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Karaliszkos Szeimynos Už Geležines Uždangos Szokike In Talka

Anglijos Karaliene, Elz
bieta Antroji, su savo vyru, 
Duke of Edinburgh, ežia su 
Norvegijos Karaliszka szei- 
myna palociuje in Oslo, Nor
vegijoje.

Tai Karaliene Elzbietos 
pirmutine kelione in sveti-

Isz Amerikos
APSZAUDE

TEISĖJO
AUTOMOBILIU

Laivyno iszeis.

VAIKAS APVOGĖ
48 “TAXES”

tu gryžti prie Balszeviku. Vie- visi priimti atgal m vadovau- 
nok vis dėlto veikmes viduryje jamasias vietas ir, ne nemany- 
vykstas gilesnis ir isz esmse darni kada nors vėl pakilusia 
sukas in Maskvos puse. Buvo in kalėjimus, atvirai ’ reiszkia

Skersai Pacifiko Mares

BUFFALO, N. Y. — Keturi 
jaunuoliai, prisiartinę prie Tei
sėjo Hamilton Ward automobi- 
liaus, paleido keletą szuviu ir 
sau nuvažiavo. Teisėjas nebuvo 
sužeistas.

PenKios deszimts metu am
žiaus teisėjas Ward sako kad 
jis spėja, kad tie jaunuoliai bu
vo draugai tu kitu jaunuoliu, policijos ofisus, 
kuriuos jis buvo nuteisejes in ; • • • •
kalėjimą keletą dienu atgal, licijantas, per savo advokate,^....... .  ...... _
Jis sako jis nenorėtu nei Vieno prlward T Giknn Qtpno-inqi ni i1"""1”“ **”" J.*~ ~

j n.awaru j . uiison stengiesi pa- ges keturios deszimts asztuonis
intartl, bot CZia aiBzlcitli Ria.ty~ ! IcaH iiet tilc Iviilrnc* x • ji’ ■ J sueisimi, ledu jis lik nencas taxi draiverius per pastaruo-
ti kad yra kerszto dalykas. Po- kriete. Bet policijos virszinin- 
licijantai rado tris kulkas in kas, Albert J. Trimmer tuojaus 
teisėjo automobiliu, bet teise- > jį suspendavo, suaresztavo ir in 
jas sako jis tikras kad jis buvo kalėjimą patupdino be jokios 
iszgirdes keturis atskirus szu- kaucijos, 
yius, kai tie jaunuoliai prava- Į 
žiavo; Policijantai dabar jiesz-1 
ko tu jaunuoliu.

•tį ' , .

POLICIJANTAS

Be Kaucijos

PASISKOLINO
AUTOBUSĄ

NORFOLK, VA. — Jurinin- 
: APVOGĖ SALIUNA ■ kas isz Pittston, Pa., isz nuobo

dumo, nežinodamas kaip laika 
- praleisti, pasiskolino dideli
Suimtas, Suaresztuotas “Greyhound” autobusą ir uz- 

važiavo ant “raidos”.
Tame autobuse buvo keli 

žmones, keleiviai, kurie tuo- 
jaus iszsikrauste, ar riste isz- 
sirito isz to autobuso, kai jie 
nujautė kad ne viskas tvarkoj.

Du policijantai ta autobusą 
tu o j aus pasivijo ir^suaresztavo

PHILADELPHIA, PA. — 
Jaunas, dvideszimts dvieju me
tu amžiaus policijantas, Char
les Brewster, norėjo apvogti 
saliuna, “Sportsman’s Bar”,
paeziame miesto viduryje.

Jaunas policijantas buvo ge
rokai inkauszes, po trijų va
landų baliavuojimo, kai jis in- 
ėjo in - ta “Sportsmans Bar” “raidos”.

ma kraszta nuo tolaiko kadd 
ji buvo apkarūnavote, 1952 
metais.

Pirmoje eileje, isz kaires 
in deszine: Karalius Haakon 
Septintasis; Karaliene Elz
bieta ir Crown Prince Olav, 
Karaliaus sūnūs. Antroje 

saliuna.
Bartinderys, szeszios de

szimts keturiu metu amžiaus 
Jeremiah J. Murphy, sako kad 
tas policijantas tuo laiku ne
dirbo ir nenesziojo policijanto 
drabužius. Tas policijantas pa-
reikalavo visus pinigus isz re- yra geras draiverys, ir gal toki 
gisterio, ir isz kiszeniaus iszsi- darba gales gauti kai jis isz 
trauke policijos revolveri.

Keli kostumeriai tyliai isz- 
,slinko isz to saliuno ir pasi- 
szauke du policijantu, Murphy 
ir Szwajkowski, kuriedu tuo- 
jaus nuginklavo ir numalszino 
ta jauna policijanta. Jiedu pri-
sipažino kad jiedu visai neži- John Henry French buvo sua-i 
nojo kad tas vagis yra polici- resztuotas ir Teisėjas E. David 
jautas kol jiedu ji nugabeno in Keiser ji įn kalėjimą patupdi- 
- - ■ no be jokios kaucijos.

Iszsipairiojes, tas jaunas po- > Jaunuolis su pasididžiavimu
, - prisipažino kad jis buvo apvo-

ta draiveri jauna jurininką, 
John Balz. Jurininkas pasiaisz- 
kino kad jis ta autobusą nepa- 
sivoge, bet tik pasiskolino del 

eileje, isz kaires in deszine: 
Karalaite Astrid, Crown 
Prince duktė; Duke of Edin
burgh, Hereditary Prince 
Harald ir Karalaite Ragn- 
hild kur yra Ponia Lorent- 
zen.

o □ o

“Greyhound” autobusiu 
kompanijos atstovai sako kad 
kompanija vargiai ji apskųs, 
ar in teismą patrauks, nes jis 
jokios iszkados nepadare. Vie
nas tos kompanijos atstovas 
pastebėjo kad tas jurininkas

PHILADELPHIA, PA. —
Septyniolikos metu vaikezas, 

sius deszimts menesiu.
Kai jis buvo suaresztuotas 

jis detektyvui Al Helvitson bu
vo pasakęs, kad jis yra dvide
szimts devynių metu amžiaus.

Szeimininke, Ponia Helen 
Dennis, pas kuria tas vaikezas 
ant burdo buvo, policijantams 
pasiskundė kad jis buvo nuo 
jos pasivogęs pusantro szimto 
doleriu vertes radija.

Jaunuolis su pasididžiavimu 
pasigyrė kad kai jis dažinojo 
kad vienas policijantas draivi- 
no taxi ir lauke kaip tik tokiu 
vagiu, tai jis neiszsigando ir, 
visai nepaisė. Jis sake kad jam' 
tik baikos tokius draiverius 
apvogti.

Policijos Daktarai dabar 
stengsis isztirti ar tas jaunuo
lis yra pilno ir sveiko proto.
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PLATINKI!!

TITO SUKA IN 
MASKVA?

Tito elgsena paskutiniu me
tu kai kurie Vakaru žmones 
reiszkia tam tikro nusistebėji
mo ir mano, kad jis, sziuo metu 
balansuodamas tarp Rytu ir 
Vakaru, isz tikro gryžtas in 
Komunistu stovykla. Sztai pa 
prastai gerai praneszta “Rhei- 
nischer Merkur”, laikomas ne
oficialiu kanclerio Adenauerio 
organu, szimet Nr. 20, 1955 pa
skelbė Gunaro D. Kumlieno 
straipsni, kaip isz tikro dabar 
atrodo Jugoslavijoje. Reporte
res yra joje lankęsis ankscziau, 
kai Tito buvo nutraukęs santy
kius su Maskva, gerai pažinsta 
jos gyvenimą ir savo keliones 
inspudžiuose senesnius duome-
nis palygina su dabartiniais. 
Tito su savo visu krasztu atsi
sukąs in Rytus. Buvo laikas, 
kad Jugoslavija savo iszvirszi- 
ne iszvaizda stengėsi kuo dau
giau nusigryžti nuo Rytu ir 
prisitaikyti prie Vakaru. Tiesa, 
ir dabar karininku mandierai, 
po karo buvusios panaszios in 
raud. armijos mandiera, atrodo 
‘ ‘ vakarietiszkaį’ ’, bažny ežios 
pilnos žmonių, prekyvietese ir 
gatvėse matysi privaezius vers
lininkus, o geriau padėties ne- 
pažystaneziam pasirodys keis
ta, kaip toks krasztas vėl gale-

Ezitie drąsuoliai, jurinin
kai, su szitu savo mažu, ke
turios deszimts pėdu ilgio 
laiveliu perplauke skersai 
Pacifiko mares in penkioli- 
ka dienu.

Laivellis yra ju užvardin
tas ‘Waikiki Surf.’ Jie per
plaukia Pacifiko mares isz 
Honolulu in Santa Monica, 

laikas, kada, Titui nutraukus 
santykius su Maskva, isz kai
myniniu krasztu pradėjo bėgti 
pabėgėliai in Jugoslavija ir 
ten buvo sutikti su iškėsto
mis rankomis. Prasidėjo valy
mai ir daug Tito szalininku 
Komunistu buvo isznaikinti 
krkmyniniuose krasztuose, o 
daug Maskvai hztikimu Komu
nistu susilaukė to paties likimo 
Jugoslavijoje. Vakarai ženk- 
liavo Titui pagelba, vienok 
kraszte nuotaikos buvo slogios. 
Kalėjimai, koncentracijos sto
vyklos ir isztremimos salos Ad
rijos juroje buvo pilnos pri
grūstos Maskvai isztikimu Ko
munistu, kuriu nei vienas bu
vo nuteistas mirties bausme. 
Vis ir vis būdavo surandama 
“iszdaviku” tiek paczios par
tijos' eilese, tiek Jugoslavu
slaptojoj policijoj, panaszioj in 
Sovietu MVD, tiek ir tarp ar
mijos karininku. Tito, bijoda
mas galimo sanmokslo, visur 
sustiprino sargybas, o jo priva
tus bustas Dedinje buvo aprū
pintas net prieszlektuviniais 
pabūklais. O dabar vėl viskas 
staiga pasikeitė, ir visos tos ap
saugines priemones isznyko, 
lyg piktas ir slogus sapnas. 
Veik visi seniau suimti ir už
daryti Maskvai isztikimi Ko
munistai, kuriu skaiezius sie
kia apie 13,000, dabar jau pa
leisti. Net daugiau: jie beveik

California. Jie gal pirmuti
niai tokia kelione padaryti 
tokiame mažame laivelyje.

Jie yra; isz kaires in de
szine: trisdeszimts trijų me- 
tu amžiaus Ernie Nowell, to 
laivelio savininkas; Mich 
Muirhead, to laivelio vai
ruotojas; Rudy Choy, Woo
dy Brown ir Wally Froiseth.

Praeinantieji žmones ant 
West 57th ulyezios New 
York mieste stabtelia pasi
žiūrėti kaip szita jauna, pen
kiolikos metu szokike, Vale
rie Harper isz Jersey City, 
N. J., szoka ant ulyczios. Ji 
kaip ir kitos szokikes dabar 
stengiasi iszgarsinti ‘ ‘ Car
negie Hali,” kur randasi 
baisiai daug szokikiu ir lo-

savo nuomone .drauge intaigo- 
dami vieszaja. Kas dar blo
giau: in Jugoslavija atbege isz 
kaimyniniu lydėtoju krasztu 
Titui isztikimi Komunistai 
gražinti in tuos krasztus, isz 

i kuriu buvo pabege pas Tito.
Balkanų paktas? Reporteres 
teigia, kad jis greieziau būna 
tik popieriuje. Tiesa, santykiai 
tarp Jugoslavijos ir Graikijos 
nėra blogi, bet tik ne armijoje. 
Graikai negali užmirszti, kad 
ne kas kitas, o Jugoslavai rome 
Graiku Komunisuts partiza
nus. Pagaliau Jugoslavu Ko
munistai dabartini režimą Tur
kijoje laiko “Faszistiniu”, o 
Turkai, atsilygindami už tai, 
kaip parode kad ir paskutiniai 
Nato manevrai rytinėje Turki
joje, taip vieszai parodavimo 
savo nepasitikejima Jugosla
vais, jog galiausiai, nenorėda
mi, kad kiltu skandalas, insi- 
kisti turėjo net Amerikiecziai. 
Kraszte laikoma viesza paslap
timi, kad karo atveju Jugosla
vai pasitrauktu in intvirtini- 
mus Bosnijoje, o isz rytu slen
kąs prieszas tiesiai patektu in 
po lyguma sziaures Italijoje.

Ne vienas gali paklausti: 
kaip toks pasikeitimas gali bū
ti Jugoslavijoje inmanomas? O 
vis dėlto, pasirodo, inmanomas. 
Už gryžima prie Maskvos isz- 
ejo isz 200,000 senųjų kovotųjų 
veteranu, sudariusiu Jugosla- 
vijos kp branduolį ir karo me
tais kovojusiu drauge su Titu 
partizanu eilese. In szitas rink
tines eiles ineina augiausia už
grūdinti, atkakliausi ir ambi
cingiausi Jugoslavu Komunis
tai. Nors, nutraukus santykius 
su Maskva, partijos eiles buvo 
papildytos puse milijono Tito 

szikiu ir losziku. Szitie di
dingi ofisiai namai dabar 
bus parduoti vienam milijo
nieriui, kuris ketina ant tos 
vietos pabubavoti puosznu 
vieszbuti, hoteli. Loszikes 
per szitokius pagarsinimus 
tikisi surinkti apie keturis 
milijonus doleriu, kad palai
kius ta po visa svietą pragar 
sejusia “Carnegie Hall.” 

draugu, vienok jiems niekaip 
nepavyko susprogdinti szio 
200,000 senųjų veteranu žiedo, 
ir toliau sudariusio Jugoslavu 
kp partijos eilese atskira parti
ja. Paskum veikiai paaiszkejo, 
kad Maskva puolė visai ne juos 
bet tik artimiausius Tito ben
dradarbius, o senieji Komunis
tai veteranai vieszai reiszke 
nuomone, kad ankscziau ar. vė
liau, bet Jugoslavija vis tiek 
turės viena karta atsisukti at-■
gal in Rytus. Ju insitikinimu, 
negali Komunistinis krasztas 
būti Vakaru vietoje, lygiai 
kaip neinmanoma žuviai gy
venti sausumoje. Czia tegali 
būti tik atmaina: arba Jugosla
vija visiszkai iszsižades Komu
nizmo, arba ji turės prisidėti 
prie Rytu vieto. Pagaliau, ir 
patys Amerikiecziai nesivaržy
dami pasisako, kad dabartinis 
rež mas Jugoslavijoje tėra tik 

(Tasa Ant 2 puslapio)

TR0K0 DRAIVERYS 
SUŽEISTAS

SUMMIT, N. J. — Szeszios 
deszimts metu amžiaus troko 
draiverys, Raymond Barner, 
buvo labai sužeistas ant New 
Jersey Turnpike, kai jo trekas 
apsivertė netoli nuo Deepwater 
Interchange. Policijantai spėja 
kad tas trokas apsivertė, kai 
vienas tajeris, guminis ratas to 
troko susprogo. Draiverys Bar
ner buvo nuvesztas in Salem 
County Memorial ligonine. 
Daktarai sako kad jam spran
das yra nulausztas ir galva su
žeista. Pats draiverys dar ne
gali nieko pasakyti, kaip ta ne
laime ten atsitiko.
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Kas Girdėt
Tn Shreveport miestą, La., 

devyniolikos metu amžiaus Al
vin R. Clinton buvo nuteistas 
in kalėjimą ant devynių metu, 
hž tai kad jis pavogė vienuoli
ka centu!

tobusu straikos szitame mieste 
jau pustreczio menesio kai te- 
siesi ir dar galo nematyti.

Daug draiveriu dabar pade
da darbininkams ir kitiems, 
kurie automobiliu neturi, ir 
duoda jiems “raida“ už dyka 
in miestą ir isz miesto.

Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys

In Auckland, Naujoje Zea- 
landijoje, Tonga salos Karalie
ne Salote, yra pasiuntus savo 
tarnus in Fijian salas, papra
šyti kad jai tu salų Karalius 
jai paskolintu žmogų, kurios 
darbas yra pakarti prasikaltė
lius. Du tokie prasikaltėliai da
bar suimti ant Tonga salos. Bet 
ne taip lengva bus ta žmogų 
Surasti, nes jis gyvena giliai in 
Viti-Levu salos miszka, ir tik 
pasirodo, kai jam yra parūpin
tas tokis darbas.

Kasztai užlaikyti musu mo
kyklas eina augsztyn ir augsz
tyn, nežiūrint to kad tu mokyk
lų mokytojai gauna tikrai ma
žas algas.

Iszrodo kad musu mokyklų 
virszininkams labiau rupi sta
tyti didingus mūriniu mokyklų 
negu parūpinti gerus mokyto
jus.

Lafayette mieste, Indiana 
valstijoje dabar yra uždrausta 
j auna v e d ži a m s t r i u k s zm i n g a i 
per miestą važiuoti, bliauti au
tomobiliu dūdomis, ar pririszti 
prie automobiliu senus indus 
kaip kenus ar sunesziotus-cze- 
verykus. Dabar laime ir meile 
ttires szitame mieste būti tyliai 
ir tykiai iszreiszkiama.

New York miesto Chief Ma
gistrate, John Murtagh, sako 
kad gal reikes uždrausti vi
siems važiuoti su savo automo
biliais in New York miestą, 
nes tiek daug troku, autobusiu 
ežia randasi kad jau beveik nė
ra vietos automobiliams. Jis sa
ko kad jau dabar reikalinga 
taip suvaržinti automobiliu va
žiavime ir sustojimą mieste, 
kad jau ir dabar beveik neužsi
moka su automobiliu važiuoti 
in miestą.

Magog miesto policijos vir- 
szininkas, in Quebec, Kanado
je, Maurice St. Jacques, pasi
aiszkino, kodėl jis nenuėjo pas 
daktara iki po septynių dienu, 
kai jis buvo koja nusilaužęs, 
kai jis su ugniagesiais gesino 
gaisra. “Tiek daug svecziu, ke
leiviu isz Suvienytu Valstijų 
ežia atsilankė su tiek daug pi
nigu, kad asz visai pamirszau 
apie savo nulaužta koja,“ jis 
savo daktarui pasiaiszkino.

Dabar kai vasaros saulute 
visus bucziuoja ii’ vieszkeliai 
visus vilioja, tai kasdien skai
tome laikraszcziuose kiek ne
laimiu atsitinka ant tu vieszke- 
liu ir atostogų vietose, prie ma
riu, ežeru ir kalnuose.

Aleksandraviezius, Feliksas.
B ak sze v iczi u s, P ra nei szk us 

isz Pervazninkii kaimo.
Baksevicziutes.
Balnis, Jonas, isz Aszmucziu 

kaimo, Luksziu valsczio, Sza- 
kiu apskriezio.

Belskiene, Dellia, nuo Rasei
nių, ir vyras Belskis, Jonas, 
nuo Kėdainių.

Bisclia.ff (Biszauiskas) Da
nielius, isz Gurancii vienkaimo, 
Auksztadvario vals., Traku ap. 
Turėjo kepykla Brooklyne.

Drevinskas, Juozais, isz Juo- 
daisziu kaimo, Pabiržės vals., 
Biržų ap^ -

E m a s«- M i se vi c z j, u t e, V1 ad i s ip - 
va, gyvenusi Kinijoje.

Jodauga, Simonais.
Jonikas, isz Malvediszkiu 

kaimo, Varnių vai., Telsziu ap.
Noruszeviczius, Juozas ir 

Mykolas, gimė Amerikoje, kilę 
isz Meteliu miesto, Alytaus ap.

Pranevicziuis, Juozas ir Vin
cas.

Svirinas, Juozas (Swirinas, 
Jaseiph).

Valeisza, Juozas, isz Sedos 
vai., Mažeikiu ap.

Žalieckaite, Ona, isz Pilecku 
kaimo nuo Szesztoku, Krosnos 
vai.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS :: • 
’Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

In Los Angeles, Californijo- 
je, Teisėjas Parks Stillwell la
bai ramiai ir kantriai iszklause 
kai Leon Jackson aiszkinosi 
kodėl jis per greitai su savo au
tomobiliu važiavo ir buvo poli
cijos suaresztuotas. Jis aiszki
nosi kad jis buvo palikes karsz- 
ta prosą namie ir skubinosi na
mo kad tas prosas jo namus ne
uždegtu.

Teisėjas Parks Stillwell, 
kantriai ir su užuojauta isz- 
klauses tos pasakos, padavė sa
vo nusprendimą: Penkios de- 
sžimts doleriu baudos ir visi 
kasztai.

Policijantai perspėja, kad 
giltine važiuoja su tais kurie 
važiuoja per greitai ar nori per 
toli in viena diena nuvažiuoti. 
Jie primena, kad lavonas nie
kados niekur nepasivelina, 
vien tik gyvas žmogus gali pa
sivėlinti. Ir jie klausia ar ge
riau kad lavonas pribus in 
laika pas graboriu, ar kad jus 
biski pasivėlina nuvažiuosite 
gyvi ir sveiki in sveczius?

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:
Consulate General of America,

41 West 82-nd Street, 
New York 24, N. Y.

padare klaidu, už kurias teko 
atsakyti Berijai, o Jugoslavai 
taip pat už savo klaidas užmo
kėję “operacija“ su Džilu. Tuo 
tarpu Vakarams ir Rytams, ne
norėdami iszsyk visai aiszkiai 
iszsiduoti, Jugoslavai stengiasi 
būti ir tiems geri, ir tiems, aisz- 
kindamiesi, kad reikia neisz- 
vengiamai bendradarbiauti ir 
santykius tarp Rytu ir Vakaru 
szvelninti.

Baigdamas straipsni, rapor- 
teris pastebi, kad netenka gal
voti, jog Jugoslavija jau tuoj 
pat visai aiszkiai insijungtu in 
Rytu vieta, nors to ir pagei
dautu Sovietai. Jie nori ko ki
to, būtent “aktyvios būvimos“ 
kur Austrijos “sūneutralini- 
mas“ tiek pat su džiaugsmu 
sveikinamas Maskvoje, kiek ir 
Belgrade. Titui Sov. Sanjunga 
skiria didele reikszme tuo bu- 
du, kad jis slaptai atstovauja 
Maskvos užsienio politikai. 
Pvz. tokiai Lenkijai arba Rau
donajai Kinijai szi vaidmenį 
vaidinti butu neinmanoma, nes

(Tasa Ant 4 Puslapio)

UZ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

1NGRABANAS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Scranton miesto, Pennsylva
nia, maži biznireiai nusiskun
džia kad autobusu straikos yra 
labai pakirtusois ju bi^ni. Au-

Bostone viena moteriszke 
reikalauja divorso nuo savo 
vyro. Ji. teisėjui pasiaiszkino, 
kad kai ji norėjo prikelti savo 
vyra isz miego jis mieguistai 
jos paprasze: “Leisk man dar 
pamiegoti, Mariute.“ “O mano 
vardas“, ta moteriszke teisėjui 
paaiszkino, “yra Ona.“

Musu nuomone, tas žmogelis 
turėtu jaustis laimingas kad 
jis dar gali kojas pakratyti. 
Kitos moterys tokioje padėty
je dabar butu teisme ne del 
divorso, bet už žmogžudyste.

PLATINKI!

Pypkes Durnai

SKAITYKIT 
“C A ITT I?’’

Žaliasis Medelis

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

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

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

Dievmedeli, žaliasis medeli, 
Ko iszdygai darže tarp ruteliu. 
Ir pakylo szaurinis vėjelis, 
Ir nulaužė Dievmedžio szakele. 
Ir atjojo jaunasis bernytis, 
Ir paleido beraji žirgeli. 
Vesk žirguži in rutužiu darža, 
O bernyti prie jaunos mergeles. 
Iszmindžiavo žirgužis rutužes, 
Nubucziavo bernytes mergele. 
Vesk žirgyti isz rutu darželio, 
O bernyti nuo jaunos mergeles.

laikinis pereinamasis režimas, 
po kurio turės būti kraszte vėl 
leisti laisvi rinkimai su ne vie
na, bet daugeliu tarpusavy 
konkuruojancziu partijų.

Prie to gryžimo prisidėjo ir 
viliojimai isz Maskvos puses, 
taip pat kiek “atleista“ Sovie
tu politika Rytu Europoje. At
siminkime tik invykius Triesto 
vietoje. Ten net ir Tito nein- 
stenge suvaldyti senųjų Komu
nistu: Amerikiedziu misijos 
nariai buvo kuniszkai sumu- 
szami, Amerikiecziu knygos ir 
laikraszcziai vieszai deginami, 
o mergaitėms, kurios buvo pa
stebėtos draugaujant su Ame- 
rikiecziais, nukerpami plaukai. 
Insiutusi ' minia taip pradėjo 
szaukti, kaip dar niekad nebu
vo szaukusi Jugoslavams nu
traukus santykius su Maskva: 
‘ ‘ Szalin Amerikieczius karo 
kurstytojus! Tegyvuoja taika! 
Tegyvuoja Sovietu Sanjunga!’ 
Tai buvo Kom. veteranu inspe- 
jimas Titui, ir jis, kaip atrodo, 
ta inspejima suprato. Atpirki
mo ožiais buvo parinkti du se
ni jo ginklo draugai: Vladimi
ras Dedijer ir Milovanas Dži- 
las. E. Kardelis susiprato Dži- 
la “nuteisti“, nes jis buvo pri
pažintas “kurstytoju“, per to
li nuėjusiu in socializmo puse. 
Titas parode savo gera valia“, 
kaip skelbia “Rheinischer 
Merkur“, iszduodamas Komu
nistus pabėgėlius tiems krasz- 
tams, isz kuriu jie buvo pabė
gę. Sofijoje net susitiko inga- 
liotieji Jugoslavu ir Sovietu at
stovai, kurie pastate kryžių 
praeicziai. Vieni prisipažino

del jis jums nepadovanojo koki 

verszi iii gyvenimą? Ar asz ne 
tankiai sakiau, kad ponas jam 
apie ta dalyku paminėtu. Mes 
vos iižtenkam dvi, burnas už- 
kimszti, o dabar da atsirado gi
rine mergaite su susi ve] ūsais 
plaukais, kuri nenori nei žodi 
kalbetie ir kuri mano rupesz- 
czius, kui-iu jau be tu per daug 
turiu da padidina.

Meiną peržvelge mirkezioda- 
mas in kerezia:

— O tik asz vien del tavęs 
ja ėmiau Godele, kalbėjo jis ra
mindamas, prie lauko apdirbi
mo ir szienavimo ji tau pagel
bės.

Ar asz bent syki skun
džiausi del sunkiu darbu, barė
si gaspadine, menkai apmal- 
szinta, o dar dabar asz turėsiu 
ir ta supuvusi daigta dabotie.

Tai pasakius inverte viszta 
in Ibliuda ir pastate savo ponui, 
su mediniu szauksztu. Skaniai 
kvepentis garas pakilo nuo sta
lo ir ponas barszkino su szauk
sztu in stala, negalėdamas su
lauki ie kol ne atnesz valgi. Ta
me subarszkino kas norint su 
lazda in duris. Mema nusigan
do, szauksztas jam isz rankos 
iszpuole ir jis sukalbėjo: “In 
nomine spiritus saneti Amen“. 
Tuojans duris atsidarė ir jis 
pamate vyra tamsiuose rūbuo
se kuris ji paveikino:

—- Buk pasveikintas 
dan Vieszpaties!

Mema visai iszbalo ir neži
nojo ka. sakytie. Vinifredas ap
sidairė kamlbari, tada priėjo 
prie langinycziii ir jais iszdau- 
žes paėmė bluda su valgiu ir 
iszmete per Įauga, teip kad blu-

das sutrupėjo in szmoteliiis ta
da jis suriko: į

* — Laukan su moterims! i 
Godele stovėjo ties ugnavie- 

te ir matyt buvo, kad jie vys
kupo žodžiu jokiu 'bildu nenore- » 
jo klausytie, bet kaip jie ma
te, kad jos ponas jei mojo kad 
ji atstotu ir ant užpykusio vys
kupo pažvelgė, ji nusiminė ir 
pagriebusi serganti kūdiki isz 
kerezios bego laukan, o sveti
masis paszauke:

— Susirask kitur nakvyne, 
nes vargai tu tavo kojas inkel- 
si in szito vyro gyvenimą. Tada 
jis užrakino duris ir prižengęs 
prie nusigandiisio zokoninko 
tarė:

— Tarp pagonu asz tave 
sumusziau, ir paleistuvingoje 
draugystėje asz tave užtropi- 
jau; asz atėjau idant tavo du- 
szia iszvalnycziau. Atsiklaupk 
mimo sunau ir iszpažink visus 
tavo nusidėjimus, idant tu ma- 

/
Jonės ingytum po akiu viso ga- 
linczio Dievo.

Nusiminęs zokoninkas puolė 
ant kėlu ir pradėjo Lotiniszkus 
poterius kalbetie.

Ugnis kurinosi ant pelenes ir 
verdantis vanduo bego isz puo- 
du'kd in ilgui, bet niekas apie 
tai nesirūpino ir galiausai ug
nis užgeso. Pradėjo jau tamsi 
rastis tik per iszdaužytas lan- 
ginyczes mažuma teszviete bet 
p aku tavoj anti s kunigas da klū
pojo. Nutilo viskas tik sunkus 
atsidūsėjimai ir murmėjimas 
poteriu ir piszkejimas riksztes, 
sukure Vinfredas grieszniiik: 
baudė. Teip traukėsi net iki vi 
durnakezini, ir kaip jau pradė
jo szvistie tai da zkooninkas 
ant žemes isztiesas gulėjo, o 
ties juom klūpojo vyskupas 
maldas kalbėdamas, o pakuta- 
vojentis sunkiai dūsavo ir ste
nėjo.

Vinfredas atvėrė duris, kad 
saules szviesa ineitu. Ties tvo
ra stovėjo Galfredas, kuris 
vyskupą pamatęs nnlenke gal
va, bet da valanda nebuvo pri
siartinus, kurioje viens brolis 
su kitu galėtu kalbetie.

— Asz mislinau kad tu 
kajingai miegi po sunkiaai 
lionei, kalbėjo vyskupas ir 
vėlino jam kalbetie.

— Nepyk mielas teveli, 
man labai apie tave parūpėjo, 
kaip asz tave negalėjau sulauk- 
tie.

— Ten viduje guli vienas 
didelis grieszninkas kuris pa
klydęs buvo. Pasilik pas ji, 
idant jis tavo veidą matytu, ka
da jis galva pakels, ir pagelbėk 
jam. Kaipo pauksztelis, kuris 
isz kletkos buna iszlekes, asz ji 
sugavau, ir jo nerustanti du- 
szele laimingai dreba. Sugel- 
bėk ji idant jis vėla priprastu 
■prie szventojo musu kasdieni
nio gyvenimo ir nusilenk jam 
kiek tu gali, negalima tokiam 
grieszninkui visa palinksmini
mą atimtie.
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Teip jie jojo kokia valanda 
per krūmas ir pievas, gajausiai 
pamate jie ' gyvenimą, kuris 
mažuma in szali gulėjo. Vado
vo arktis lekie kaip tik galėda
mas link ten. Kelauninkai 
paskui ji besiskubinainti mate 
kad jis kelis kartus sustojo ir 
po tam isz palengvo in dvaru 
injojo. Kelauniukanis prie gy
venimo prijojus, pamate jie 
kad stogai buvo sudraskyti, ir 
namu duris iszmusztus. Vado
vas buvo pasilenkęs ant bile ko, 
kas žoline gulėjo. Kelauninkai 
prie jo prisiartinę pamate vyra 
su sutriuszkyta galva. Tai bu
vo gaspadorius tu namu pagal 
giminia Frankas, bet svetingas 
vyras. Jis uižmusztas kovoje 
kaipo karžygis. Žiūrėkit tenai!

Žeme buvo kasta ii- du rūsiai 
suriausti. Pleszikai yra paka- 
voje 'savo u(žmusztuosius.

— Kada tas. atsitiko, klau
sė svetimasis nusiminęs.

— V,akar dar pirmkol die
na inkaito, atsake vadovas ir 
rode ant negyvo arklio, kuris 
namu gasipadoriaus ragotine 
isztiklas ant žemes gulėjo. Sve
timasis nuszoko nuo, arklio ir 
norėjo in namus eitie sakyda
mas :

— Eikime in vidų ir gelbe- 
kim tuos, kurie gal dar gyvuo-

— Nereikalingas tavo rū
pestis, atsake 'trumpiai vado
vas. Valburga, jo duktė ir jo 
du maži suims yra in nevale pa
imti, juodoji karve papjauta, 
ant jo geležio sėda Serbas, 
Vendai žino viską pa valy tie.

Svetimasis paėmė ypata ir 
pradėjo duobe kastie.

— Velik tu nuo szitos vie
tos atsitrauk, suszuko nerims
tantis vadovas. Antrasis paro
de su pirsztu ant ujamu duriu, 
ant kuriu buvo kryžius iszma- 
lavotas. Jis yra mano tikėjimo 
ir asz negaliu nuo tols vietos at- 
stot pirmkol asz jo kunla nepa- 
laidosu.

Vadovas atsitraukė ir su
murmėjo :

— Ne vienas, kuris kryžių 
nesziojo guli užmusztas ant 
kruvinos žemes.

Kelauninkai iudejo ųižmusz- 
tojo lavona in kapa atsiklaupė 
pasimeldė. Tada užmėtė žeme 
ir pastate ant kapo medini kry
žių. Tada pamojo senasis jau- 
nikaiicziui, kad anas atsitolintu 
ir jis vienas pasiliko prie kapo.

Tuom tarpu buvo vadovas 
iszejas sujieszkotie pedsakius 
plesziku. Kelauninkai jau buvo 
pasitaisė toliu kelaut, kaip jis 
su inkaitusiu veidu sugryžo.

— Asz atradau neprieteliu 
pedsakius ir tos mergaites ir 
kūdikiu; vienas žirgas buvo 
pakaustytas. Tas man rodos 
kad Sorbu kunigaikszczio Ra- 
tiso buvo. Asz ji sueisiu in ke
letą dienu, suszuko jis dreban- 
cziu isz piktumo balsu.

— Ka turi tu tam skurinem 
maisze, kuri tu teip rūpestin
gai daboji?

— Neiszpuola kad tu to 
klaustai ir asz tau ant to ne
duodu jokio atsakymo. Vado
vas nieko ant to, atsakydamas 
vėl paklausė:

— Ar tau butu džiaugsmas 
kad pamatytai Ratisa užmusz- 
ta su visa jo gauja?

— Ne, atsake svetimasis.
— Jis užmusze vyrus tavo 

tikėjimo ir vede ju vaikus in

varguve.
— Ne asz sakau! Paantrino 

svetimasis.
Vaclovas patylomis terp dan

tų sukeikė ir astikreipes in sve
timąjį ir rūdydamas ant to sku- 
rinio maiszo klausė:

— Asz misliju kad tu tame 
maisze turi auksa ir sidabrą, 
koki svetimi prekejiai in musu 
žeme atgabena.

— Gal but, gal ir ne, atsake

A 1’
TARADAIKA *

* *

Nekarta sakau:
Kaip szunes staugti 

nepaliauna, 
Teip ir mane kaip 

kada užgauna. 
Mat, vis Taradaika minavoja 

Be priežasties užklupineja.
Bet asz nepaisau ant 

to suvis, 
Jeigu iszlenda kokis 

kvailys, 
Tegul sau loja,

O Taradaika dainuos 
ir dainuoja.

Asz žmonių pikto nemokinu, 
-Su astronomijom nekvailinu,

Visi už “Saules” griebėsi, - 
Visi''skaitydami ja 

džiaugėsi.
Mano visada, 
tGailva gera, 

Sniegelis nepragerti, 
Ir ne iszgelti.

Asz nepaisau ka zaunijo 
kvailiai;

Bile isz manės džiaugėsi 
Lietuviai, 

Visus galvoczius ir pilozopus 
po padui turiu,

Ba asz už juos geriausia 
galiu.- 

Kiti ne laikraszczius tiktai 
protokulus lipina, 

Prie tikėjimo ir dvasiszkuju 
prisikalbina,

O mano .bosas laikraszti 
iszduoda,

Puikius skaitymus ir 
įSvarbes žinias paduoda, 

Už “Saules” visi griebėsi, 
O ir iszmintingi pripažino, 
Katrie apie laikraszcziu 

verte žino, 
Bet tieji visi nevos 

‘ ‘ apszviesti, ’ ’ 
Tai yra paszlemekai 

pagadyti.
Tiejei tai Lietuvius 

daugiause pagdino, 
Isz dorybes aprabino, 

Nekurie jau ausis suglaudę, 
Kaip pelukai malsziai sėdi.

Sarmatinasi in akis 
parodyti, 

Ba galėtu in kaili gauti, 
Tai ir apie tai užrauksiu, 

nekalbėsiu.
* * *

Vienas mokytas žmogus 
pasakė:

Kad ne tas yra mokytas ir 
garbes vertas, 

Kuris daug mokslo iszejas, 
Bet tas kuris daug mokslo 

iszejas, 
Suprato savo kvailybe ir 

aklybe!

svetimasis, tu tuju daigiu nie
kada negali gaut.

Vadovas piktai ant jo pa
žvelgė, 'bet jo veidas sujudo ir 
jis 'puldamas ant žemes tvėrėsi 
už galvos. Svetimasis paėmė 
savo kirvi ir prižengęs prie va
dovo tarė:

— Sztai paimk kirvi mano 
siui.au ir nukirsk galva negink
luoto vyro. Bet jei nori mano 
žodžiu klausyt, tai su|siramink.

Ingrabanas atsisėdo ir nu
lenkęs galva klausėsi kelaunin- 
ko, o tas toliaus kalbėjo:

— Asz žinau kaus tave su
judina. Pleszikai vedasi su sa
vim viena jauna moteriszke, o 
tu nori ja iszvalny'tie ar kardu 
ar auksu, ir tu mistini kad asz 
tave tam dalyke turiu prigel- 
bet. Jei teisybe, ka aisz sakau, 
tai kalbėk.

— Jisai pasididžiuodavo 
priesz mane, kalbėjo jis isz pa- 
lengvo, kadangi asz pagal bū
da ir papnoti mano tėvu, žirgą 
po aužuoliu apieravojau, bet 
man 'baisu kad jis in rankas 
Ratisio pakluvo. Asz turiu ja 
ar kardu, ar sidabru be auksu 
iszvalnytie, tada asz ja parsi
gabensiu ir ji stosis mano pati, 
o asz jos ponu.

—7 Ir ji turės klausyt tavės, 
kalbėjo svetimasis ramiai, kaip 
bet kad tavo prieszas Ratisas 
teippat mislija.

Vadovas grieže dantimis ir 
puolė vėl ant žemes.

— Jie yra kaip žvėris, sake 
svetimasis, viena gimine naiki
na kita. Kelkis Vadove ir isz- 
pildyk ta ka tu mums prižade- 
jiai, kalbėjo jis ramiai in vado
vą. Dabar tavo garbe nuo tavęs 
reikalaiuje kad tu mus atvestai 
in tavo tėvynė kad mes tau ir 
nepageidautini esame. Kad tu 
busi iszpiklesta pareiga, tai ta
da apsvarstyk kokie bus se- 
kanczioji. Bet ne užmirsizk kad 
ta mergaite kurie sau pareika
lauji kelauje ipo Dievo apsarga 
arszketuotais takais. Kad ji ir 
suiriszta yra, tai ji tik randasi 
rankose visogalingo jo Tėvo, 
kuris visu maldas iszklauso, 
ktirie būdami bėdoj e kreipėsi 
prie jo. Ir jei jis uores, kad jie 
taptų iszvalnyta, tai tas ir atsi
tiks. Bet tu atlik ta kas in tave 
priguli.

Vadovas pasikėlė ir mažume 
pasipurtęs sėdosi ant žirgo. 
Teip keliavo kelauninkai to
lyn in sziaure, kožnas užimtas 
savotiszkomis mislimis. Tik 
svetimasis kada nekada sukal
bėdavo keletą lotini'szku žodžiu 
su jaunikaicziu. Kaip saule lei
dosi atkako jie in tamsiauses 
gires Tiringu.

Terp medžiu jie iszgirdo szu- 
nu lojimą ir murmėjimą.

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais ; 1

160 Puslapiu j į

8 col. ilgio, 5% ool. ploczio Įi 
Iszaiszkina sapna ir kas Į» 
ateiteje stosis. Su priedu ]> 
planatu ir visokiu burtu.
Knyga in minksztos po- ]! 
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— Ar tu mus nori nuvest 
tayp meszku? Paklausė sveti- 
111H SI S.

— Czionaii gyvena Buba- 
meszkininkas atsake vadovas, 
jis sugauna meszkas1 iszmokina 
jais ir parduoda in tolimus 
krasztus Branku kuningaiksz- 
cziams, kaip kartais ir sveti
miems prekejams.

— Nedaugis be žino, kokius N 
dievus jis garbina.

— Žiūrėk ant dangaus, nak- 
ti užeis lietaus, tu ir tavo tar
nas reikalai!jete pasilsio, nes 
ryto kel ausim mes per dideles 
gires kur mus nei vienas in 
nakvyne nepriims.

Svetimasis žiurėjo ant jau- 
nikaiezio prie jo szalies, ir pri
stojo ant vadovo' užmanimo. 
Kaip jie gyvenimui prisiartino, 
pradej oszunes da labiau lotie, 
o meszkos murmetie. Kaip In
graibanas prie kiemo vartų pa- 
baladojo atsirado toks kauki
mas kad ir svetimasis pabūgo 
ir save persižegnojo. Ilgai bala
dojo Ingrabanas prie vartų, 
ant galo su'barszkejo kas prie 
vartų ir apcliunde sukilusius 
sutvėrimus. Ingrabanas pa- 
szauke savo varda ir vartai pa
maži atsivėrė. Vadovas pakal
bėjo toliau kelis žodžius su na
mo gaspadorium, kuris sveti
muosius pamojo kad jie ant 
kiemo užeitu. Tada, nuėmė ke
launinkai nasztas nuo arkliu, 
o Ingrabanas ir gaspadorius 
invede arklius in tvartu. Kaip 
sveczia.i iniženge in priemene su 
molu iszklota paėmė gaspado
rius nuo pelenes žibintuve ir 
szviete in savo sveczius. Kaip 
jis in svetima ji pažiurėjo atsi
traukė jis kelis žingsnius žibin
te iszpuole jam isz ranku ir ja 
paėmė nuo žemes vadovas vėl 
padėjo ant pecziaus.

— Niekad nebueziau tikė
jas tavo veidą, mano grinezio 
matyt. Nemeilingas buvo tavo 
pirmasis sveikinimas tu palie- 
pai mane nuo dvaro nuguitie su 
mano meszkomis.

— O kaip asz tavęs antru 
kartu pamaeziau, pridūrė sve
timasis, asz tave atvalninau 
nuo virves, kuri tau nuvyta bu- 
vo. Ir kaip asz tave trecziu kar
tu macziaui asz tave pakriksz- 
tyjau, o szventytas vanduo te
kėjo ant tavo galvos. Krikszto 
marszkiniai jau seniai suplyszo 
jie paskutini karta buvo men
kesnes vertes kaip pirma kaip 
tu mane iii vandeni dažiai ir 
asz ne labai noriu minetie ne
laimes gadynes. Tu man bėdos 
padarini ir tu man gero pada- 
riai. Bet asz misliju kad tu 
daug slaptybių žinai ir jei asz 
tave priimsiu in nakvyne, tai 
tu mane ir dar kėlės slaptybes 
pamokysi.

— Asz tave mokysiu, atsa
ke svetimasis, jei tu manes 
klausysi.

—- Tegul tas viskas eina ir

Vicsz. Jėzaus ir 
Motinos Szvcncz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, miegan ežios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.
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užmirsza kas atsitiko, asz tave 
ir tavo draugus pavieszisiu 
kaipo sveczius. Dabar sveikinu 
asz tave ponas Vinlricd, priesz 
kuri žmones klaupė ir kuri jiei 
Bonifaciniii id vyskupu vadina. į

I
Kaip priesz vakaru ant ros 

dienos kelauninkai isz jojo isz 
tamsios girios, pamate jie nuo 
virszaus kalno žemes kaukaras, 
o už tu kaukaru lyguma. Ties 
kalnu radosi sodžius su szjau- 
djnais stogais. Aplink sodžių 
buvo tvorai ir plati graibė; na
mai stovėjo vienas prie kito. 
Anapus sodžiaus buvo matyti 
atskirai gulinti gyvenimai li
tukai vede nuo vieszkelio in 
juos. In ta vieta nujojus susto
jo Ingrabanas ir rodydamas 
ant vieno gyvenimo tarė:

— In Tiringiu žeme asz jus 
atvedžitiu, sztai szitas yra tas 
sodžius ir tenai gyvenimas 
Pranko, kuri vadiname grafo 
ūkininku; ten matot stovi jis 
pats. Ka asz prižadėjau asz ir 
iszpildžiau. Likit sveiki.

(jJkielc utoUtwj qxįLqAouM 
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Somebody thoughtful remembered them with a Savings 
Bond — a wonderfully welcome gift for any bride and 

groom. For security is just as important as the china and 
furniture and silver they need to start their life together.
And Savings Bonds represent security that grows. Interest 
is compounded semiannually—and it’s a liberal 3% interest 
if Bonds are held to maturity. With an earning power that 
goes on for a full 19 years and 8 months, that can mean 
$1.80 return for every $1.00 originally paid.
Why not drop into your bank today and order a Bond for 
the bridal couple closest to you. For their future—and for 
your own—there’s no finer investment you can make.

Suggestion for June bridegrooms:
One of the easiest and surest ways to provide financial se
curity for your new family is through the convenient Pay
roll Savings Plan. This Plan does your saving for you —and 
invests that saving in interest-earning Bonds. Sign up for 
it now at the pay office where you work. Just tell the people 
there how much you want to save, (it can be as little as a 
couple of dollars a payday) and they’ll put that amount 
aside for you each payday. When enough accumulates, 
they’ll buy and turn over to'you a Series E Bond. As the 
Bonds pile up and add their interest to the total, just watch 
that nest egg grow!

Want your interest paid -as current 
income? Invest in 3% Series H.

United States Government Series H Bonds are new current income 
Bonds in denominations of $500 to $10,000. Redeemable at par 
after 6 months and on one month's written notice. Mature in 
9 years, 8 months and pay an average of 3% per annum if held 
to maturity. Interest paid semiannually by Treasury check. United 
States Series H Bonds may be purchased through any bank. 
Annual limit: $20,000.

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

Svetimiem dekavojant Die
vui už maloninga apsarga ke
lionėje loke Ingrabanas szailin, 
ii- kai]) Vinifieldas apsidairė 
jau jis buvo isz jo akiu prapuo
lęs. Isz ant ros puses atėjo jiems 
prieszais grafo ūkininkas, ži
lais plaukais ii- rūstingu veidu. 
Vienfieldas pasveikino ji krik- 
szczioniszkii budu ir ūkininkas, 
isz džiaugsmo ]ia raudo naivo
kai]) jis pasakė: ‘‘nuo amžių, 
iki amžių”. Kaip Vinifieldas 
jam padavė laiszka pergamen
to, kuri jam grafiene buvo at- 
siuntus, nutsieme jis kepure pa
griebė arkliu kamanas ir nusi
vedė savo sveczius in savo gy- 
veiiima.

Žemiau sodžiau stovėjo su
puvusi grinczele, aplink ja bu
vo supuvus tvora apaugus su 
visokais bruzginais. Tvora ne
buvo rūpestingai aptverta teip 
kad visztos ir parsziukai Vai
nai galėjo per ja landžiotie. 
Ties vartais buvo isz dvieju 
kaircziu padarytas kryžius pa-

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

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavorąs, 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 skaitytojai 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 “Popieros 
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 galėtumėt© 
ja vis skaityti!

statytas, vienatinis ženklas, 
kad Meginkardas kuri žmones 
Mema vadino kaipo kunigas 
czionaii gyveno. Nenoringai bu
vo jam sodžiaus gyventojai, 
ant grafo papraszymo pavelyje 
to grinczeleje aipsigyventie. Bet 
vadui tu nameliu buvo dar tik 
bent szioks toks smagumas. 
Per plyszius uždarytu langiny- 
cziu buvo gana aiszkiai matyt 
kad ant pelenes smarki ugnis 
dege. Szale pelenes sėdėjo ant 
mažo krėslo prie stalo Mema 
mažiukas rundinas vyras ir bu
vo pasistatęs uzbona su alum 
Ant pelenes virė puoduikyje 
viszta, ir viena drūta merga 
triusesi apie ugni.

— Ilgai jau verda tame 
puode ta virszta. Godele, kalbė
jo Mema be kantrumo, pridek 
dar malkos, idant greieziau- 
iszvirtu.

Bet merga apie ji nesirūpino 
ir arbavosi be paliovos apie pe
lene, tik kada nekada ji pa
žvelgė supykus ant kunigo, o 
ant galo tarė:

— Tikrai butu mano ponas 
geresne dovana nuo serganezio 
kaimyno apturėjus, o ne szita 
stimpanti sutvėrimą, ji rode su 
szauksztu in kerezia kur ant 
sziaudu viena mergaite susirie
tusi tupėjo.

— Per daug sanvaieziu ap- 
žadejo pamesi neląlbases dvases 
kurios ant to susirgusio žmo
gaus buvo užėjusios už didele 
darba yra tai visai menka de- 
kavone biedna nevalninke, ser
ganti ir niekam netikanti. Ko-

(Tasa Ant 2 Puslapio)

siui.au


SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
t .

—- Helena UUbanavicziene 
nuo 504 W. Railroad uly., gy
dosi in Pottsvilles ligonbute.

— Pareita. Sereda, a ;p i e 
7:10, valanda vakare, nelaime 
atsitiko arti Doylestown kai du 
automobiliai susitrenkė ant 
vieszkfelio. Jonas Kunigonis ir 
jo szeimyna, nuo 418 E. Market 
uly., gryždami isz keliones isz 
Bordentown, N. J., kur jie sve- 
cziavosi pas ponios Kunigonie- 
nes broli Juozą Gražela, gryž
dami atgal :ju automobilius li
kes pataikintas per kita auto
mobiliu kuri vairavo Robert 
Harris Lee, Jr., 20 metu am
žiaus isz Villianova. Trys ypa- 
tos isz Kunigonio szeimynos li
kos sužeisti kaip tai Jonas Ku
nigonis sužeistas in klubą; jo 
pati Eleanora, sužeista in ran
ka ir aipykakli kaula; dukrele 
Mare, asztuoniu metu amžiaus, 
likos kuniszkai sužeista, o ju 
22 menesiu senumo sūnelis Jo
nukas iszliko sveikas. Robert 
H. Lee likos sužeistas in galva, 
0 jo drauge panele Marie Karn 
Severn, 22 metu amžiaus, su
žeista in žonkaulius ir nugar- 
kalio. Visi sužeistieji likos nu- 
veszti in Emergency ligonbute 
Doylestown, Lambertville, N. 
J. Ponio Kunigono tėvai gyve
na Frackvilleje.

— Lietuviu Moterų Kliu
kas isz Scliuylkillo pavieto, lai
kys savo “Tea ir Fashion 
Show” Nedelioj, Rugsėjo Sept. 
25-ta diena 1955 m., in Necho 
Alien hotelio svetaine, Potts- 
villeje. Tikietas parsiduodasi 
po $1.50.

—■ Seredoj pripuola Szv. 
Ąnakleto, o Tautiszka Vardi
ne: Austinos. Ir ta diena: 1949 
metuose Szventas Tėvas isz- 
leido insakyma iszmesti visus 
Komunistus ir ju draugus isz 
Kataliku bažnyczios; 1945 m., 
Amerikos Laivynas pradėjo 
bombarduoti Japonija, ne tik 
su savo didžiais kariszkais lai
vais, bet ir su savo bom'bne- 
sziais ir kariszkais eroplanais; 
1946 m., Kongresas sutiko 
Anglijai paskolinti tris bilijo
nus, septynis szimtus penkios 
deszimts milijonu doleriu 
($3,750,000,000). Galima sta- 
cziai sakyti kad ežia nebuvo 
paskola, bet tikra ir gryna do
vana; 1942 m., Amerikos Slap
ta Policija suaresztavo asztuo- 
nis vyrus ir szeszias moteris. 
Visi jie yra intarti už padėjimą 
ir talkininkavimą su tais asz- 
tuoniais Naciais, kurie 'buvo 
musu augszcziausio teismo tei
siami už sznipinejima ir szpie- 
gavima Sovietu Rusijai; 1944 
m., Vilnius Sovietu Rusijos 

’ Raudonosios Armijos paimtas; 
1948 m., John L. Lewisas, mai- 
nieriu bosas atszauke nepri
klausomu mainieriu straikas, 
kai asztuoniolika plieno kom
panijų sutiko ant naujo kon
trakto; 1775 m., pirmas krau
jas pralietas Amerikos revo
liucijoje .priesz Anglija, prie 
Westminister miesto, Vermont 
valstijoje; 1932 m., Hinden
burg laimėjo rinkimus Vokie
tijoje, ir sumusze Hitleri, bet

negavo gana balsu virszinti vi
sus kitus kandidatus; 1861 m., 
Rusijos Caras Aleksandra An
trasis, kuris ’buvo panaikinęs 
baudžiava, buvo nužudytas; 
1360 m., Kryžeiviai užpuolė 
Kauno pili.

— Ketverge pripuola Szv.
Bonaventūros, o Tautiszka! 
Vardine: Vidute. Taipgi ta die
na: 1925 m., pirmaji syki pasi
sekė per radija susisiekti, susi
kalbėti skersai Atlantiko ma
res su Europa; 1386 m., Lietu
viai sutarė priimti Krikszczio- 
nybe; 1940 m., Estonija, Lat
vija ir Lietuva, Sovietu Rusi
jos pavergtos; 1268 m., Zemai- 
cziai pergalėjo Vokieczius ties 
Durbike; 1789 m., Prancūzijo
je prasidėjo Revoliucija.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Henriko, o Tautiszka Vardine: 
Žvingele. Ir ta diena: 1945 m., 
Anglijos ulycizios ir miestai vėl 
nuszvito, po to užtemimo per 
kara, viskas buvo užgesinta 
nuo Rugsejo-Sept. treczios die
nos, 1939 metu; 1946 m., Yugo
slav! jos valdžia pasmerkė savo 
vada Generolą Mikhailovic ant 
suszaudymo. Priesz tai Ameri
kos armija apt jo pasitikėjo ir 
ji reme, bet vidaus politika pa
sikeitė ir Mikhailovic pavirto 
isz patrioto, karsztaus tauti
ninko ir savo kraszto iszgelbe- 
tojo in iszdavika. Kaip ežia 
buvo, kaip ežia atsitiko ir kur 
teisybe, gal mes niekados neda- 
žinosime; Szvento Svithino 
Diena. Jei sziandien lis, tai lis 
per keturios deszimts dienu:, o 
jei sziandien gražiu bus, tai bus 
gražu per keturios deszimts 
dienu; 1948 m., Generolas John 
J. Persliingas pasimirė, jis bu
vo asztuonios deszimts septy
nių metu amžiaus. Jis buvo 
Amerikos Užsienio Armijų Ko
mandomis per Pirma Pasauli
ni Kara; 1410 m., Lietuviai 
pergalėjo Kryžeivius ties Žal
giriu; 1917 m., Rusijoje nu
verstas paskutinis Caras, Ni- 
keliaus Antrasis, insikure ‘ lai
kina valdžia.

— Subatoj pripuola Szv. 
Marijos Skapliernos.

— Pareita Subatos ryta, 
deszimta valanda, atsibuvo lai
dotuves Viktoro Kauno, kuris 
pasimirė pareita Utarninka in 
Schuylkill Haven ligonbute, li
kos palaidotas in Protestonu

kapinese. Graborius K. Rėklai
tis laidojo.

Shenandoah, Pa.—
Puldamas tropais žemyn savo 
namuose pareita Nedelia, Ed
vardas Dongai, Lietuvis, nuo 
22 So. Grant uly., likos pavo
jingai sužeistas in galva nuo ko 
pasimirė pareita Sereda;, po
piet in Locust Mt. ligonbuteje. 
Velionis kitados buvo polici- 
jantas del miesto. Paliko savo 
paezia Elana (Trinkele vieziu- 
te), duktere Mare, pati Frank 
Duplaek, isz Brooklyn, N. Y., 
tris sūnūs:’Edvardu, Long Is
land, N. Y., Roberta ir Juozą 
namie; tris brolius: Vaiteka, 
Alberta, mieste ir Antana, in 
Dartmouth, New Hampshire; 
keturios seserys: A. Yanczulie- 
ne, Shenandoah Heights; L. Si- 
korskiene, Margareta Nicholas 
ir E. Sarokiene, visi isz miesto. 
Laidojo Subatos ryta su apie- 
gomis in Szv. Jurgio bažny- 
czioje devinta valanda ir pa
laidotas in parapijos kapinėse. 
Graborius D. Snyder laidojo.

— Žinios praneszta isz Phi
ladelphia, Pa., buk ponia Mare 
(Davis) Domalavieziene, kuri 
gyveno in Prieglaudų narna in 
Philadelfijoje, pasimirė parei
ta Ketverga, po piet. Senuke 
gimė Lietuvoje, atvyko dauge
lis metu in miestą Hazleton, 
Pa., po tam apsigyveno Phila- 
delphijoje. Paliko sekanezius 
seserycziu: Teofilą Kuczinskie- 
ne, isz Lost Creek; J. Bijaus- 
kiene, Kearney, N. J., J. Drau- 
geliene, Shenandoah Heights; 
V. Boriene, Newark, N. J., ir L. 
Yesviliene, So. Orangę, N. J., 
taipgi sekanezius • seserienius: 
Reimunda, Alberta ir Juozą 
Mulosziai visi isz Ringtown, o 
Aleksandra Morrison isz Phi
ladelphia. Laidojo Subatos ry
ta su bažnytinėmis apiegomis 
Prieglaudos koplyczioje, o kū
nas parvesztas ir palaidotas in 
Szv. Jurgio parapijos kapinė
se. Graborius H. Valukievi- 
czius laidojo.

Gilberton, Pa.—
Maitas Skutczius, 45 metu am
žiaus, nuo Main uly., kuris vai
ravo stymszoveli in stripin- 
sius arti Gilbertono, Ketverge 
apie szeszta,valanda po piet, 
laike darbo, dort bankis pasi-

su Skutcziu likos u'žgrauti su 
keturios deszimts tonu žemes. 
Kiti darbininkai sunkiai dar
bavosi, o apie 10:30 valanda va
kare, atkasė nelaimingo lavo
nai. Velionis paliko savo paezia 
Eetracija (Paulikoniute) įduk
tere Marcele, kuri baigus x-ray 
mokslą ir tarnauja del Daktaro 
H. Miller, Philadelphia, Pa., 
penkis brolius: Juozą, Jurgi ir 
Petra visi isz Slatington; Vin
ca, Jersey City; Albert, mieste, 
taipgi keturios seserys: Hele
na, pati Jono Maxtuczio; Ole- 
sa, pati Ray Greenman, isz 
Brooklyn, N. Y., Betracija,, pa
ti Wm. Jones ir Margarieta, 
pati Elwood Owens, isz Slat
ington. Laidojo Panedelio ry
ta isz Gralboriaus L. Czaikaus- 
ko koplyczios, 318 E. Centre 
uly., Shenandoah, su apiegomis 
in Szv. Liudviko bažnyczioje 
devinta valanda ir palaidotas 
in parapijos kapinėse.

St. Clair, Pa. —
Harry W. Houseknecht, 46 me
tu amžiaus angliakasis, nuo 
Mount Hope Road, likos su
trintas tarpe maininiu kariuku 
laike darbo in St. Clair kasyk
lose. Nelaime atsitiko pareita 
Sereda apie 9:50 valanda va
kare. Paliko paezia ir tris vai
kus, taipgi tęva, tris brolius ir 
trys seserys.

Frackville, Pa.—
Pranas Tomasziunas, nuo 231

slydo ant stymszovelio ir sykiu

.įieško Paramos Naujai Italijos Valdžiai

Ant Pardavimo
Namas, su saliunu laisniu. 

Gera vieta. Parsiduodasi pi
gai. Krepktis in “Saules” ofi
są, cor. South ir A uly., Maha- 
noy City, Pa.

Szeszios deszimts ketu- 
riu metu amžiaus Antonio 
Segni, (po deszine) buvęs 
Agronomijos Ministeris, su
sitinka su Senato Preziden
tu Morzagora, Rymoje. Jie 
du pasitaria kaslink para
mos isz Senato kai nauja 
valdžios taryba bus tveria
ma. Szita nauja valdyba už
imtu Ministerio Scelba vie-

ta, kuris atsisakė ir pasi
traukė.

Segni yra Krikszczioniu 
Demokratu partijos narys. 
Jis dabar stengiasi susitarti 
su kitu partijų vadais.

Jau ne syki Krikszczionys 
Demokratai prakiszo geras 
progas stoti in valdžia vien 
tik isz pavydo viens kitam.

o □ a

N. Railroad uly., numirė parei
ta Petnyczios ryta 10:25 valau-
da in Schuylkill Haven ligon
bute. Velionis gimė Lietuvoje. 
Buvęs angliakasis. Paliko du 
sunu: Edvardą isz Chicago, 111. 
ir Joną, Grandville, Ohio, taip
gi s e k a nez i us p o - v ai k usi: P ran a 
ir Petrą Metasavicziai, kurie 
tarnauja armijoje, taipgi po- 
duktere W. Burke, isz miesto, i 
Laidotuves, invyko Panedelyje į 
su apiegomis in Apreiszkimo 
P. M. bažnyczioje devinta va
landa ryte, ir palaidotas in pa
rapijos kapinėse. Graborius V. 
Menkieviczius laidojo.

r ** * M-M-* ** * * M-M-M-** ********** 

t L. TRASKAUSKAS j 
k ---------- ♦
j lietuviszkas : 
j GRABORIUS J 
• Laidoja Kunus Numirėliu. * 
I Pasamdo Automobilius Del J 
' Laidotuvių, Kriksztyniu j 
’ Vestuvių Ir Kitokiams * 
; Reikalams :: *___ *

S3S WEST CENTRE STREET * 
‘ Telefonai Nr. 78
» MAHANOY CITY, PENNA.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

jie yra jau visai aiszkiai užsi
angažavę. Vienok Tito skelbia
si esąs ar bent turis būti laiko

mas nepriklausomu. “Rheinis- 
cher Merkur” mano, kad Tito 
ir in Indija su Burma keliavęs 
taip pat pagal Maskvos direk
tyvas. Todėl, inspeja szis inta- 
kingas spaudos organas, esąs 
jau pats laikas Vakaramspasi- 
daryti reikalingas isz tokio 
dvigubo žaidimo iszdavas. Vo- 
kiecziu Evangeliku sanvait- 
rasztis “Christ und Welt” Nr. 
18, 1955 raszo, kad Tito propa
guojama “tikri buvimą” rodo 
keistu reiszkiniu. Neseniai Ju
goslavu Komunistu partija ap
lanke Bulgaru kp delegacija, 
stengdamasi plėsti “tarp abie
ju partijų taiku bendradarbia
vimą”, o ypacz siekdama suta
rimo tarp Sofijos ir Belgrado 
Makedonijos klausimu. San- 
vaitrasztis reikszmingu laiko 
taip pat Belgrado sutarimą su 
kitais kaimynais gimtuosius 
krasztais del politiniu pabėgė
liu isz tu krasztu iszdavimo. 
Nors Jugoslavija taip pat pri
sidėjo prie Jungtiniu Tautu 
Žmogaus Teisėms apsaugoti 
seimos, vienok sanvaitraszczio 
žiniomis, buvę sutarta, kad visi 
“režimo prieszai”, kurie pa
staraisiais metais isz kitu 
krasztu pabėgo in Jugoslavija, 
butu “repatrijuoti in ju gim
tuosius krasztus. Visa eile at
veju tokie “režimo prieszai” 
taigi Bulgaru ‘ ‘ Titininkai ’ ’, 
buvo per siena in Bulgarija jau 
iszsiusti. Ta paezia proga taip 
pat primenamas Sovietu szimet

Let us show you the

to see these invitations for yourself- And please don't let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
Invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a

form of these invitations with people who 
really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

O'tower ' UC/edain 
created by I

Naturally, they're important to you! That's why we want you

costly look mislead you ... the magic is in the making of these 

I . . ’ _..............
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct 1

e Have 
enclosvre 

m K Le card»' 
te6pon6 , .

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

VIENAS SKAITO,...
prie valgio, kitas po savo dar-. 
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu svie- : 
tiniu sumiszimu ir kariu, kada 
žinios ateina isz Korėjos ir Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
Saule,” kuri nesigaili kaszto 

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

Kovo 30 d., reikalavimas JT 
Ūkio ir Socialiniu Reikalu Ko
misijoje panaszius pabėgėlius 
“repatrijuoti, prireikus, net ir 
jiega”, nes jie esą “nusikaltė
liai, kurie kursto ir veikia 
priesz savo gimtuosius krasz
tus”. Ryszium su tuo taip pat 
minima ir gen. Michailovo va
dovaujamo “komiteto repat
riacijai skatinti” veiklk. 
“Christ und Welt” pastebi, 
kad, kaip atrodo, ir sziuo klau
simu Tito yra priratejes prie 
Kremliaus pažiūru. ' '

Praneszimas kad in Jugosla
vija nuvyko ne tik pats Bulga
ninas bet ir Chruszcziovas su 
didele svita, Vakaruose pada
re sprogusios bombos inspūdi. 
Budingu laikomas ten vykimas 
dar priesz susirenkant 4 konfe
rencijai. Marsz. Tito betgi vie- 
szai pareiszke, kad Jugoslavi
ja nemano keisti savo draugys
tes su Vakarais ir iszsižadeti 
tautines nepriklausomybes ar 
valstybinio suverenumo. Vis 
dėlto kai kurie apžvalgininkai 
reiszkia insitikinima, kad So
vietai dabar panorės padaryti, 
panasziai kaip su Austrija, ir 
Jugoslavija neutralia. Sovietu 
vadu kelione galinti būti pa
naudota spaudimui in Jugosla
vu vadus, kad paklausytu 
“tautos balso”, forsuojamo 
Jugoslavu Komunistu Maskvos 
szalininku ir stiprintu Jugosla
vijos santykius su Rytais. 
Amerikiecziu “New York 
Times” betgi reiszkia vilti, 
kad nei Jugoslavija, nei Vokie
tija nepateks in Sovietu spąs
tus, nes tai reiksztu joms gala. 
Priesz maždaug 7 metus Jugo
slavu valstybes szefas buvo 
taip per Maskvos radija pra
vardžiuojamas: “Iszdavikas, 
banditas, pleszri beždžione, be
gėdis nyksztukas, iszdaves Ju- 
goslavije badui ir skurdui ”, gi 
sziandien tie pravardžiavimai 
jau dingo, bet ar ilgai? Kiti 
mano, ypacz Britu spauda, 
kad Maskva pati “nuėjusi in 
Kanosa? Ar tikrai parodys ne
tolima ateitis, būtent, kokia 
nauja vaidmenį Rytu ir Vaka
ru santykiuose pasiėmė Tito 
vaidinti.

Vakaru apžvalgininku ne 
vienas reiszkia nuomone, kad 

! tai, ka padare Sovietai sziuo 
metu su Austrija ir Jugoslavi
ja, esanti tik pradžia didelio 
Sovietu žaidimo, kur siekiama 
senu tikslu, tik naujais mo
mentui pritaikytais meteodais, 
atominiam amžiui. — E.
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