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Amerikos Kariszkas Eroplanas “Matador” ^Amerika Pasmerkia Komunis-
Į tiszka Vengrijos Valdžia

ADVOKATAS
INTARTAS

Karaliene In Kelione

Czia Amerikos kareiviai, 
kur nors Europoje, arti prie 
Sovietu rubežiaus turi szita 
“Matador” kariszka eropla- 
na, .bcmberi, kuris lekia be 
jokio lakūno. Jis yra intai- 
sytas ant troko, nuo kurio 
jis pats pasileidžia ir be jo
kio lakūno ar be jokio vaira-

Isz Amerikos
TRUMANA PABARE

Motinai Ir Dukrelei Ne
patinka Jo Prakalbos

WASHINGTON, D. C. ■ 
Amerikos valdžia dabar yra 

i rž'raudus visiems Amerikie- 
czirms lankytis in Vengrija. 

' Va’džia paskelbė kad dabar 
Amerikiecziai negali gauti 
p asz pertu ar vizų lankytis in 

i Vengrija.
Trumpas laiszkas buvo pa- 

riunstas Vengrijos Komunis- 
tiszkai valdž'ai, kuriame ta 
valdža yra kaltinama, už per
sekiojimą ir suaresztavima 
Vengriecziu žmonių, kurie dir- 

■ to prie Amerikos Ambasados 
. Vengrijoje.

Tai pirmutinis tokis Ameri-

— Į džia savo laiszke sako kad sep-I ambasadoje. Cz a aiszkiai m i
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Mergaite Norėjo
Nužudinti Savo Tėvus

tyni kiti vietiniai darbininkai, 
Vengrijos p'liecz ai buvo su- 
aresztuoti už tai kad jie dirbo 
prie Amerikos Ambasados.

Amerikos valdžia Vengrams 
pasakė: “Mes negalime nuty
lėti ar akis užsimerkti, kai Ka- 
munistisz'ka Vengrijos valdžia 
per savo slapta policija perse
kioja ir baidyti Vengrieczlrs 
kurie dirba musu legacijoje ar

40,000 PALEISTI ISZ
DARBO

tj ti kad Vengrijos \%ldžia nori ■ 
pažeminti Amerikos Ambasa-| 
da savo žmonių akyse. ’ ’

Amerikos valdžia, Vengrijos i 
ministeriri szitaip insake savo 
valdžiai praneszti:

1— Amerikos valdžia atnau-: 
jina savo uždraudimą savo Pi-Į 
liecziams lankytis in 
Nei paszportai, nei vizos nebus 
duodamos tiems kurie norėtu 
in ta kraszta važiuoti.

2— Valdžia, dabar suvaržius 
Vengrijos Dipliomatus Ameri
koje, ir uždraus jiems važinėti 
po visa musu kraszta.

(Nou 1953 metu Spalio me
nesio, Vengrijos Dipliomatams 
buvo uždrausta važiuoti toliau 
kaip keturios deszimts myliu 
nuo Baltnamu. Iszrodo kad da
bar tas uždraudimas bus vėl at-' 
naujintas.) oJ ' Samuel Diana,

3 Nebus jokiu pasitarimu ^vieju metu amžiaus jaunuolis 
ar mitingu tarp Amerikos ir j£z Scranton 
Vengrijos. Visi rysziai, ar tai 
dipliomatijos ar prekybos yra 
nutraukti.

Vengrijos valdžia, daugiau 
kaip metai atgal, buvo pra- 
szius kad Amerikos valdžia pa- paskyrė in Lackawanna Apy-

Norėjo Pinigu Del
Narkotiku; Visi

Užsigina

SCRANTON, PA. — Vienas 
.. i intartas žmogus sako kad jau- 

engrija. £Choal mokine buvo
<7.0:2 norma '

i pa-a ius laikrasztininkams 
kad vienas advokatas, ja buvo 
pamokinęs kaip nudėti savo tė
vus kad ji gauta ju apdraudos 
pinigus del narkotiku.

Trisdeszmits iketuriu metu 
amžiaus advokatas, John Pitta ' 
su piktumu užsigynė kad jis ka 

Į bendro turėjo su tu jaunuoliu 
į veikimais ar sumanymais del 
žmogžudystes.

Jis taip pasakė kai jis, lauke 
! būti paszauktas in teismą su 
Samuel Diana, dvideszimts

kos atsikirtimas nuo Genevos DETROIT, MICH. — Chrys- 
konferencijos, kur visi buvo ■ ler automobiliu kompanija pra- 
prižadeje taip gražiai ir taikin- nesza kad ana sanvaite ji buvo 
gai gyventi.

Endre Marton, Vengrietis 
laikrasztininkas, kuris dirbo 
tarptautiniu laikraszcziu drau
gijoje, ir jo žmona Ilona, Ame
rikos laikraszcziu bendradarbe 
buvo pernai suimti ir suaresz- 

VISAS TRIŪSAS UŽ'XiUXVXin“d“i 

DYKA Amerikos.
___ _ Radijas isz Budapeszto mies- 

OAKLAND, CALIF.- Tro.’t0’ Sausio keturiolikta diena, 
, , ._________ !•••*„ paskelbė kad Endre buvo pako draiverys policijantams , 1

. j . . smerKtas ant szesziu metu inpranesze kad kas nors pasivo- ... . „. _. . . , . kalėjimą, o jo žmona Ilona antge jo troka. Jis pasiaiszkmo ■ .. . , , .
t j .. , • •. , . trijų metu m kalėjimą,kad jis alų vezmeja, ir tuo lai- J
ku jis ant savo troko turėjo Ambasados
40,800 alaus, tonku, ir visos jos darbininkai, Belą Kapotsy ir 
buvo tuszczios. . Cornel Balas’ Vengriecziai bu-

Troko draiverys Edward | vo ““P®1 ™*resztuoti ir pana- bLKAhlh 
-n . i j .. , , i sziai nubausti.Breyer sako kad jis tuo laiku 
važiavo atgal in bravorą ir bu-’ -Apart szitu, Amerikos val- 
vo sustojęs užkasti, kai tie va->~ 
giai ar tas vagis jo troka su to
mis tu’szcziomis bonkomis pa
sivogė. Jis sako kad trokas yra 
apdraustas, ir kad jis visai ne-1 
paiso apie tas tuszczias alaus 
tonkas.

vinto, jieszko prieszo eropla- 
nu. Kai jis užtinka prieszo 
-eroplana jis pats pasisuka in 
ta puse ir eina staeziai in ta 
ar tuos prieszo eroplanus ir 
paskui tenai susprogsta. 
Jam nereikia nei lakunu nei 
jokiu radijo intaisu.

| priversta paleisti isz Plymouth 
automobiliu fabriko penkis 
tukstanezius ir keturis szimtus 
darbininku. Reiszkia, Chrysler 
kompanija jau yra isz viso pa
leidus apie dvideszimts szeszis 
tukstanezius darbininku. Apie 
asztucnios deszimts penki tuk- 
staneziai szituose fabrikuose 
dar vis dirba, bet niekas neži
no kaip ilgai ir jiems darbo 
bus. 1

Nuo Gruodžio menesio, dau- siunstu kelis savo atstovus pa- i gardes kalėjimą, 
giau kaip keturios deszimts

isz Scranton.
Abiems buvo paskirta po 

dvideszimts penkių tukstan- j 
ežiu doleriu kaucija. Kai jiedu 
negakjo tiek pinigu pristatyti 
teisėjas Patrick J. Boland abu i

sitarti kaslink didesnes preky-Į Viskas prasidėjo kai tėvas 
'iukstaneziu darbininku buvo ; bos su Vengrija. permaine savo paskutini testa-'
paleista isz invairiu automobi-. Po Geneves konferencijos, j menta., John Pitta sako. Jis sa
liu fabriku, nes dabar nauju! Amerikos valdžia panaikino ko kad Marlene jam pasakė

(Tasa Ant 4 Puslapio)
NEW YORK, N. Y. — 

Buvęs Prezidentas Harry Tru- 
manas jau yra pradėjęs visiems 
velniu duoti per savo priesz 
rinkimus prakalbas.

Ana vakara,, per radija jis 
su piktumu atsikirto Republi- 
konams kurie, anot jo, buvo 
pavadinę ji ir Generolą C. Mar
shall szio kraszto iszdavikais.

Trumanas, su piktumu atsi
kirto: “Jeigu tie neprausta
burniai Republikonai teisybe 
sako kad asz ir Generolas Geor
ge C. Marshall buvome ir esa
me szio kraszto iszdavikąi, tai 
asz nieko daugiau negaliu pa
sakyti kaip kad musu krasztais 
tikrai velniais eina.”

Jo žmona ir duktė, daininin
ke Margarita klausiesi tos jo 
prakalbos, ir kai jis parėjo na
mo, jis pats gavo velniu.

Vėliau jis savo draugams mobiliu isztrauktu.
prisipažino kad jo žmona ir Troko draiverys davė jam 
duktė buvo jam gerai kaili isz- raida, kai jis trauke jo auto- 
pyle ir pasakė kad uutu daug į mcb'liu in garadžiu. Tas tro- 
genau kad kai jis pradeda taip ^as paslydo nuo vieszkelio ir 
keikti ar piktai kalbėti, tai bu-, Charles H. Rose buvo pritrenk -

ŽUVO TRECZIOJE
NELAIMĖJE

1 Z NN ARBOR, MICH. — 
Tri? derz mts asztuoniu metu 
amžiaus Charles H. Rose buvo 
sukriestas kai jo automobilius 
nuvažavo nuo vlerzkelio. Jis

i pasiszauke troka kai jo auto-

tu daug geriau jei radijo kom 
panijos inžinieriai isz jo radi
jo garsiakalbi atimtu ir taip ji 
nutildintu.

— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis j- 
pasninkais. Po 50b arba 3 už 
$135. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha- 
noy City, Pa.

SAMARIETIS

tuos Vengrijos Dipliomatu su- kad advokatas patarė kad ji 
varž nimus, ir nuo Spalio tris- nužudmtu savo tėvus, indetu

Anglijos Karaliene Elzbie
ta Antroji dabar svecziuoja- 
si in Nigeria. Ji pavėlino 
la/krasztininkams jos pa
veikslą nutraukti in Buck
ingham palociu, pirm negu 
ji iszvažiavo ant tos kelio
nes. Karaliene vis maloniai 
ir gražiai priima laikraszti- 
ninkus ir vis stengiasi ju 
praszymus iszpildinti, ar tai 
butu del kokiu raportu ar 
del paveikslu kaip szita sy
ki.

B

deszimts pirmos dienos jiems jos in lagamina ir paskui ta la- ^ene’ -Pitta ir D.ana surengė ta
i___ i- v. ... i rmrlkinlEi nmžiidint.i t,avus.buvo valia važinėti kur tik jie gimina kur iszmesti.
norėjo po visa Amerika. ' Policijantai sako kad Mar

Gražuole, Karnavalo
Karaliene

tas ir buvo be sanmonesi.
Troko draiverys paszauke 

ambulansa.
Tas ambulansas susimusze 

su automobiliu prie Ann Arbor 
Ikryžkelio. Kitas ambulansas 

j buvo paszauktas nuveszti ji in 
lr! ligonine.

~ I
Kai ambulansas Charles H. 

Rose nuveže in Universiteto li- 
: gonine, jis jau buvo negyvas.

SKAITYKITE “SAULE” Pirkie U. S. Bonus!

Davė “Raida” Neteko
Palto

PHILADELPHIA, PA. — 
Trisdeszimts trijų metu am- 

ižiaus biznierius, Francis Mul- 
herin, isz Croydon, Philadel- 

i phijos apylinkėje, sustabdė sa- 
■ vo automobiliu apie pirma va-1 
landa isz ryto, miesto vidury
je, ir davė raida vienam jauni- 

į kamziui, kuris ant kampo sto
vėjo ir nuo szaiezio drebėjo.

Kai tas drebantis jaunikai
tis insisedo in Pono Mulherin 

' szilta automobiliu, Ponas Mul
herin jam patarė kad jis turėtu I 

; szileziau apsirengti, nes dabar 
labai szalta, ypatingai jeigu' 

i reikia eiti peseziam ar ant 
kampo pastovėti ir autobuso ar 

! strytkario laukti.
Už keliu minueziu tas “na

bagas” jaunikaitis iszsitrauke 
; revolveri, ir pareikalavo visus 
Pono Mulherin pinigus. Mul
herin jam atidavė penkiolika 
doleriu. Paskui viena žemeziu- i 

: gaiš nusieta žiedą, kuris ka-sz- 
tavo apie penkis szimtus dole
riu, ir dar antra pigesni žiedą.' 

' Kai tas vagis jau lipo isz au- j

Ponce de Leon Karnava
las yra. laikomas in San Juan 
Puerto Rico. Pirmoji gražuo
le kuri buvo iszrinkta ir pa
skelbta ka;po tu iszkilmiu 
karaliene buvo szeszioliikos 
metu, amžiaus, High School 
mokytoja, Panele Senorita 
Anita McLaughlin.

Per szias iszkilmes būva 
iszrinkta keletą tuzinu kara- -  - - A" ~ 
lieniu isz visu mokyklų ir Į tomcbiliaus, jis stabtelėjo, ir
kolegijų, kliubu ir parapijų. 
Saitas karnavalas tęsiasi 
nuo Vasario penktos dienos 
iki deszimtos dienos.

atsigryžes trumpai pasakė, 
duok man ir tavo ta szilta pal
tą, “overeoata.” Tada tas jau
nikaitis dingo.

Egiptietes Sveikina Savo Premiera

1

Moterų, Egiptiecziu būrys 
čia sveikina Prime Ministe- 
ri Abdel Gamal Nasser, po 
kurio valdyba buvo sudary
ta nauja konstitucija kuri 
duoda pilna teise moterims

SKAITYKIT

balsuoti. Jis czia stovi ir pri
ima tu moterų sveikinimus 
in Cairo miestą. Tai pirmas 
sykis kad moterims butu 
pripažintos lygios teises su 
vyrais.

“SAULE” PLATINKIT

: uudkalbi nužudinti jos tėvus. 
Kai jos tėvai butu nužudinti,

i tai Marlene butu galėjus apsi- 
ženyti su Diana ir gyventi ant 
jos tėvu paliktu pinigu. Jos te- 

. vas yra pasiturintislroku drai
verys.

Ponia Margaret Chomko, 
trisdeszimts asztuoniu metu 
amžiaus, tos mergaites motina 
dabar randasi ligoninėje pavo- 
jirgoje padėlyje. Policijantai 
sako kad duktė, Marlene, pa
love savo motina, kai jos mo
tina. buvo virtuvėje.

Diana sako kad ta mergaite 
Marlene ji palmete, ji atstume 
isiz savo meiles ir jis dabar nie
ko bendra su ja neturi. I

Jos tėvas Joseph Chomko sa
ko kad visos szdos bėdos pra
sidėjo kai jo duktė pradėjo 
vartuoti narkotikus.

VETERANAI
NESUTINKA

Nenori Laikyti Seimą
Texas Valstijoje

WASHINGTON, D. C. —
Philadelphijos Veteranu kuopa 
yra patraukus visa Veteranu 
Draugija in teismą, ir reikalau
ja kad Veteranu Draugija per
mainytu vieta del sziu metu 
seimo.

Veteranu Draugija yra pa- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

i



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Tokyo mieste, Japonijoje, 

mokslo- sztabas nesutinka sam- 
dinti mokytojus ar mokytojas 
kurie nėra didesni, augsztesni 
negu penkių pėdu. Mokslo 
Sztabo virszininkai aiszkinai, 
kad mažo ūgio mokytoja ar 
mokytojas negali mokiniu su
vaidinti, nes tokis mokintojas 
gaili susimaiszyti su mokiniais 
ii* nebutu galima jo nuo moki
niu atskirit.

'Nors Prezidentas Eisenho
weris ragina ir praszo kad 
Kongresas jam bent kokia, byla 
inteiktu del musu mokyklų, bet 
Kongresas, rodos, nesiskubina.

• •■ • • ■
Prez. Eisienhoweris pats pri- 

sipaižinsta kad jis nesitiki kad 
jis visiszkai pasveiks, kdd jo 
sveikata bus kaip pirm ligos 
buvo. Jis sako kad nuo šizio lai
ko jis bus priverstas klausyti 
savo daktaru ir sergėtis kad 
per ilgai nedirbtu ir nepailstu.

■ • •
Prez. Eisenhoweris dabar 

laiko slaptus susirinkimus ir 
posėdžius su savo draugais ir 
taraisi apie politika ir ateinan- 
czius rinkimus.

Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles, buvo- vieszai pa
sakęs kad jis su Repulblikonu 
partija jau keletą kartu iszgel- 
bejo Amerika nuo karo su -So
vietu Rusija. Tokis iszsireisz- 
kimas šukele baisu lemia po 
visa Amerika. Dabar visi nori 
žinoti kaip ir kas mus buvo pri- 
vedes taip arti tokio karo su 
Sovietu Rusija, kad tas musu 
Sekretorius turėjo mus iszgel- 
bet. Dabar daug 'žmonių reika
lauja kad musu Sekretorius pa- 
siaiszkintu ar isz savo vietos 
pasitrauktu.

Tokis iszsireiszkimas tikrai 
nelemtas ir netinkamas, ypa
tingai priesz rinkimus, nes tai 
priparodo kad Repulblikonu 
partija butu mus taip arti prie 
kito karo privedąs su savo už
sienio politika.

Prez. Eisenhoweris sako kad 
jis ta savo sekretoriaus iszsi- 
reiszkima. nėra nei perskaitęs, 
bet jis vistiek ji romia ir rems 
nežiūrint ka kiti sako ar kaip 
ta 'Sekretorių intaria.

Dabar, kai Prez. Eisenhowe
ris susirgo szirdies liga, tai 
daug žmonių iszsigando, ir kai 
tik suserga tai jau mislina kad 
jie yra szirdies liga susirgę. 
Net ir seneliai, kurie senatve 
serga ima bedavoti kad jie szir
dies liga serga. Dabar iszrodo 
kad tikrai mada szirdies liga 
susirgti.

Iszrodo kad karas vėl sziau- 
czia nuo Morocco liki Indone
zijos. Musu armijos dar nėra 
inveitos, bet tai galima atsitik
ti 'bet kuria diena kad ir nety- 
czia, jeigu vieni ar kiti nety- 
czia kelis musu kareivius nužui- 
dintu.

---- J!-------’’--------------

Nauju automobiliu fabrikan
tai dalbai* ima daug darbininku 
paleisti, nes ateinaneziais me
tais tie fabrikantai ketina visa 
milijoną mažiau nauju auto
mobiliu pagaminti, nes negali
ma j u parduoti.

Pypkes Durnai

Lietuva!
Lietuva brangi szalele, 
Visados asz tavo!
Vis tik prie tavęs szirdele, 
Tu tėvynė mano.
Kaip malonus tie kraszteliai, 
Kainos ir gireles!
O tyliai senovės rauda 
Niamunas giest bangelėms.
Kur žvelgiu, kur vaiksztineju, 
Man visur nameliai!
Czion kaimeliai pagirėliais, 
Ten žali laukeliai;
O kur dirbinėję žmoneliai, 
Tai tik skamba daineles, 
Net ir ludno vargdienėlio, 
Nuramins szirdele.

jam daugiausiai ir intaisiau.
— Jeigu pasakytum pons, 

jog atvertei ji ant gero kelio, 
pavertęs in Lenkiszka tautieti, 
tai asz džiaugeziosi laibai, o da-
bar, nėra man ko- džiaugties. 
Asz kaipo Lenke stoju, ir turiu 
stoti visados už Lenkiszka dar-

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminali szkas apraszy- 
mas, 202 pus, 50c.

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

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

No.160—Apie Po Laikui;
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai;

Anglijos Ministeris Sir An
thony Eden vieszai parode sa
vo nepasitenkinimą, Vasizing- 
tone, kur jis buvo atvažiavęs in 
sveczius pas Prez. Eisenliowe- 
ri. Jis tikėjosi kad jis buis pa
kviestas kalbėti in bendra po
sėdi Senatorių ir Kongresmenu 
kaip buvęs Ministeris Clement 
Attlee kalbėjo kai jis buvo 
ežia atvažiavęs. Bet tokio pa
kvietimo esamasis Ministeris 
Sir Anthony Eden nesusilaukė.

Eina gandai kad Sovietai sa
vo Ambasadorių Amerikoje, 
Georgi N. Zaroubin permainys. 
Iszrodo kad Zaroubin yra dar 
Stalino palydovas ir tarnas, o 
Sovietai jauezia kad jiems 
Amerikoje reikia Amlbalsadoriu 
naujos mados, kuris mokės 
kaip su Amerikiecziais derin
tis.

Dabar jau vėl po musu, 
kraszta ima pas-irodinti strai- 
kos. “Ir tu straiku bus daug 
daugiau pavasari ir szia vasa
ra!”

Chrysler automobiliu fabri
kas yra pagaminęs puikiausia 
ir geriausia automobiliu Ame
rikoje, kuris turi daugiau kaip 
tris szimtus keturios deszimts 
arkliu jiegos. Cadillac automo
biliu kompanija dabar yra da
vus sakti keliem® slavo inžinie
riams už tai kad jie leido 
Chrysler kompanija jiems už 
akiu užbėgti, nes iki sziol Ca
dillac automobiliu kompanija 
didžiavosi kad Cadillac auto
mobilius yra geriausias, pui
kiausias ir galingiausias Ame
rikoje.

KEIDOSZIU ONUTE

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Vis dauigiau ir daugiau Re-' 
publikom! Partijos vadu dalbai* 
jau inm sakyti ir spėti kad 
Prez. Eisenhoweris pasitrauks 
ir nestos in ateinanczius Prezi
dento rinkimus.

Musu mokslincziai prana- 
szauja ir prižada kad už keliu 
metu mes galėsime skristi sker
sai Atlantiko mares, isz New 
York in Londoną in pusvalan
di.

Anglijos valdžia, per savo 
Minister! Sir Anthony Eden 
stengiasi Amerikieczius per- 
szneketi ir gal stacziai privers
ti kad mes užvestame. bizni, 
prekyba su Rauduonaja Ko- 
munistiszka Kinija. Gal kaip 
tik su szitu tikslu Ponas Sir 
Anthony Eden buvo ir ežia at
silankęs.

Darbininkas geriausia, dau
giausia uždirba Detroit mies
te. Paprastas darbininkas De
troit mieste uždirba apie pen
kis tukstanezius viena szimta 
penkios deszimts szeszis dole
rius ant metu.

In Portland, Maine, darbi
ninkas uždirba keturis tuks
tanezius devynios deszimts tris 
dolerius, ant metu.

Kai Monaco kraszto karalai
tis atvažiavo pirsztis Ameri
kietei Kelly, Philadeliphijoje, 
jis tuo paežiu kartu iszejo pa
sirinkti sau ponįszka karalisz- 
ka automobiliu. “Cadillac” 
kompanija tikrai tikėjosi kad 
jis pasirinks puikiausia “ Cadi
llac” automobiliu, nes jis nei 
skatiku nei tukstaneziu ne
skaitė. Bet jis p a s i r i n k o 
“Chrysler” automobiliu. Bet 
kuri automobiliu kompanija 
butu mielu noru davus jam ke
lis automobilius visai už dyka 
vien del pasigarsinimo; bet jis 
grynais pinigais nusipirko 
“Chrysler” automobiliu ir in- 
sake kad jis butu ipasiunstas 
jam in/jo karalyste

Anglijos Ministeris Ir Amerikos Prezidentas

lyisite, eisiu velik in pakajus 
rengties, nes-tėvai kas valanda 
gali atvažiuoti, pakilusi atsi
liepė Onute ir debtcleje akimis 
ant Szkeredelninkuczio. Ka pa- 
temyjas tas iszsisziepe ir paro
de gelsvus, kreivus ir placzius 
kaip kumeles dantis. Paskui 
nelaukdamas ponios atsakymo 
nei ant savo klausimo, nei ant 
Onutės, gręždamos! in Onute 
pratarė:

— Gal ir arbata pagamin
site?

— Jeigu ponia lieps man 
pasakyti apie Jusu norą slūgi
nei, tai asz pasakysiu, o gal ir 
patys, szyptelejusi truputi pri
dėjo ir nepabaige.

— Eisime, Onute, visi in 
pakajus, ant galo prakalbėjo ir 
pakilo nuo suolelio.

Eidama ji ir syki ir antra 
pažiurėjo *ant Szkeredelninku
czio ir Onutės.

—• Kodėl Ponia teip žiūrite 
ant mudviejų? Patemyjas tai, 
paklausė Szkeredelninkis.

— Žiuri ui ant jųdviejų ir 
lyginu.

— Kas-gi isz to palyginimo 
iszejo ?

— Norecziau, kad ponas 
butum nors truputi panaszus 
ant Onutės, atvertė jau ponia 
neduodama, stataus atsakymo.

—■ O kam-gi tas panaszu- 
mas man 'butu reikalingas ?

■— Tada mažiaus ant save®

iba ir aklai seku tokius kaip 
pons beveik visame. Bet szirdis 
mano ir protas isz szito jusu 
darbo nesidžiaugė.

— Na, tai gal džiaugsitesi, 
kada asz, jumis pasakysiu jog 
mes ryszomesi, padaryti teip, 
kad Vincu Vincas negryžtu 
mažiausiai po kelis metus na
mo.

— Kaip-gi jus padarysite ?
— Mes, nukausime ant jo 

klebonui ir teip!
—■ Vieszpatie! Kas do per 

isztarimas! Perpraszau bet, tai 
ne pritinka suvis kalbėti teip 
apszviesam žmogui! Tai viena. 
O antra, jeigu norėsite teip pa
daryti kaip sakote, tai reikes 
meluoti, nes kiek žinau Vincu 
Vincą, tai jis niekam in kelia 
pats nelenda. Nelindo tokiu ku
du ir klebonui. O melds ant ilgo 
netesiais ir, tiesa, sakant, intri
gos ant gero niekados neveda 
ir man jos nepatinka.

— Mes ne meluosime, nesi
bijokite.

— Ar tai jus teisybe saky
site?

— Mes sakysime pase 'tei
sybes.

— Kaip- tai puse.
— Mat: Vienas žmogus at

siuntė in suda toki liudyjima, 
ant laiszkelio paraszyta: Asz 
gerai žinau, jog ne Jonas užmu- 
sze Baltru. Geras sudžia per- 
plesze pusiau laiszkeli ir numė
tė szalin dali iki žodžiui “Jo
nas. ’ ’ Ir likosi kaip- matote, pu
se teisybes su pairaszu: ‘ Monas 
užmusze Baltru”. Prisiuvęs 
szita puse teisybes prie aktu, 
sudžia su lengva szirdže apkal
tino Joną nesibijodamas nieko.

—- Atsileiskite! Ant galo 
pratarė' ponia, bet man rodos, 
jog jus tik juokiatesi, o ne tei
sybe kalbate. Jus teip nedary
site!

— Suvis ne! Asz jums kal
bu šerio ir kalbu dėlto, jog szi- 
tame darbe ir jums paskirta 
dalis. Jus turite dergti Vincu 
Vinca pas savo pažinstamus 
czionai mieste. Tautiszkuose 
darbuose, supraskite, visi in- 
rankiai ir visi budai darbo ge
ri.

Ponia su Lenkstudeneziu! ei
dami truputi atsiliko nuo Onu
tės, kuri insprudo greitai in na-

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Y’la isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.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.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 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 nema
no. 58 pus., 20c.

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

No.128—Dvi isztorijos: Vai
dinu eras; Bedali; 44 pus., 20c

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

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

No J 33—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 Matėuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144—- Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Te-

Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Par 
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-
■Sovietu Rusijos Premierasi 

Bulganinas Prezidentui Eisen- 
howeriui tuos du laiszku buvo 
pasiuntęs, praszydamas taikos 
sutarties, vien tik kad jis galė
tu turėti kokia pors propagan
da kai Sovietu atstovai ■atsi
lankys in Londoną szi pavasa
ri. Jie gales sakyti kad jie no
rėjo taikos sutarti sudaryti, 
bet kad Amerika nesutiko. Tai 
bus ju propaganda Anglijoje, 
szi pavasari.

Buvo daug gandu kad pacz- 
tas pabrangs, kad paprastas 
laiszkas kasztuos penktuką, 
bet dabar Kongresmenai ir Se
natoriai tokios bylos neisz- 
drysta investi priesz rinkimus.

• • - *
Kai Kruishevas ir Bulgani

nas parvažiavo isz savo kelio
nes in tolimus rytus, tai tuo- 
jaus prasidėjo visokios permai
nos Kremline ir Sovietu valdy
boje. Patst Krushevas dabar 
nebežino kur jis stovi savo par
tijos tarpe.

ponas panesztum.
— Kitais žodžiais ponia sa

ko : jog asz niekam nevertas.
—' Suvis ne tai. Asz poną 

dideliai guodoju; o ka asz sa
kau, tai tik rodo, jog asz Onute 
da augsizcziau statau nei Jusu

mus, ir gala sznekos vede tik
tai vieni du, pertai tiep aiszkiai 
apie viską ir kalbėjo. Bet be- 
reikalo jie užsžitikejo, kad ju 
nieks negirdi. Tankiai ir sienos 
turi ausis.

—BUS DAUGIAU—

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.

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-

Prezidentas Eisenhoweris 
sveikina laikrasztininkus, 
kai jis palydi Anglijos Mi
nister! Sir Anthony Eden ir 
ji vedasi in savo kambarius. 
Jiedu tuoj aus užsidarė vie
name kambaryje ir pradėjo 
tartis kaslink viso svieto 
svarbiu klausimu del taikos 
ir ramybes. Iszrodo kad

svarbiausi klausimai ku
riuos jiedu apsvarstė tai bu
vo Vidur Rytu ir Azijos, ne- 
pamirsztant ir Žydu-Arabu 
klausima, kuris yra Ameri- 
kiecziams labai opus, nes 
Ikad ir didžiausi , žmones 
Vaszingtone nenori, stacziai 
bijosi užkibinti Žydus.

o o □
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mylista. ■
— Tai ponia ne tiesa kalba

te. Menkiausias vyriSzkis yra 
visados vertesnis už geriausia 
mergina, atsake Lenkstudentis.

— Teip, bet tai del nuota
kos. O asz ne nuotaka. Dėlto 
del manes. Onute virszesne už 
kiekviena vyra, ne mokanti sa
ve vesti. O tamista sziandien 
du sykiu parodai save nežen- 
telmonu.

— O ponia man ®ziandien 
jau antra pamokslą savo. Bet 
asz vis tik jus palinksminsiu^ 
Studentai Lenkai Vincu Vincui 
teip gražiai pakiszo koja už jo 
Litvomanija, jog jis szimet nei 
ant vakacijui ne pervažiuos li
ne darkys czionai jaunumenes 
su savo anti-Lenkiszkomis in- 
dejomis. Tiesa sakant, asz tai

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isx 
szito Katalogo

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios NaktL 
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—Szaklnis 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.

kiu Seraphiszkas Officium. 15c

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.

gVY Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. A
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Keidosziu Onute
(Tasa)

Bet susimildami, pratarė vėl 
Szkerdeelninkutis, kuo tame 
kalti Lenkai?

— Atleiskite už 'žodi, bet 
asz turiu jums pasakyti, jog 
tai vaikiszkas klausimas ir pri
tinkantis prastam vaiku, o ne 
inteligentui.

— Kaip tai vaikiszkas ? Rus- 
cziai paklausė -užgautas vaiki
nas.

— Teip jog szitame ir yra 
didžiausioji nuodėmė Lenku 
priesz Lietuva, o jus da klau
sute.

— Gerai, bet praszau jus 
tai darodyti pirma, o jau pas
kui sakykite, kad tai teip.

—■ Jeigu teip norite, tai ge
rai. Pasakykite man kokia val
džia buvo- Lenkuose ir Lietuvo
je pradedant nuo Liublinines 
unijos, kada paskutinai susilie
jo Lenkai su Lietuva?

—■ Na, tai žinomas dalykas, 
jog valdžia buvo Lenku, nes 
Lenkai ir Lietuva tai state vie
na valdyste Lenku, kurioje ir 
vieni ir kiti gyveno, kaip bro
liai ant lygiu tiesu.

— Kokios-gi mokslinyczios 
buvo Lietuvoje? Koki univer
sitetą uždėjo Lenkai Vilniuje?

— Gerai! Atsakysiu jums, 
jog mokslinyczios buvo Len- 
kiszkos ir universitetas buvo 
Lenkiszkas, bet kas-gi uždrau
dė Lietuviams Užsidėti tada 
Lietu viszkus?

— Ant szito- asz jums atsa
kysiu kitu klausiniu: kas dabar 
uždejas Rusiszkas moksliny- 
czias, uždraudė Lenkiszkas?

— Na, tai ir vaikas žino, 
jog valdžia.

— Gerai, kodel-gi jus ne
žinote to, jog Lenku valdžia 
draudė pirma uždėti Lietuvisz- 
kas mokslinyežias?

— To niekad nebuvo! Kad 
Lenku valdžia spaustu Lietu
viszka' kalba! Lenkai ir Lietu
viai buvo tai lygus visame, 
kaip 'broliai; ju kalbos buvo 
lygios visame. Tik Lietuviszka 
kalba, kaipo neiszdirbta moks- 
liszkai, atsiliko ir, kaipo ne
tinkanti, buvo pamestai per sa
vuosius, o dabar jus visame 
kaltinate Lenkus. Jus tik prie
žasties jieszkote pur vais mesi i 
ant viso Lenkiszko, mat, dabar 
tokia gadyne kad viskas Len
kiszkas persekiojamas, dergia
mas.

— Pavelykite, jus ne ta už
imate kalbėti; pabaigkime vie
na, O' jau paskui pareikime ant 
kitos kalbos.

— Tai, ka czion da kalbėti!
— Bet pavelykite, pratarė 

ir kunigas, tegu jis pabaigia.
—■ Ka czion da laukti, kur 

jis ras darodymus to, jog Len
kai spaude Lietuviszka kalba?

— Pavelykite, o darodymai 
rasis, atsake Vincu Vincas.

—■ Na, gerai, raskite!
— Kas isz jusu, vyrai, ne

atsimena ‘ ‘ nota-lingvos. ’ ’ ? At- 
sigrežias in gaspadorius, pa-

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS :: 
Labai užimanti apysaka

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

klausė Vincu Vincas.
— Kur neatsiminsi brudo, 

prakalbėjo senis Szkeredelnin- 
kas, nusiszypsojas.

— O kas tai buvo do per 
“nota-lingva?”

— U-gi būdavo, jeigu' kas 
mokslinczioje iszsitaria Lietu- 
viszkai, tai jam rėždavo lentu
te in delną, kad net ranka su
tindavo ir pakabindavo lentu
te ant kaklo, kaip szunbrankta

Mieli skaitytojai,
Ar kada sau apjnislinot 

Kuom del jus yra Amerika?
Ar kada uižklausete saves: 
“Kuom yra toji Amerika 

del manės?’’
Ir ar radote ant to atsakyma? 
Pavėlinkite kad jums duio-tau 

trumpa atsakyma, 
Ant tojo užklausimo.

Amerika yra sklypu kur laike 
paprastu laiku, 

Randasi del visu darbas 
Del tu kurie nori dirbti.

Uždarbei yra geri,
O paezedus žmogus gali 

Užczėdyt del saves ir savo 
szeimynos pinigą;

0 tukstaneziai gali dastoti 
Paguodones ir augsizto dinsto, 

Savo mieste, paviete ai
vai džioje.

Visi turi kuogeriausia. proga 
Ingijimo savo žemiszko turto, 

Arba “praparte” czionais 
Amerikoje,

Greicziau ne kaip Europoje, 
Kur žmones yra labai 

suvaržyti, 
O ypatingai sziuose laikuose.

Ne tik czionais; galima 
Nusipirkti savo locna nameli, 

Bet valdžia daro visokius 
stengimus, 

Kad ateiviams palengvint taji 
Pirkimą ir paskolint pinigus.
Amerika duoda nepaprasta

Proga del musu vaiku.
Mokslas yra duodamas del 

vislu, 
Kurie tojo mokslo- geidžia. 
Nuo laiko kada jusu vaikai 

Turi szeszis metus amžiaus,
Valdžia jais rūpinasi ir
Iszaukles juos moksle ar 

amate.
Amerika yra geru sklyipu ir 

geru progų.
J eigų ne jus patys tai jusu 

Vaikai gali daeiti prie visokiu 
urėdu ir paguodones.

Sztai ka jums ženklina szitas 
Laisvais sklypas vadinamas

Amerika!

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

su paraszu “nota-linguae”.
— Musu iszkalboje buvo' 

neteip, ne lentute ant kaklo ka
bindavo, tik toki raudona au- 
deklios liežuvi, pridėjo Keido- 
szius.

— Na, o ar muszdavo in 
delną su lentute? Paklausei 
Szkeredelninkutis.

— Kur neniusz! Muszdavo 
biauriai ir ne syki, bet tris sy
kius.

— Tegul ir teip bet kuo 
kalta Lenku valdžia, jog tokio
se iszkalose, o draudė Lietu
viszka kalba? Ak ttai patys 
žmones samdydavo tokius mo
kytojus.

— Asz mokinausi mieste 
pavietavoje inokslinyczioje ant 
szito atsake Keidosziu,s.

—■ Szito ginti negali, pridė
jo vėl ir Szkercdelninkuczio tė
vas, mano dede kunigą du sy
kiu klasose plake už Lietuvisz
ka kalba.

— Na, gerai, tegul bus teip 
jog kliasose inokslinycziose 
draudė Lietuviszka kdlba, bet 
teip ji turėjo sau laisve, gin- 
czy j o S zke redeln in k utis.

— Ir tai netiesa, trauke to
liau Vincu Vincas. Kokia ten 
laisve, jeigu žmones turėjo po
terius ir prisakymus Lenkisz
kai kalbėti ir spaviedoties Len
kiszkai.

Kitaip nepavelydavo vysku
pai. Bažnycziose pas mus Lie
tuvoje, kur nesuprasdavo nei 
žodžio Lenkiszkai, paliepta bu
vo Lenkiszkai giesmes giedoti. 
Na, dabar sakykite kokia da 
jiems reikia darodymu, jog 
Lenku valdžia persekioja Lie
tuviszka kalba? Ar da geriaus 
jums reikia parodyti, kaip Len
kiszkas brolis, o Lietuviszka 
broli, paemes už gerkles, smau
gė?

— Na-gi, na-gi parodykite 
da? Piktai szypsodamas prita
rė Lenkstudentis.

— Gerai. Nugyvenę nuo 
koto bajorai ir kiti isz ju pa
bėgėliai rasdavo sau duonos 
kąsni po visokias biuras (kan
celiarijas), tapdami urednin- 
kas. Paklauskite, kas daryda

Maybe you were just out of the Army or Navy. 
Undoubtedly you were still counting red points and 
probably trying to tease an automobile salesman to 
sell you a new car. If you were like most Americans, 
you were also buying U. S. Series E Savings Bonds.
And If you were, this message is for you.
The Bonds you bought in February, 1946, mature this 
month! That means that every '$37.50 you invested in 
Bonds then is worth $50 today.
And here's more good newsi
Under the present Bond law the maturity period 
of Series E Bonds has been extended a full 10 years. 
There’s nothing for you to sign—no visit to the 
bank required for you to take advantage of these 
extra earnings. Just hold on to your Bonds and let 
them go right on earning money for you. With 
the extended interest period, your Bonds can earn 
up to 80% more than you originally paid. For _ 
example, that Bond that’s valued at $50 today will 
be worth $67.34 in 1966—giving you a net return 
of $29.84 over your original $37.50 investment.

Lew of us know exactly what we’ll be doing in 
1966. But you can count on this. The principal yov 
put into Savings Bonds back in 1946, as well as 
your 1956 Bond investments, will continue to be 
safe—not subject to market fluctuations. And 
interest on your money will still be piling up J or you at 
the steady average rate of 3%, compounded semiannually.

So to put your future on a sound financial basis, 
hold on to your maturing Bonds—and invest in 
more where you bank or on the Payroll Savings 
Plan where you work.For the big things In your life, 

be ready with U. S. Savings Bonds
The U. S. Government does not pay [or this advertising. The 7 reasury Department thanks, 

for their patriotic donation, the Advertising Council and

vosi jeigu kokiu nors budu, o 
gera vieta tekdavo Lietuviui 
bajorui, norius jau ir aplenkė
jusiam? l<iek skundu, kiek in
trigų Lenkai susitelke daryda
vo, kad tik iszvytu Lietuvi ir 
tai paskutiniuose laikuose, ka
da ir paežius Lenkus vos ne vos 
kente kaipo uredninkus?

— Tiesa ir tai, atsiliepe 
jaunasis kunigas. Būdamas 
gimnazijoje- daug sykiu asz 
apie Sizitokius Lenku darbus 
girdėjau.

- — Mažai to, paimkite se
nus rasztus musu kampo val
džios, o ten isztisa visur sutik
site Lenkiszkas pavardes, tar
tum musu kampe tiktai ir gy
veno vieni Lenkai. Kaip ured- 
ninkai, teip sudžios, teip visi 
virszininkai grynai Lenkiszkos 
tautos buvo. Tame tarpe, kaip 
isz gyventoju saraszo matyties 
musu kampe buvo ir turtinges
ni ir pakegesni bajorai Lietu
viai, o su Lenkiszkamis pavar
dėmis ne teip daug buvo.

— Na tai kas-gi isz to? At
vertė Szkeredelninkutis.

— Sztai kas! Tame, jog 
mes dabar vargstame, jog ne
turime savo literatūros, kalti 
Lenkai su ju valdžia. Apie ka 
ir ėjo terpu mudviejų ginezias.

— O dalbai- prie Rusiszkos 
valdžios ar geriau ?

—• Asz to ir nesakau. Nes 
tai jau suvis kitas klausimas." 
Jeigu Jonas szlubas ir Raulas 
szlubas, tai da tai neženklina, 
kad asz jiedviem kojas iszsu- 
kau, pertai ir nėra ko mane 
apie tai ir klausti. Nes toks 
klausimas yra negudresnis už 
ta, apie kuri teip ilga ginezia 
teko kelti. Del to.

Bet nenubaiges, szyptelejo 
Vincu Vincas ir pakilęs nuėjo 
su keliais gimnazistais szalin. 
Szkeredelniiijkutis paraudo isz 
piktumo.

*♦* ***

Praslinko vėl metai. Tartum 
viena akimirka, tartum nuo 
mostelėjimo gilingos rankos po 
szaltai žiemai sukilo vėl žoles, 
parėdai lauku, pievos sužydo, 
pakvipo visokimois kvapsni- 
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mis, girios, apsidenge lapais; 
nukratė nuo saves ledo ryszius 
sujudo upes, upeliai; ažeru pa- 
virsziai banguoti pradėjo se
novei. Viskas po senovei, tik 
žmonių karta vienais metas, se
nes ne tapo.

Buvo pabaiga Gegužes me
nesio. Sodelyje ponios ant baž
nytines ulyczios sėdėjo- Onute 
ir pati ponia ir dirbdamos szne- 
kucziavosi. Onute dabar jau 
paaugusi mergaite lauke tėvu 
atvažiuojant jos parsivežti na
mo. Tiesa ji labai pamėgo po
nia, pas kuria pora metu pra
leido ir kuri del jos ne mažai 
gero padare, bet nenorėdama 
tėvo pinigus bereikalingai lai
dyti, ryžosi gryžti atgal suvis 
namo.

'Ka galėjo pramokti, pramo
ko. Ir ponia pati jei tai beveik 
parodyjo.

— Mat, Onute dabar tu nuo 
manos nieko dauginus jau. ne
gali pasinaudoti. Apsiejimo 
gražaus jau tu pramokai. Jeigu 
tau dabar atseitu ir in saliona 
patikti, tu ir ten sarmatos man 
nepadarytum nei savo kalba 
nei apsiejimu. O ka apie siuvi
mą ar virimą, reikalingus na
minius darbus, tai tokios kaip 
tu dabar reikia pajieszkoti. '

Butu viskas g-erai, viena, ne, 
jog asz pripratau prie tavęs 
labai, ir bus nelengva apsieiti, 
kol atprasiu.

Ant szito atsiduso ir Onute 
ir pratarė:

— Guodotina ponia! Ir 
man nelengva bus nuo jusu 
skirties, bet mano toks padėji
mas, jog neturiu savo valios 
ir isztekliaus tokio, kaip asz 
norecziau. Pas jus pripratau 
asz prie szviesesnio gyvenimo, 
ir kaime gal but jog dabar bus 
man sunku, 'bet ka padaryti.

— Tiesa, vaikeli! Nubrauk 
savo aszaras ir atsiduokie ant 
Dievo valios! Asz pati 'žinau, 
jog nelengva isz geresnio padė
jimo, o patekties in sunku. Bet 
visur randi ne sziokia tai tokia 
paguoda. Asz savo- sunkiame, 
tartum, be jokio praszvaistos 
tamsiame padėjime, radau vie

nok nusiraminimą del saves 
pramokydama savo gimines ir 
tave apsejimo ir darbu, man 
žinomu. Tu, vaikeli gryszi in 
kaima, mokykie kitu|s kaimy
nus mylėti savo tėvynė Len
kus!

—• Poniute! Iszleto pratarė 
ant szito Onute, asz esu Lietu
vininke ir man jeigu reiketu 
mokyti tėvynė mylėti, tai asz 
turecziau mokyti Lietuva my
lėti, o ne Lenkus.

— O jau ir matyties Vincu 
Vinco inteknie, užpakalyje ju 
astiliepe netikėtai vyriszkas 
balsas -Szkeredelninkuczio, ne- 
senei sugryžusio isz universi
teto' ant vakaciju.

—■ O kaip ponas mus nu
galinai, atsiliepe ponia, teip 
vagezia prie musu priėjės! Ar. 
gi jums ne sarmata?

— O ko man sarmatyties? 
Asz norėjau paklausyti apie ka 
jus czionai kalbatės, apie ko
kius kavalierius?

— Tai da negražiau isz Ju
su puses, ir atleiskite man, jei
gu asz jums tai sakau, nežiū
rint ant-visos mano guodones, 
kuria turiu del jusu, kaipo' 
Lenko, tautieczio gero. Vag
ezia klausyties yra tai vienas 
isz darbu negražiu, terszian- 
cziu garbe, o vagezia klausy
ties kalbos moterų yra tai da 
piktesnis dalykas.

— Ka! Nusijuokė kaip ku
mele negražiai Szkeredelinin- 
kutis, tai kaip matau, ponia del 
manes prirengė visa pamokslą. 
O tuomtairpu tuirecziau asz po
niai kita pamokslą pasakyti 
apie tai, jog ponia per pora me
tu nemokėjai inkveptit Len
kiška dvasia szitai jaunai sa
vo mokytinei. Pagal mano mis
ti, toks daras tai jau ne sarma
ta, tik, staeziai’ prasižengimas' 
prieszai tautiszka Lenku dar
bą.

— Susimildamas, ka ponais 
kalbi? Ar tai mislyji jog asz 
nors valanda apleidau savo- ap
eiga kaipo- Lenke tautiete?

Bet ka asiz galiu padaryti? 
Ka asz tik pasakau ir geriausia 
ji klauso manės su atsidėjimui,

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais ;!

160 Puslapiu ' I
8 col. ilgio, 5% ooL pločio J > 
Iszaiszkina sapna ir kas ji 
ateitoje stosis. Su priedu Į> 
planatu ir visokiu burtu.

Knyga in minksztoe po- ]! 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su j • 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00 :Į
Saule Publishing Co., J; 
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Ant Gavėnios
No. 197 Graudus Verksmai 

arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

No. 198 Gromata arba Muka 
musu %Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolime 10c.

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

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

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra dsl prisiun- 
timo kasztu. Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

o iszkreipia saviszkai. Asz sa
kau: reikia mylėti savo- tėvynė 
Lenkus; ji man atsako: tiesai, 
reikia man mylėti mano- tėvy
nė Lietuva. Asz sakau: Lenkai 
ir Lietuvai vis tai viena. Ji-gi 
man atsako, jog Lietuva guli in 
žiemius nuo Lenku ir ulžima 
Kauno, Suvalkų ir puise Vil- 
nias redystes, ir perati de facto 
ji skiriasi savo padėjimu; jog 
apart to skirias kalba, budu 
svieto ir neszene. Ka asz turiu 
ant szito atsakyti?

Nemielai debelejo žvairai 
kiauliszkomis, bet blakstienų 
ir skrustu akimis Szkeredelni- 
kutis ant ponios; storos jo lu
pos susiglaudė in nemegusi 
szyiptelejima; bet utojau ir pa
sibaigė. Pikta jam buvo, jog ji 
susarmatyjo, nors' siekėsi tai ir 
užslėpti. Pikta dabar jam pasi
darė, kad neturėjo ka atsakyti 
ant žodžiu ponios, kuriai jis 
siekėsi atkerszyti už padaryta 
sarmata. Del to, kryptelejas lu
pomis atsiliepe:

— Szitas kalbas da ir pas
kui po metu kitu rasime, o da
bar pavelykite paklausti, ar 
gerete arbata.

Iszgirdusi szitokia pabaiga 
ginezio, Onute turėjo- drueziai 
susieziaupti kad ne prriksztele- 
tu juoku, nes atsiminė pasaka 
alpie kale, kuri po kaima bėgio
jo nuo vienu namu (pas kitus es
ti. Ir neisizkente nepratariusi 
duszioje:

— Tikra kale, o neva mo
kytas žmogus ir sarmatos tik 
tiek, kiek pas kale, ir aplieji
mas visame toks jau.

— Poniute, asz jeigu pave-
(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Parapijos Ban kieto Liekanos

Parapijos bankietas, va
kariene buvo surengta in o
Arundal Park sale. Gaisras 
isztiko ir vienuolika žmonių 
žuvo ir daugiau kaip szim-

tas buvo sužeista.
Dauguma žmonių kurie 

žuvo ar buvo sužeisti buvo 
sumindžioti kai visi bego 
prie langu ir duriu.

Žinios Vietines
— Kazimierasi Stanaitis, 

nuo 77 So. Main uily., likos su
rastas negyvas savo miegamo
je kambaryje Subatos rylta per 
savo sesute, ponia Agnieszka 
Traskausikiene. Velionis gimė 
Shenadoryje kitados gyveno 
Detroit, Mich., kur jis dirbo del 
City Transportation Co., o apie 
asztuonis metu atgal apsigyve
no Malianojuje pas savo sesute 
ponia Agnieszka
ne. Velionis buvo 
kur jis tarnavo antroje sveti- 
noje karoję Vokietijoje ir 
Pranei joje. Prigulėjo prie Lie- nigo Pi

Ame ui-: Juozapo

miesto. Isz ju tūkstantis dvi- 
deszimts vienas žuvo. Tai buvo 
viena isz didižiausiui nelaimiu 
New York mieste; 1879 m., 
Amerikos Kongrseas invede ir 
priėmė Ibyla, kad moterys gali 
būti advokates in pat augsz- 
cziausi Amerikos teisina.

parduodamas. Jis svers apie 
tūkstanti tris szimtus dvide- 
szimts svaru, ir gales važiuoti 
apie szeszios deszimts myliu in 
valanda.

Japonijos valdžia buvo keliu 
kompanijų praszius kad kas 
nors pagamintu automobiliu 
už apie tris szimtus tukstan- 
cziu “yenu”, kad daugiau Ja
ponu iszgaletu toki automobi
liu pirktis.

Julijonos, o Tautiszka \ audi
ne: Arminas. Taipgi ta diena: 
1918 m., Lietuvos Nepuikiau-; 
somy bes Diena. ‘ ‘ Nepuiklauso-1 
ma Lietuva yra sudieu K«a-, NUZUDE DUKTERĮ 
czianti Lietuva. ; 19m., j 
Lietuivos Universiteto inkuri- j v
mas. Kad Žmona Nubaustu

— Petnyczioj 'pripuola Szv. 
Donatos, o Tautiszka Vardine: 
Viltis. Ir ta diena: 1935 m., 
Maslkvoje mirė Vincas Micke- 
viezius, Kapsukas, Lietuvos

— Gerai žinomas del mies
to gy ventojams, Pranas Rai- 
kauskas, saliujiinkas, nuo 312 
W. Centre uly., staigai numirė 
Petnyczios vakaru., 6:30 valan
da, nuo szirdies atako. Gimė 
Malianojuje. Prigulėjo prie 
Lenkiszkos parapijos ir kelio
lika draugyseziu. Paliko savo 
paezia, .sunu ir duktere, taipgi 
dvi seserys ir įbroli. Laidojo 
Utarninko ryta su apiegomis 
in Szv. Kazimiero Lenku balž- 
nyczioje 9 valanda ir palaido
tas in parapijos kapinėse.

Traiskauskie-1 — Nedelioj, 8-ta valanda 
veteranas,! vakare, invyko Bankietas in 

s -svetainėje, 700 W. 
uily., ant garbes, Kn
is K. Czesna, Szv. 

■įlaraji i jos k le'bona s,

darbininkui vadas ir žymus ra- 
sza tujas; 1801 m., gimė Žemai
tijos vyskupas ir Lietuvos ra- 
szytojas Motiejus Valanczius; 
1815 m., Taikosi sutarits Ibiuivo 
sudaryta New Orleans mieste 
tarp Amerikos ir Anglijos. Ge
nei olas Jackson sumusze Ang
lijos kariuomenes ir Kongre
sas, suidare ta taikos sutarti; 
1936 m., Revoliucija Paraguay 
kraszte. Prezidentas Eusebio^ 
Ayala 'buvo paszalintas; 1864 
m., pirmas Amerikos submari- 
nas “Hunley” nuskandino ka- 
riszka laiva “USS Housato
nic” kuris svėrė tūkstanti ke
turis szimtus tonu. Tas su|b- 
mairinas, per klaida, turėjo sa
vo duris atdaras kai jis palei
do “torpedo” in ta laiva, ir 
nors tas laivas ‘buivo nuskan
dintas, 'bet visi jurininkai ant 
to submarine prigėrė kai van
duo juos užpluidino per tas, per 
klaida paliktas atidarytas du
ris. •

SAN GABRIEL, CALIF. — 
Tėvas m’rt'nai sužeidė, nuszp-, 
ve savo devynių metu dukrele, 

, policijantai sako, kad savo 
.mona nubaustu ir duotu jai 
koki rūpesti. Tėvas buvo at-1 
siekyres su savo žmona.

Mergaite, Marie Yvonne Ve-1 
rodi pasimirė ligoninėje; ji bu
vo per krutinę perszauta.

Policijantai sako kad trisde- 
sz mts asztuoniu metu tėvas 
Joseph Wi liam Verodi jiems 
pasakė kad jis ketino ir pats 
nusižudinti, bet jo žmona isz jo 
ranku isztrauke ta jo revolveri. į

Tėvas buvo suaresztuotas ir 
in kalėjimą patupdintas.

Jis sako kad jis, nuszauda-'j 
mas savo dukrele norėjo savo 
buvusiai žmonai atkerszinti.

Kai jiedu persiskyrė, teis-į 
mas buvo jam insakes kad jam 
nevalia lankytis pas savo bu
vusia žmona. Jis gal už tai bu
vo taip supykęs ir už tai norė
jo jai kaip nors atkerszinti.

Žiemos Olimpiada

JUODUKE Į
K OLE G IS T EI

40,000 PALEISTI ISZ 
DARBO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

automobiliu biznis prastas, ir 
fabrikantai negali tiek tu nau
ju automobiliu sziais metais 
parduoti, kiek jie pardavė pe
reitais metais.

VETERANAI
NESUTINKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tuviszkos parapijos ir
can Legion Post 74. Paliko dvi ant paminėjimo jo 40 metu su-- 
sesei*j s: Agn ieszka
kiene, mieste ir Julija Zakare-! _  g.e
viežiene, Shenandoah. Laidojo J Fam-tino 
Utarninko ryta «su apiegomisĮ ...lsll]( 
in Szv. Juozapo 'bažnyczioje ir'cĮįen.t
palaidotas iii Szv. Jurgio para-! Į^asfups
įpijos kapinėse.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

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

Traškaus-į k ak ties inszvestas kunigu1.
i“do j pripuola Szv*. 
taipgi Pelenu Diena, 
, ir pirma Gavėnios 

o Tautiszka Vardine: 
Ir ta diena: 1932 

metuose Prezidentas Hooveris 
paskiria Benjamin Nr. Cardozo 
kaipo Augszcziausio Teismo 
nariu, in vieta Oliver Wendell 
Holmes, kuris del sveikatos

i pasitraukia-; 1933 m., Giuseppe 
JZangara, norėjo nuszauti Prez. 
Krankliu 1). Roosevelta. Jis nu-

I szove Chicagos M a vora 59 me- v . ' .j tu amžiausCermaik, kuris pasi- 
| mirė Kovo 6 diena. Tai atsitiko 
I Miami mieste, Floridoje; 1277 
į m., Lietuviai vadovaujant Sir-

Philadelphia, Pa. —
Gerai 'žinomas- beisbolus spor
tininkas Connie Mack (Corne
lius. McGillicuddy) 93 metu 
amžiaus nuo Mt. Airy, numirė 
pareita Sereda. Laidojo Su'ba- 
tos r v ta.

LOSZIKO SŪNŪS
SUARESZTUOTAS

Apskundė Kolegijos
Sztaba

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe paežiui, pergalėjo rotorius ties 
Suspausta; Robertas Velnias. ilkaviszkiu; 1898 m., Ameri- 
Medejus; Kaip Kuzma Skrip kos kariszkas laivas “Maine” 

sm']"i-cgdintas. Isz to prasidė
jo Ispanu-Ameri'kiecziu karas. 
1904 m., laivas “General Slo
cum”. veždamas tuksianti ke
tinis szimtus vaikuicziu, tikė
jimo mokiniu užsidegė in East 

'River, u|pe prie New York

korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai, 

Saule Publishing Co.

PLATINKIT 
“SAULĖ”

TACOMA, WASH. — Phi
lip Crosby, dvideszimts vieno 
meto amžiaus kareivis ir loszi- 
ko, dainininko Bing Crosby sū
nūs, buvo suaresztuotas už 
vairuojima automobiliaus kai 
jis buvo pasigėrės.

Jis susimaisze su kitu auto
mobiliu, ir vienas žmogus, ku
ris ėjo pesczias pro ta vieta, 
buvo sužeistas.

Jam buvo uždėta pustreczio 
sz.’mto doleriu kaucija, ir po
licija pavėlino jam gryszti in 
savo paskirta vieta su kitais 
kareiviais.

Jis bus paszauktas in teismą 
už keliu dienu.

BIRMINGHAM, ALA. — 
Pirmoji juoduke studente Ala
bama Universitete, Autherine 
Lucy, isz Birmingham miesto, 
yra dabar pertraukus in teismą 
to Universiteto visa sztaba, už 
tai kad jai uždrausta ta Uni
versitetą lankyti.

Ji savo byloje sako kad jai

SAPNAS MOTINOS

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

Knygos Did. 3%x5V2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

SZVENCZIAUS1OS
. ... MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

AUTOMOBILIUS
JAPONAMS

Kasztuos $1,250

TOKYO, JAPONIJA.
Toyota automobiliu kompani
ja Tokyo mieste pranesza kad 
jai pasisekė pagaminti, pasta
tyti maža automobilui, kuri gal 
iszgales daug Japonu pirktis, 
nes jis kasztuos apie tūkstanti 
du szimtu penkios deszimts. 
doleriu, ar .ju pinigais, keturis 
szimtus penkios deszimts tuk- 
staneziu “yenu.”

Tas automobilius dar nėra

Virszutiniame paveiksle, 
Szveicariete Renee Colliard 
parodo kaip ji laimėjo mote
rų cziožimo ant sniego ‘ ‘ Sla- 
Icm” rungtynes, per Olim
piada, in Cortina d’Ampezzo 
Italijoje. Ji tose lenktynėse, 
rungtynėse pralenkė ir nuo 
žiemos sporto sosto nuvertė 
Amerikiete Andrea Mead 
Lawrence.

Bet Amerkiietes ne leng-

vai pasidavė. Kelios kitos 
Amerikietes teipgi labai 
gražiai atsižymėjo szitose 
tarptautinėse rungtynėse.

Apatiniame paveiksle
Amerikietis Allen Hayes

• Jenkins laimėjo pirma vieta 
ledo cziožime.

Sovietu Rusija pirma vie
ta laimėjo beveik visuose 
rungtynėse. Amerikiecziai 
rodos gavo szeszta vieta.

skyrus Dalias miestą, in Texas 
kaipo vieta del savo seimo 
sziais metais.

Philadelphijos Pa., vetera
nai aiszkina kad tas miestas ir 
ta valstija visisžkai netinkama 
ju seimui, nes tenai valdžia 
palaiko grieszta skirtumą tarp 
baltu žmonių ir juoduku. Jie 
sako kad jeigu seimas butu te
nai laikomas, tai juodukai ve
teranai, buvusieji kareiviai 
negalėtu dalyvauti visuose po-

i . .
į seaziuose, negalėtu apsigyven
ti tuose paežiuose vieszbu- 
cziuose ir negalėtu sykiu su ki
tais veteranais nei valgyti.

Veteranu seimas invyks 
Rugpiuczio dvylikta diena.

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

Dovana Isz Texas
dabar uždrausta ta universite-; ko kad jie ežia nekalti, nes jie Į 
ta lankyti vien tik už tai kad ji nenori jokiu buntu ar sukilimu 
yra juoduke, o tai yra priesz vi- Universitete ir už tai buvo pa
so krasztb instatymus. prasze kad ji ta universitetą

Ji buvo pradėjus ta universi- ne^an^ytu.
teta lankyti, bet kai studentai I Juoduke sako kad visi tie 
sukilo ir baisu lerma šukele, buntai ir sukilimai buvo ne stu- 
universiteto virsziėinkai paša-,dentu sukelti bet dykaduoniu

i ----- , kUrie
su universitetu

ke jai kad jai nevalia toliau va^ezu ir taip žuliku, 
lankyti ta universitetą. Ji ke- nie^° bendra 
lias dienas dar laukiesi su po- netun- 
licijos sargyba. Kaip szitas

: iszrisztas dar
Universiteto virszinmkai sa- . ....... , , .i nes tenai baltieji yra labai nu- 

-----------------------sistete nepripažinti juodukus 
kaip sau lygius.

klausimas bus 
sunku pasakyti,

Pataria Palengvinti Prezidento Darba

VISI LAKŪNAI
ISZGELBETI

Texas valstijos Senatorius 
Bruce Alger, Republikonas 
ežia laiko kopija, antspauda 
“Texas Almanac” knygos, 
kuri buvo atspauzdinta pri
minti szimta metu tos redak
cijos gyvavimo. Jis ta knyga 
inteike Prezidento pagelbi- 
ninkui, Sherman Adams, ku
ris Prezidentu vardu ja pri
ėmė ir Senatoriui padekavo- 
jo- t

Buvęs Prezidentas Her
bert C. Hooveris, ežia pasita
ria su Senatorių John F. 
Kennedy, Demokratas isz 
Massachusetts valstijos, kas- 
link Prezidento Eisenhowe- 
rio pareigu. Jis sako kad 
Prezidento pareigos szian-

dien yra per sunkios ir kad 
jam reikia pagelbininko, 
apart Vice-Prezidento. Pre
zidentas Trumanas pirmiau 
ir Prez. Eisenhoweris dabar 
sako kad jie nenori tokios 
pagelbos.

-------- ---------- -

j ANTARTIC. —' Laiyvno 
Sztabas pranesze kad visi sep
tyni lakūnai, kurie buvo dinge 
Antartikos ledu dykumuose 
buvo surasti ir iszgelbeti. Visi 
sveiki ir gyvi.

Keli eroplanai juos užtiko, l 
bet nebegalėj o tenai ant tu le-1 
du nusileisti. Jie per radijai 
greitai pranesze ir pasakė kuri 
tie lakūnai randasi. Greitai du 
kiti eroplanai nuskrido in ta 
vieta. Szitiedu eroplanai buvo 
taip intaisyti, kad jie gali nu-1 
sileisti, ant žemes, ant mariu, I
ant sniego ar kad ir tarpu kai- Visu Ražancziaus

Laivyno sztabas teipgi dar ir I PaslapCZlU MsldOS 
j kitas linksmas naujienas pra- Į Del Ražancziaus Draugijos 
jnesze; penki kiti lakūnai, ku- i Nariu, ant mažu korteliu, ku
riu bombneszis nukrito Puerto nos telpa in maldaknyges. Vi- 
Rico džiunglėse, teipgi buvolsas setas $1.00. Prisiunskite 
iszgelbeti. Tie lakūnai skrido savo orderi ir viena doleri ant 
jieszkoti tu kitu dingusiu An-■ adreso: Saule Publishing Co.,jxvumwui vm. aivų uiuguuim xixx- aciresoi oauie ruuiisiuug 
artikoje, kai ju bombneszis nu- ’ Mahanoy City, Pa. U.S.A, 
krito. Laivynas pranesza kad ---------------------—
dabar vėl viskas tvarkoj, ir visi n* 1 • IT C D f
lakūnai namie, sveiki ir gyvi. { 1 1TK1C U. o. DOllUS.


