; Urala 25,000; Nau
jąja Žeme 5,000; Obi-Korimos 
rajone 20,000; Norilske 12,000; 
Taimure 65,000; Jakutske 2,- 
000; “Dalstroi” 140,000; “Os- 
obstroi” 25,000; Kazachijoj ir 
Kirgizijoj 65,000; Barnaulo ir 
Tomsko rajonuose 70,000; ki
tuose Sibiro rajonuose 100,000. 
Bendras isztremtuju skaiezius, 
Seraphim apskaieziavimu, sie
kia 632,000, kas sudaro apie 
10% visu Pabaltijo gyventoju.

Straipsnio autorius pažymi, 
jog iszvežtuju vieton tvarkojai 
vežami ir apgyvendinami gy
ventojai isz kitu Sovietu sri- 
cziu, daugiausia Rusai.

Veža Isz Lietuvos 
Daržoves Ir Vaisius
VILNIUS. (LAIC) — Nuo 

Rugpiuczio menesio Sovietai 
pradėjo vežti isz Lietuvos va
dinamus virszkontingentinius 
kiekius daržovių ir vaisiu. Tai 
ta vaisiu ir daržovių dalis, ku
ria dar pavyksta surinkti, kai 
gyventojai jau yra atidavė 
valdžiai nustatytus sziu pro
duktu kiekius. Per Vilniaus ir 
Sziauliu geležinkelio stotis an
trojo Rugp. menesio pusėj in 
Vorkutos, Uralo ir Barnaulo 
sritis iszvežta isz Lietuvos 
16,000 tonu daržovių ir vaisiu.

Vaisiu ir daržovių sziais me
tais valdžiai atiduotini kie
kiai buvo paskelbti Rugp. me
nesi ir yra ypatingai dideli: 
nuo 20 ligi 50% viso derliaus. 
Kai kurie Kolchozai nepajė
gia jiems skirto kiekio prista
tyti. Bet del to nepajiegumo jie 
nuo szios prievoles neatleidžia
mi. Pagal valdžios potvarki, 
tuo atveju trūkstamas kiekis 
turi Luti paimtas isz Kolchozi- 
ninku užaugintu daržovių ir 
vaisiu, kuriuos jie užsiaugino 
jiems duotuose sklypeliuose. 
Valdžios mokamos už prista
tytus produktus kainos, yra 
apie 50% žemesnes, kaip vie
tines kainos vadinamoj laisvoj 
rinkoj.

Pailginti Kolchozuose 
Darbadieniai

VILNIUS, (LAIC) — Lie- 
tuvos Komunistu partijos cen
tro komiteto žemes ūkio sky-

Rūbu Permaina

Pinky Higgins, buvęs 
Louisville Colonels beįsbo- 
lininku ratelio manadžieris, 
czia persimaino ne tik dra
bužius, rubus, bet ir vieta ir 
darba ir pareigas. Jis yra 
gavės dvieju metu kontrak
tą nuo Boston Red Sox beis- 
bolininku ratelio, kur jis už
ima Lou Boudreau vieta, 
kuris yra praszalintas.

Pinky Higgins yra labai 
patenkintas savo naujomis 
pareigomis, nes iki sziol jo 
darbas buvo tik prirengti 
jaunus beisbolininkus del tu 
didžiųjų beisboles rateliu. 
Dabar jis jau kamonduos ir 
tvarkys ir mokys jau tikrus 
beisboles cziampijonus.

riaus vedėjas J. Juozapavi- 
czius paskellbe potvarki, kad 
Lietuvos Kolchosuose nuo 
Rugp. 1 d., ligi SpaHo 14 d., 
pailginama darbo laikas. Kol- 
chozininkams darbo diena nu
statyt nuo G vai., ryto ligi 8 
valanda vakaro su 1 valanda 
pertrauka pietams. Maszinu- 
traktoriu stotims investa tre- 
czia pamaina nakties metu. Ta
sai antnorminis darbas neap'- 
mokamas. Potvarkis paskelb
tas, pasiremiant Komunistu 
partijos centro komiteto nuta
rimu, kad sziu metu derlius tu
ri būti skubiai nuimtas ir isz- 
kultas, o grudai pristatyti in 
valdžios sandelius. Akcijai 
paskubinti sudaromos taip pat 
komjaunuoliu ir moksleiviu 
brigados.

PREZ. PRAKALBAS
PYSZKINA

WASHINGTON, D. C. —
Baltųjų ofisu žinovai sako kad 
Prezidentas Eisenhoweris nori 
dar keletą prakalbu iszpysz- 
kinti priesz rinkimus, bet tik
rai nežino ar jo pareigos jam 

(Tasa Ant 4 Puslapio)



“SAULE” MAHANOV CITY, PA.

Kas Girdėt
permainų kaslink paczto insta- 
tymu ir laiszku siuntimo kasž- 
tu.

geratoriuose, jeigu jis sugedo, 
kai elektros dratai buvo nu-

Republikonu valdžia, dabar, 
nors priesz rinkimus, nutarė 
pasigerint bedarbiams. Dabar 
žmones, kurie gali priparodin- 
ti kad jiems tikrai badas in 
akis stūkso, gali gautų isz val
džios daug tu dalyku, kuriuos 
valdžia yra prisilpirkusi isz 
ūkininku, farmeriu, kaip sūrio, 
sviesto, žirniu, pupu ir pana- 
sziai.

lvai mes buvome maži ir dar 
nekalti tokiuose dalykuose, te
kis žmonių maitinimas buvo 
vadinamas “Relief”. Bet da
bar Republikonai tokia iszmal- 
da vadina, padalinima priedos 
dalyku, “Surplus Foods.” 
Cžia tik pavadinimas permai
nytas'.

Mums iszrodo kad visas tas 
padalinimas ar iszdalinimas ar 
staeziai sakant iszmalda. ne 
kaip reikia. Invairumo nėra, 
ir per daug vienokio maisto 
duodama. Aipie penkis svarus 
sūrio, kiekvienam . szeimynos 
nariui po švara sviesto ant 
sanvaites, sudžiovyto pieno, 
keletą svaru pujpu irpanasziai.

Keturiu didžiųjų vieszpatys- 
cziu atstovai jau rengiasi in ! 
kita, susirinkimą, kuriame vie- Įveiksiu priesz ir po tos audros, 
nas isz tu atstovu hutu Sovietu Į bilų kad jus tikrai tokius daig- 
Rusijos. Į tus pirkote ir kiek už juos mo-

-------- ::-------- i kojote. Tie nuostuoliai gali bu- 
Valstijos ir vietines valdžios t i numuszti nuo jusu sziu me- 

dabar visur bodavoja jos uotu- tu taksu, kurias jus ateinan- 
ri gana pinigu, ir kad jos jau i ežiais metais mokėsite, 
tiek insiskolinusios, kad vos -------- ::--------
gali tik'procentą ant savo sko- Kongresas stengiesi isztirti 
lu užsimokėti. Iszrodo kad gal j didžiu unija suktybes, bet ma- 
mokyklos ir vieszkeiiai nuken- ! žai ka nuveikė. Kai Kongreso 
tęs, nes valstijos daug mažiau l komisija ir rado kad toks ir

Į toks unijos ponas yra prasikal
tęs ir pasipinigavęs, savo unija 
ant szimtu tukstaneziu doleriu 
nusukęs, nieko isz to neiszejo, 
nes mažesni tu unija bosai ne
sutiko svieczinti, liudyti priesz 
savo bosus, bijodami kad jiems 
nebutu,afkeršzyta. Tai iszrodo 
kad tos suktybes eis kaip ir 

Įėjo, ir darbininkai vis puikius 
turtelius kraus savo unija po
nams.

Bet valdžia reikalauja laibai 
į geru priparodinimu, kaip pa-

Ka raszo musu sena skaity
toja .ponia Valerija Juniene, 
isz Scranton, Pa. — Gerb. 
“Saules” Redakcija: Prisiun- 
cziu jums mano prenumerata 
del ateinancziu metu. Jau esu 
76 metu amžiaus, bet dar gerai 
galiu matyti ir skaityti jusu 
laikraszti “Saule”. Asz manau 
kad jau yra apie 40 metu kaip 
esu “Saules” tvirta skaityto
ja, ir dar skaitysiu iki Dievas 
mane daleis, su pagarba, Vale
rija Junas.

Skaitykit “Saule”

ki sau po nose, leidosi žemyn 
tįeij įais.

Viiiszininkai tuom laik sura- 
szinejo akta sutaikęs, o tame 
kunigas Valentas ant vales %
szeszto paragrafo pareikalavo 
nuo ponios Agotos, idant paro
dytu no’baszninko szepute.

Agota parode ji. Testamen
te buvo prisakyta, idant nie
kam neparduotu tosios szieipu- 
tes, o ir isz namo neiszneszine- 
tu. Morkus da norėjo už gy- 

padarytie viena daig- 
Kun. Valentą, davinėjo 
idant susilaikytu. su

pinigu tokiems tikslams ims 
paskirti. Nei sziais metais, bet
uiž dvieju ar trijų metu./

PASKUTINIS
NORAS

Jeigu jus nukentejote nuo tu 
viesulu ir neturėjote apdrau- 
dos, “Insurance” tai tas 
stuolis, tie kasztai ,gali 
numuszti nuo jusu taksu.

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

liuo
bu t i

apieIr ežia nekalbama tik 
stabas, bet apie visokius na
mus, langus, laivelius, auto
mobilius, medžius ant jusu 
daržo ir net aipie maistą refri-

Valdžia dar vis stengiasi 
isztirti imi j u labdarybės iždus, 
kur randasi milijonai doleriu.

Pypkes Dūmai
Mums teko Luti viename ša

ltume kai darbo žmogelis (be 
darbo) užėjo. Po pažastimi jis 
atsinesze ta penkių, svaru ga
balu sūrio ir tris svarus svies
to ir saliuninko paklausė 
stikleliu sznapso visa tai 
ta.

Wall Street bagocziai, kurie 
valdo viso kraszto pramone ir 
pinigus, dabar jau žiuri in dar
bininku unijas, ir viliojasi prie 
saves unijų bosus, nes tokie pi
nigai tai ne Laikos.

ver-

Politikieriai spėja kad 
mokratai laimes Kongrese 
gal net ir Senate.

De-
ir

Darbininku AFL ir CIO uni
jos eina pirmyn prie susivieny- 
jimo in viena didele ir galinga, 
darbininku unija. Gal tai grei
tai neinvyks, bet jau aiszkiai 
matyti kad jos prie tokios vie
nybes eina.

Eina gandai kad 'bus daug

Tik Jai Vienai
Tik jai vienai vienatinei 
Asz giedu tas dainas 
Ir ji viena vienatine 
Ju paslaptį supras. 
Iszvien pritarkit man, 

draugai!
Pritarkit vardan jos: 
Be jos, be tos

vienatines, 
Nebutu nei dainos. 
Tebus mansai dainavimas 
Ta paslėpta pyne, 
Kuri su ja, vienatine, 
Sujungti gal mane. 
Jautriai giedokit ja

. draugai, 
Iszvien pritarkit ma: 
Nes garbei jos,

vienatines, 
Sudejes giedu ja.

Unijų vadai dabar’ perkasi 
baisiai daug szieru, stocku in 
didžiausias kompanijas ir ban
kas, kaip mainieriu bosas 
John L. Lewsas dabar nusipir
ko antra isz didžiausiu banku 
Vaszingtonė ir paskui in kita 
tiek pinigu inkiszo, kad jis ir 
ja valdo.

Republikonai buvo prižadė
ję sumažinti, procentą, ant pa
skolų, ‘bet iki sziol nieko ipania- 
szaus nematyti.

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

Pirkie U. S. Bonus
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butau szita testamenta sudras
kius tavo akyse Iba ant to ture- 
jei tiesas nes kad tu buvai be 
jaustos ir neturėjai savije žmo- 
giiszkmno, tai dabar tave Die
vas korėja.

Dabar turi praszytie loskos 
tojo, kuri priesz valanda buvai 
liepus labiaus iszmest.

— Dovanokite! Suvaitojo 
kaip beprote, o tame davėsi 
girdėt balsas varpele.

Lekajiiis davė Agotai žinia, 
jog pradėjo svecziai susirenki- 
net ant baliaus.

— Ach ka ežia daryt? Kli- 
ke su verksmu Agota. Tegul 
sau visi eina isz mano akiu, 
jau man geresnis balius ne gali 
būtie koki dabar turiu.

— Lakajqs iszejo.
— Teip mano Agota, tarė 

kunigas. Pažinodamas Filipa 
tai duodu peranke, jog jisai 
tavęs neapleis, o ir tavo locni 
vaikai tiek gero nepadarys 
kiek jisai.

Viską padstrysu kaip jega- 
mastis paliepsi. Tarė Edipas, 
da vis ne pabudęs isz apkvaiti
mo.

— Tai gerai, kalbėjo kuni
gas Valentas. Duosi del josios 
pora pakajelu ir ketvirta dali 
isz to, kiek szitas namas ant 
meto raudos atnesza.

Kitas-gi namas ir likia pini
gai, ka nebaszninkas del tavęs 
paskyrė, o apie kuriuos Agota 
ne žino, bus tavo turtu.

— O asz nelaiminga, szau- 
ke Agota.

— Neplovok, tarė ant to 
kunigas, da tiek turi, jog gali 
Dievui padekavot.

— Dabar-gi tarė, atsikreip
damas in virszininkus, 
teiksis suraszytie akta 
kos Fliipo Varnos, su 
Cemovskiene. Ar pone
priimi ta malone nuo tu kalnu 
gyventojaus.

— Priimu, atsake akis del
nais uždengdama. Per ta laika 
skambinimai prie duriu nuola
tos pasiantriiĮejo. Lakajus sve- 
czius atprovinejo, kalbėdamas, 
jog pone serga. Rodrigą, nusu
sins grafas susilaikė, ha labai 
parulpo jam, kas tai galėtu bū
tie. Liepe leka.jui eiite pas po- 
nia ir kad pasakytu jog jisai 
nori kanecz matytis su ja.

— Ne galu jo priimtie ;are 
su verksmu Agota, ryto gal ir 
galėsi va paisi matyt.

Lakajus Rodrigui apie tai 
pasako ir pasznabždejo jam, 
jog pone labai susirupinus ir 
jog yra pas ja senas kunigas su 
kokiu prastu mužkiu ir kokie 
tai du virszininkai.

— Ar sziteip! Tai tokia ta 
sena isztrina. tare in save po 
nose nusispicaves grafas, tai 
ežia norą ka daryt, atsisuko 
ant kulnies ir įnikdamas ka to-

ta, nes 
rodą, 
tuom.

Toje szeputeje buvo slaptas 
padėjimas apie kuri ne Agota 
nežinojo. Kum Valentą žinojo, 
ha jam Morkus parode.

Toje vietoje buvo paslėpti 
pinigai, ka Morkus buvo pa

tinejo ju. Ir hutu Maksimai nu
siuntęs priesz tai, kad Agota 
nebūtu perszkadinus. Tas tai 
sunkino labinus poną Morka. 
Buvo isz viso pinigą 20,000 
guldenu (apie 8,000 dol.) Slap
tas tas padėjimas buvo ant 
dugno szeputes, auksiniai pini
gai buvo suvynioti in vilno
nius skudurelus.

Teip greit Filipas pasijutus 
turtingu, nei papuiko suvis ir 
savo budo nepermaine. Pa
ėmęs tuosus pinigus ir maty
damas jog da turi daugiau ant 
dvieju mariniu namu po Dedei 
Morkui, padalino tuosus pini
gus ant dvieju’dalu ir atidavė 
puse Agotai tarydamas:

— Ne buvai pone malone 
ant mus, tai teisybe, tegul tau 
Dievas dovanoja, kiek priken
tėjau per tave, kada mane isz 
czion iszvarei, nes buvai pri.e- 
telka ir dažiuretoja tojo, kuris 
mums turtą paliko. Paimkie 
puse t uju pinigu ir gyvenk sau 
laimingai.

Agota negalėjo žodžiu isz 
džiaugsmo isztart. Ant ruipes- 
ties apie ateitis nuslinko.

— O kokis tu geras!

padekavot.

b!ni ...

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

Su teniso sporto lazda, 
racquet” savo rankoje, 

garsus Amerikos tenisistu 
cziampijonas Richard “Pan
cho” Gonzales, už daug me
tu susitinka su savo broliu 
Ralph, kuris dabar tarnauja

in Lakunu Sztabęi in Pusan, 
Korėjoje. Broliai susitiko 
kai Richard “Pancho” Gon
zales buvo atvažiavęs tenisą 
loszti Korėjoje. Jis buvo te
niso cziampijonas per 1948 
ir 1949 metus.

Tai 
kad

ponai 
sutai- 
Agota 
A grota

Kunigas Valentas isz to pui
kaus žingsnio Filipo net apsi
verkė.

Ant to Ibaigsei toji apysaka.
Kas toliams stojosi, tai gali

te dasilprast.
Filipas atpirko po tėvui visa 

gaspadorysta ir buvo turtin
giausiu gaspadorium in visa 
aplinkine, o vaikams davė at
sakanti mokslą.

Kun. Valentas ir visi žmo
nis minėti szitam ąpraszyme 
da ir isziandien gyvena.

Kun. Valentą nuo senatvės 
vos paeina ir gyvena kloszto- 
rije žokoninku Szv. Morkaus 
Krokave, o Agota gyvena ža
lam name ir stojosi kitokia 
motere. Viena duktė Filipo 
prižiūri ja senatvei kaip locna 
savo motina.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

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. I

No.lll—Sziupinis (3 dalis) I 
talpinasi sekanti skaitymai: 
YTa 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 ii 
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 Prisqkymas 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 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, 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, 50e.

No. 158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute 
del Kasieriaus

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

18014—Kvitu
Draugystėms,
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
15c.

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas 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.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.s - ĮJ, S. <■

prisiun-

ir Pini- 
“ visada 
tik ant
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SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

Paskutinis Noras
Apysaka isz Gyvenimo Gyven

toju Kalniniu

(Tasa)

NESITIKĖJO
Praėjo sanvaite, o Filipas 

ncapmislino suvis nusiduot 
pas Agota iii Krokuva. Kuni
gas Valentas tiktai tuom lai'k 
parasze trėezia laiszka primin
damas savo laiszkoje, jog del 
to raszo, ba tas buvo praszyta 
per nebaszninika. Agota kuri 
nuolatos toki jau gyvenimą 
vede ir dabar neatsake del Ku
nigo Valento, nes da pastana- 
vijo ateite suvis nuo jo laiszku 
ne priiminėt.

Eelaukiant-gi volei pora 
sanvaicziu ir negavus jokio at
sakymo, tasai puikus tėvas 
dvasiszkas ir ne nuilsias davi
me gerai artimusi, paszauke 
pas save Filipa ir paklausė 
paskatinai, ar uores nusiduot 
pas poniai Cemovskiene.

— Geradejau brangus, at
sake tada Filipas, isz szirdies 
ar pykši jegamastis, ar ne, asz 
turiu pasakytie, jog pas taje 
boba nevažiuosiu!

Esmių biednas žmogelis, tai 
teisybe, vaikeliams negalų 
duot užauginimo kaip reikia, 
nei mokslo, nes esmių atsida
vęs Apveizolai Dievo labiaus, 
negu in žmoniszka pagelba, ir 
del to, vėluk labiaus imtis prie 
darbo, kad tik tai mano vaike- 
lus iszmaityt, negu kitu melst 
susimylejimo.

— Tegul tau Dievas laimi
na, mano vaikeli, tarė ant to 
kunigas jau jeigu teip kalbi, 
tai asz neprispirinešiu tave. 
Atiduokime viską ant apveiz- 
dos Dievo ir niielaiszirdystes 
jo

in kėlės dienas po tam pasi
kalbėjimu Kum Valentas nu
važiavo in Krokuva.

Priesz iszvažiuojent atsilan
kė pas Filipa, ramino jojo su
sirūpinusia paczia ir vaikus 
laimino teviszkai. Po tam tu
rėjo inieri ilgiau užtrukt Kro- 
kave, tai prasze Filipo idant 
jeigu prireiktu kame kunigo, 
tai nusiduoti pas vikaru in ki
ta parapija, o jeigu labai butu 
didelis reikalas, tai kad jam 
paežiam duotu žinia in Kroku
va,.

Krokave Kum Valentas ap
sistojo klosztorije pas zoko- 
ninkus Szv. Morkaus, su ka
rais nno labai senai pasipaži-

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius ūko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

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

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

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

nojo ir kur turėjo svetinga pri
ėmimą, nes nesiskubino atlan
kė Agota, kuri ant trijų jo 
laiszku nedavė atsakymo.

Buvo tai laikas priesz Užga
vėnes.

Krokave kone kožnam name 
atsiprovinejo balukai ir baliai 
bovijosi bagoti ir biedni. Mu
zikantai per visas naktis turė
jo užsiėmimo iuvales.

Kum Valentui net galvoje 
uže ir tuom labai piktinosi ir 
kad ne visolki Veikalai, kurie 
trukdino ji, tai butu tuojaus 
begiąs isz Krokavo.

Apie Agotai ir iszgirdo, jog 
daugybe pinigu iszdavinejo 
ant baliaus' ir kaip dagirdo, tai 
rengėsi ant senatvės teket už 
vyro.

— Dieve didis! Paszauke 
susipiktiniais in ka tai turtas 
žmogų patraukė!

Po deszimtai valandai savo 
buvimo Krokave, p a r a s z e 
laiszka pas Filipa kviesdamas 
ji kad tuojaus pribūtu in Kro
kuva ir raszo:

— Jeigu neturėtum pinigu 
ant kelio tai tau duos kunigas 
vikaras, o pribuikie kai nuo- 
greieziause ba yra svarbus rei
kalas pas tave.

Nesibijok nieko, ne turėsi 
jokio ergelo.

Teip buvo laiszkas užbaig
tas.

Žinoma jog Filipas paklau
sė paszaukimo kunigo ir tuo
jaus pribuvo in Krokuva.

— Na, Filipai, mano vaike 
kallbejo kunigas, da paskuti
ni karta pamėginsime su Ago
ta, jau dabar ne tu pats nes 
abudu eisime pas ja.

Reike tau žinot, jog dabar 
iszpi kilsime norą nebaszninko 
.tavo dėdės.

— Ha! Jeigu teip tarė Fili
pas, jeigu man uereikes nieko 
kalbėt in taje boba, tai žinoma 
turiu klausyt jegamaseziaus.

Tame inejo in pakaju du po
nai, kurie pasisveikino su ku
nigu gražiai, o ant -Filipo aky
vai pažiurėjo. Kunigas prasze 
sestie, o pats rengėsi eiti ir ka
da pasirenge, tarė:

— Dabar eisime mano po
nai. Filipas divijosi isz tu po
nu, ir negalėjo suprast, ko tie
du ponai drauge ėjo pas Ago
ta.

Kada atėjo prie narna, o bu
vo jau pavakare, pakajuose 
Agotos žėrėjo žiburiai nuo 
daugybes žvakių ir daugybe 
tarnu puikiai pasirėdžiusių 
szvaistesi su didelu užsiėmimu, 
matomai, jog prirenginejo ba
lių. Kunigas Valentas, paemias 
tuodu ponus iu paszaili pakal
bėjo trumpai su jais atsitraukė 
in szale, pats-gi su Filipu nu

ėjo t repą is augsztyn. O Filipas 
su didele baime iresi augsztyn 

isžklotais divouais ir daugelu 
žiburiu apszviestu.

Jau norėjo bėgt adgal, pali
kins kunigą, nes jog tai buvo 
paskutinis noras Morkaus su
silaikė.

Užskanibino, Lekajus isizbe- 
go puikiai pasirėdęs, nes nusi- 
dyvijo baisiai pamatęs ne lau- 
kenius sveczius, nes sena kuni
gą ir da kas baisiaiuse, prasta 
muzika.

— Asz noriu su ponia ma
tytis praszau pasakyt, jog ep
iniu Kunigas Valentas.

— Lekojus nubėgo pas (po
nia palikes sveczius priesz pa- 
kaije.
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Kokis tai Brooklyne 
vyrelis,

Kur ten susikivirezino, 
Policijantai ji in lakupa 

nugabeno,.
Kur koki laika sėdėjo

Jo draugai vėliaus 
fainos užmokėjo.

Ar da ilgai taip bus, 
Jeigu isz savo kvailybes 

neiszsimiegos.
* * *

Tankiai duodasi girdėt, 
Motinas rugojant jog 

Užaugina dukrelia, o vyrai 
Nesiima ant aipsipąlcziavimo.

O kas tame yra kaltas?
Kaip tosios dukreles 

užaugintos?
Kol da maža, tiek to, 

Motina dukrelia apžiūri, 
Leidžia iii mokslą norints

nieko neiszmoksta.
Bet kaip toji dukrele 

paauga,-
Motina pradeda puoszti 

dukrelia,
O jeigu neturi užtektinai 
Pinigu aut papuoszimo, 

Tai kitokia rodą atsiranda. 
Paaugia dukreles pradeda 

valkiotis,
Ir automobiliuose trankytis 

neklauso motinos, 
Nieko nedirba, ir motina 

norėtu, 
Kad tokia tingine valkata, 

Kokis davadnas vyras 
Paimtu sau už paczia.

Koki gyvenimą turėtu jis 
su tokia nioteria?

* * *
Tu bobele arti Philadelfijo's 

pasiliaukie,
Nes visi žmones szaukia, 

Kad suvis isz proto iszejai, 
Ir suvis svaiguli gavai. 

Su savo vyreliu nedorai 
apsiėjai, 

Ba iu lakupa atidavai.
Žmogelis likos (paleistas, 

Ir nusidavė iu įplatusvieta, 
Kur sau rado raminga 

vieta,
Ba rodos negalėjo gauti, 

Turėjo nuo tokios atsitraukti, 
O gal tau dabar gerai, 

Kaip savo vyrelio netekai?
Gali dabar uliavoti, 

Per diena ir naktį szokti, 
Bet ar ilgai tu tęsęsi, 

Ar ilgai gyenti galėsi!

Platinki! “Saule”

Už valandėlės atbėgo Agota 
susimaiszius ir isz piktumo ipa- 
raudonavosi ir paszauke:

— Ar jau proto neturite, 
kunige! Kaip galite mane i n 
toki laika turbaczyt, turiu 
daugybe sveeziu! Sziandien 
pas mane balius.

Pas tave balius, o tasai kai- 
muotis paliko namieja paczia 
ir vaikus alkanus ir nuo szal- 
czio dantimis barszkin'a!

— Dievas su juom.
Turi gera snuki.
Asz butam dievaž ka norint 

davus, nes kad turi biauru snu
ki tai gaus szipiga.

— Tai nieko del jo ne duo
si?

— Duokie man kunige pa
ku j u!

Esi didelis nuo'bradis.
— Paskutine karta klausiu 

tavęs vardan nebaszninko ar 
dalaikysi duota prisiega?

— Jau tai per daug!
Ilei Eudvike, Jonai, Petrai, 

paszauke su piktumu, iszmes- 
kite tuodu valkatus!

— Pamaži, pamaži mano 
Agute, tarė Kun. Valentą, tai 
kad teip, kitaip dabar pakal
bėsime su savim.

Tai pasakęs atidarė duris 
kunigas ir paszauke ant dvie
ju stovineziu ponu, ka drauge 
atėjo ir paszauke:

— Praszau ponu in czion!
— Tu Agota turi būtie szi- 

i

/

' czion! Tarė kunigas, laikyda
mas ja už rankos.

.Jeigu buezia. norėjas iszmest 
| su pagelba savo tarnu tai apie 
Į man tiek ne eina tiktai apie 
j szita žmogų, dabar szitejei, po- 
I na varde rando viską pasakis. 
i — Tada vienas isz tuju po- 
I inu kurie buvo virszininkai isz 
i sūdo, iszeme popieras isz ki- 
szeniauis, ir pradėjo sziteip 
skaityt.

Filipas Varna, sūnūs Mak
osimo Varnos, ant drutes raszto 
Įlocna ranka per Szventos at- 
j minties, Morkaus Varnaucko 
Į paraszyto, o sudėto ant ranku 

,1 egamasezo Kun. Valentaus ir 
p e r su d a pa t v i r t into nuo 
sziandien tasai Filipas Varna 
apima visa turtai po Szv. at
minties Morkui Varnaucko, o 
kuris tai turtas yra naudoja
mas per pone Agota Ciemovis- 
kiene.

Agota, girdėdama tuosus žo
džius, ko tik ne pervirto paba
lo kaip siena ir perkūnas me
tu teip iszgazdines, kaip nete
kimas viso turto.

— Tai suktybe! Paszauke 
da norėdama iszsiteiset.

Ne suktybe tarė abudu 
virszininkai. Mes esame varde 
sūdo.

Dovanosi, kalbėjo vienas isz 
virszininku, nes mes turime 
pi iv aluma tuojaus nauja loc- 
uininka in vezdint ir viską jam 

! pavest, o teipos-gi perskaityt 
testamenta nebaszninko Mor- 

į kaus.
Kliktelejo baisiai Agota, nes 

neturėdama kitokios rodos pa- 
prasze savo tuosius nemylimus 
sveczius in pakaju.

Kunigas Valentas turėjo Fi
lipa vest už rankos, bai tasai 
žmogus nežinojo kas su juom 

' dedasi. Jam viskas iszrode 
■kaip sąlpnas ir lauke prasibudi- 
nimo.

— Agotai dundėjo ausyse 
ir galvoje, o szirdis vos nepli- 
szo.

To ji jie suvis nesitikėjo ir 
greieziau smerties tikėjosi ne 
kas dabar stojosi.

— Nes asz turiu gerus už- 
raszus nuo szventos atminties 
Morkaus tarė, sėsdama, ant kė
dės.

— Mes apie tai ir turime 
paraszyta, tarė virszininkas.

Mes turime ipaskutini norą 
nebaszninko. Pirmutiniam ar
tikule teilp raszo:

Jeigu pone Agota Cemovs
kiene, kuriai viską palieku 
t rauki je vieno meto po mano 
smertei, ne iszpildys prisiegos 
sudėtos priesz mane ir nepa- 
sze’Jps giminei mano brolio 
Maksimo teip idant tiejei 
vargszai galėtu gražiai sau gy
vent ir ant kojų stot, tada ma
no užraszai ne turi jokios svar
bos ir visa likusi turtą apims

Gražuole Isztekejo

Jeanette Altwegg, Angli
jos ledo cziožininkiu cziam- 
pijone, 1952 metais, iszteke
jo už Marc Wirz, kuris pa
reina isz Berne, Szveicarija. 
Kai ji viso kraszto cziožiku 
rungtynes laimėjo, jai buvo 
siulinima daug sziltu ir rie
biu vietų, bet ji viską mete, 
gavo darba in Trogen, Szvei- 
carijoje ir dabar apsiženijo.

Filipas Varna suims vienati
nio mano brolio Maksimo, ku
rio vargo asz buvau priežaste.

— Nes tai da ne yra meto 
nuo numirimo! Paszauke Ago
ta.

— Penpraszau, tarė virszi
ninkas, jau |po metui praėjo 
szeszios sau vai tęs.

— Asz viską padarysu del 
gimi.ųes Filipo, tarė gelbėda
ma save.

— Jau per vėlai!
Perskyrimas antras kodekso 

raszo:
“Kunigais Valentas, ant ku

rio ranku sudedu anuo pasku
tini norą, teiksis tris kartus 
primintie Agotai Cemanskie- 
nei apie (prisiega, idant ipa- 
iszelptu pagal duota prisiega, 
jeigu pati ne susiprastu.

— Tai kam man kunige 
apie tai nesakiai? Paszauke su 
verksmu Cemonskiene.

— Ir apie tai yra paraszy
ta, tarė virszininkas skaityda
mas :

— Idant dasekti, ar mano 
vale Agota Cemanskiene isz
pildys, tai apie tai slaptybia 
kunigas Valentą del josios ne
sakys, tiktai pati a|pie duota 
prisiega turi neužmirszt.

— Tai ir viskas tarė vir
szininkas, o likusi artikulai 
kiszasi ponui Filipui Varnai 
tai pone turi praszalint.

— Kaip tai! Asz turiu 
trauktis isz manio namo?

— Teip yra, tarė, trauktis, 
ba tai pono Filipo Varnaus!

— Nes asz ežia indej.au ma
no pinigus!

— Bus tau viskas (sugra
žinta ka judėjai, ba ežia turime 
suraszyta kas 'palikta, o kas 
bus naujo pripirkta ar kas pri
statyta tai ir bus sugražinta.

Czia yra viskas apszcavota.
— Nes tai yra ne žmonisz

ka i!
— O ar pone Agota buvai 

žmoiuiszka del mus? Prakalbė
jo iki sziol tylintis kun. Valen
tą. Jeigu butumai savo prisie
ga iszpildins žmoniszk'ai, tai

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
— Petnyczioj pripuola Jo

no Mitchello’ Diena, Unijos 
Pirmutinio Prezidento John 
Mitchell.

— Utarninke, Lapkriczio 
antra diena Rinkimai (Elec
tion Day1), visi ukesai privalo 
balsuoti.

— Sukatoj pripuola Szv. 
Alponso ir Szv. Zano'bijo, Vi
gilija, Tautiszka Vardine: Va
lyje. Taipgi ta diena: 1948 m., 
pirmas “Dypuku” laivas at
plaukė in Amerika. Tame lai
ve buvo asztuoni szimtai, try
lika dypuku; 1936 m., visi 
Amerikos uostai suparalyžuo- 
ti, kai trisdeszimts tukstancziu 
darbininku sustraikavo; 1856 
mj gimė Lietuviu patrijotas 
Kun. Aleksandra Burba.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola dvideszimt pirma Ne- 
delia po Sekminių ir Kristaus 
Karaliaus, taipgi Szv. Sinfro- 
nijo, o Tautiszka Vardine: 
Sarge. Ir ta diena, paskutinia 
diena szio menesio. Nedėlios 
vakara pripuola ‘Hallowe’en’. 
Vaikai ir nekurie suaugusieji 
ta vakara apsiredo visokiais 
apredalais ir maskomis, aplan
ko kai kurias vietas su muziku, 
dainomis ir 1.1., už mažas au
kas; Protest on u revoliucija 
prasidėjo 1517 m., kai Marti
nas Liuteris paskelbė savo de
vynios deszimts penkis iusiti- 
kinimus ar priesz Kataliku 
ba'žnyczia pasiprieszinimas ant 
bažnyczios duriu, Witteniburg 
mieste; Louisiana laukai buvo 
Amerikos nupirkti isz Prancū
zijos. Szitas tu lauku nupirki
mas beveik padvigubino Ame
rikos ploti. Mes gavome asz- 
tuonis szirntu tukstancziu my
liu, skersai ir iszilgai nuo 
Prancūzijos už penkiolika mi
lijonu doleriu. Tai buvo Ame
rikos geriausias ir pelningiau
sias biznis.

— Balsuokite visa Demo
kratu Tikieta! Už ka visi kan
didatai bus jums szirdingai dė
kingi !

— Panedelyje p r i p u o 1 a 
pirma diena Lapkriczio-No- 
veinber. Menesis paszvenstas 
ant atminties Dusziu Czyscziu- 
je, taipgi pripuola Visu Szven- 
tuju. Ūkininku Priežodžiai: 
Saulėta Szv. Martyno diena, 
gabena asztre žiema. Szv. Elz
bietos diena pasako kokia žie
ma. Didys sniegas duoda daug 
vaisiu ir do'biliu. Jeigu per Vi
su Szventus szala, tai ateinan- 
czioji 'žiema bus lengva. Menu
lio atmainos: Prieszpilnis 3 
diena; Pilnatis 10 diena; Del- 
czia 17 diena; Jaunutis 25 die
na. Ir ta diena: 1949 m., Plieno 
darbininku straiku; 1925 m., 
Kaune invyko didele darbinin
ku demonstracija, kurioje pa- 
liuosuota devyni politiniai ka
liniai isz sunkiųjų darbu kalė
jime; 1947 m., milijonierius 
IJoward Hughes pasistatydino
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Lietuviai Isz Schuylkillo pa
vieto, balsuokite už John J. 
Downey ant Legislatoriaus.

Demokratiszki balsuotojai 
privalo visa savo suszelpima 
iszrinkime ant Legislatoriaus 
John J. Downey, pirmam Dis- 
trikte, yra tinkamas ant tojo 
garbingo urėdo.

Downey yra svetingu ir prie- 
telingu žmogum, žinomu per 
daugeli žmonių musu Schuyl
kill paviete, isz Brandonville, 
arti Shenadoro, yra žinomas 
kaipo “Darbininku Prietelis.”

Demokratai, balsuokite už 
John J. Downey, o jis jums pa
tarnaus visame laike jusu pa
reikalavimo, nes jis niekad ne- 
užmirszta savo prietelius! Rin
kimai pripuola Utarninke, 
Lapkriczio (Nov.) antra diena. 
Sugražinkite “Downey” in 
Legislatura.

didžiausia ant szio svieto ero
plana kuris gali ant sykio vesz- 
ti penkis szimtus'žmonių; 1943 
m., Prez. F. D. Rooseveltas da
vė Vidaus Reikalu Sekretoriui, 
Howard Ickes, insakyma pa
imti po kariszkos valdžios 
tvarka visas augliu kasyklas, 
mainas. Mainieriai jau buvo 
ketvirta syki sustraikave per 
kara, ir jiems buvo kelis sykius 
insakyta. gryszti in savo dar
bus.

— Utarninke pripuola Už- 
duszines, o Tautiszka Vardi
ne: Szalna. Ir ta diena: 1783 
m., Jurgis Vaszingtonas atsi
sveikino su savo armija in Ro
cky Hill, N. J., ir pasitraukė 
isz vaisko. Po jo prakalbos vi
sa Amerikos Armija buvo pa
naikinta; 1927 m., lietus pyle 
per kelias dienas Naujoje Ang-

Gimines Stoja Už Intarta Daktara

Du broliai su savo žmono
mis atydžiai klausosi, kai 
Daktaras Samuel H. Shep
pard yra tardomas in Cuya
hoga Apygardos teismo 
kambarius Cleveland mies
te. Jis yra intartas už savo 
žmonos nužudinima. Kairėje 

lijoje, upes taip patvino ir per 
krantus iszsiliejo kad net sziin- 
tas d vi deszimts žmonių 'žuvo.

— Utarninke pripuol poli- 
tiszki rinkimai arba Election 
Day. Rinkite vyrus kurie 
jums prigelbes laike pareika
lavimo.

— Ana diena lankėsi mies
te ponios, Elzbieta Vosiliene 
isz Nanticoke ir josios marti 
Ona Pakropiene isz Wilkes- 
Barre ir marti Mare L. Pa
kropiene isz Fort Worth, Te
xas, kurie svecziavoši pas po
nios Vosilienes dukteria Mar- 
gareta ir žentą Vinca Szvers- 
kius ir szeimyna ant W. South 
uly., ir prie tos progos atlankė 
“Saules” Redakcija, nes visi 
yra musu “Saules” skaityto
jai. Turime primyte kad po
nios Pakrcipienes sūnūs Majo
ras Edvardas Pakropis per 
daugelis metu tarnauja del 
“Dede Sam” kuris dabar ran
dasi Japonijoje. —Acziu vi
siems už atsilankyma.

Maizeville, Pa. — Lietuviu 
Moterų Draugija, isz Szv. 
Liudviko parapijos, turėjo sa
vo menesiui susirinkimą ana 
vakara pas ponia Agneszka, 
1 lendrikienes namuose. Sekan- 
czios arės dalyvavo tame susi
rinkime: Auna Cominsky, Ed
na Chappell, Laura Milcavage, 
Anna Austin, Mary Upana- 
vage, Alice Horas, Mary Snar- 
ski, Pauline Ul'binsky, Edna 
Siciensky ir Agnes Hendriks.

New York. — Anglijos Ka
ralienes motina Elzbieta, atvy
ko i u Amerika, ant laivo 
“Queen Elizabeth”, Utarnin
ke popiet, kuri praleis keletą 
dienu mieste New Yorke, po 
tam 'svecziuosis ipas Amerikos 
Prezidentą Dwight Eisenho
wer i ir jo žmona.

ITALIJONAI GAVO 
TRIESTE MIESTĄ

Gyventojai Su Džiau
gsmu Aszaromis Juos

Sveikino
»

TRIESTE. — Italijos ka
riuomenes didingai inmarszia- 
vo in Trieste miestą, po devy
nių metu, per kuriuos metus 
Amerikos ir Anglijos kariuo-

randasi Daktaras Richard 
N. Sheppard su savo žmona. 
Jis remia ir teigia kad jo 
brolis yra nekaltas. Po de- 
szinei yra Daktaras Stephen 
Sheppard su savo žmona. Ir 
jis teigia kad jo brolis yra 
nekaltas.

menes ežia laike kariszka tvar
ka.

Generolas Edmondo De Ren
zi perženge skersai rubežiu su 
savo armija ir užėmė miesto 
valdžia.

Trieste miesto gyventojai, 
nepaisindami lietaus ir žvar
baus oro, persilaužę per ka
riszkos policijos eiles ir sveiki
no marszuojanczius Italijos 
kareivius.

Keletą valandų priesz Gene
rolo De Renzio atvykimą, 
tukstaneziai Italijos kariszkos 
policijos pribuvo sudaryti 
tvarka. Ir juos Trieste miesto 
gyventojai triukszmingai ir su 
aszaromis priėmė ir pasveiki
no.

Tie Italijos kareiviai buvo 
pirmieji nuo Antro Pasaulinio 
Karo užbaigimo kurie ženge in 
Trieste miestą, kai Yugoslavi- 
ja sutiko pasidalinti ta krasz- 
ta.

Trieste mieste randasi dau
giausia Italijonu ir beveik viso 
miesto kalba yra Italijoniszka. 
Už tai visi tie žmones taip 
linksmai ir triukszmingai pri
ėmė Italijos kariuomene.

Vyrai, visai be sarmatos asz- 
aras liejo kai jie pamate Itali
jos kariuomene garbingai mar- 
sziuojant in ju miestą.

Dabar sulyg sutarties, Yugo
slav! j a valdys viena dali to 
miesto, o Italija valdys antra 
dali.

Czia jau nuo keliu szirntu 
metu virte virė ir dabar verda 
kito karo viralas, nes isz czia 
ar isz szitos apylinkes buvo 
prasidejes Pirmas Pasaulinis 
Karas. Czia gali būti Treczio 
Pasaulinio Karo sekios.

PREZ. PRAKALBAS
PYSZKINA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tai pavėlins.
Eisenhoweris rengiasi su sa

vo eroplanu skristi in Naujaja 
Anglija ir net in pietines vals
tijas net ligi Louisville, Ken
tucky ir paskui in vidur-vaka- 
ru valstijas.

Bet jis nesako in kuriuos 
miestus jis norėtu tokias poli
tines prakalbas pyszkinti. Jis 
tik tiek laikrasztininkams pa
sakė ir jiems prisipažino, kad 
jis norėtu pagelbeti politikie- 
riui in Michigan, kur Senato
rius Homer Ferguson yra su
sirūpinės ar jis laimes rinki
mus kad jis liktųsi Senatoriu
mi.

Laikrasztininkai spėja kad 
Eisenhoweris norėtu ir in Bos
toną nuvažiuoti, kur Republi- 
konai yra surengė milžiniszka 
mitinga priesz rinkimus.

Visi mes atsimename kaip 
Prez. Eisenhoweris buvo pasa
kęs, kai tik jis buvo iszrinktas 
Prezidentu, kad jis niekados 
nesikisz in politika ir kad jis 
nei vieno savo partijos kandi
dato nerems ir nei vienam ne
padės per bet kokius rinkimus.

Dabar iszrodo kad Eisenho
weris yra didesnis ir uolesnis 
politikierius negu buvo Tru
man as.

CHURCHILLIS
NESUTINKA SU 

SOVIETAIS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kutinę viltis suardyti ta tvar
ka ir sustabdyti visu tu atsto

vu pasiraszyma ant sutarties 
apginkluoti Vakaru Vokietija. 
Bet jiems nepasiseke.

Szitokis Churchillio nusista
tymas sutinka su Amerikos 
Sekretoriaus, John Foster Dul
les nusistatymu, kuris buvo 
visiems pasakęs kad pirmiau 
reikia su Europos krasztais su
sitarti, pirm negu bus galima 
su Rusija derintis.

KARISZKAS ERO- 
PLANAS DINGO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kunu atėjo kai jie skrido virsz 
Bastia, ant Corsica salos. Jie 
tada pranesze kad ju eroplanas 
yra miglu ir ukanu apsuptas.

Lakūnai kurie ta eroplana 
vairavo, ne tankiai tokias pa
reigas eina, nes j u darbas yra 
ofisuose. Bet lakūnas kareivis 
ar karininkas, kad pasilaiky

The Sentry in the Rice-
The empty battle dress flaps in the gentle wind, the 

forgotten helmet stares across the field.

Once these were the grim harness of war. -

Now they are a quiet country scarecrow, with no more 

dreadful purpose than to keep the birds from a Korean 

farmer’s grain.

How good it is to sec the harsh figure of war turned into 

tins age'old symbol of work and peace1. How good to 

know that, uneasy though it may be, there is peace this 

Armistice Day for us!

The peace we made. Out of the courage of magnificent 

young men who shoived the world that we will oppose 
aggression with fire. Out of the everyday lives of millions 
more of us whose work and thrift and faith sustain our 

nation’s strength.

Our peace to keep — by keeping our country strong.

' Alakingyourfamily safe, through
saving, is the one most important 

thing you can do to strengthen our country for peace. 
And one of the world’s surest savings systems is invest
ing in U. S. Savings Bonds through the Payroll Sav
ings Plan where you work. Even though you've never 
been able to save a dime before, Payroll Savings will 
work for you. Because it automatically saves for you 
before you even draw your pay. And the Bonds you pile 
up earn good interest—can pay you back as much as 
$33.67 for every $18.75 you put in!

You can sign up to save as much as you wish—or as 
little as a couple of dollars a payday. How about start- 
ingon Payroll Savings today? Or, ifyou’reself-employed, 
join the Bond-A-Month Plan where you bank.

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

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury 
Department thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and
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tu savo vieta kaipo lakūnas tu
ri kas metai iszskristi nors 
szimta valandų.

Lakunu Sztabo vyriausybe 
pranesza kad, nors tie lakūnai 
tankiai neskrido, bet kad kiek
vienas isz j u buvo gabus ir ge
rai iszpratintas lakūnas ir mo
kėjo kaip eroplana vairuoti.

Trys isz tu žuvusiu lakunu 
pareina isz Pennsylvanijos 
apylinkes.

VETERANAS
INTARTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tęs, susipeszes apie to dainiaus 
szuni.

Policijos Daktaras Joseph 
Ominsky greitai insake sua- 
resztuoti buvusi kareivi, vęte 
rana Cort ir intarti ji už žmog
žudyste, kai tas dainius pasi
mirė.

Veteranas, buvęs kareivis 
Cort užsigina kad jis sumusze 
ta savo susieda, dainių. Jis sa
ko kad tas dainius Garrett nu
puolė nuo tvoros kai jis norė
jo isz savo to piktumu sumusz- 
ti ji. Jis sako kad jis nei ran
kos neuždėjo ant to dainiaus 
kai jis nuo tos tvoros nupuolė 
ir mirtinai susižeidė.

Bet Daktaras Ominsky sako 
kad aiszkiai matyti kad tam 
dainiui galva buvo baisiai su
daužyta ir kad tas sudaužymas 
buvo tokis baidus kad jis nuo 
to ir pasimirė.
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GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ redak
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau ‘ ‘ Saules ’ ’ redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojąį užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieroi 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie- 
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!


