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Czia Rusijos tankos užima 
Visa Budapeszto miestą, kur 
Vengrijos sukilėliai buvo

Isz Amerikos
EROPLANAS IN

TELEVIZIJOS 
BOKSZTA

5 Žuvo; 13 Sužeista

tuose

NORTH BERGEN, N. J. — 
Mažas eroplanas, skrisdamas 
per lietu ir ūkanas, užkliuvo už 
augszto televizijos bokszto, su
dužo ir sudege. Kai jis atsimu- 
sze in ta televizijos bokszta, jis 
dar apie penkis blokus skrido, 
paskui nukrito ant keliu namu 
stogu ir tie namai pavirto in 
baisu gaisra.

Dalys tp eroplano in visas 
puses krito; vienas inžinas nu
krito in bažnyczios ir parapiji
nes mokyklos garadžiu.

Visi trys ant to eroplano žu
vo; ju sudege lavonai buvo vė
liau surasti. Vienas isz ju bu
vo bagoczius Russell S. Will
iams, isz Indianapolis.

Viena moteriszke, 
kambaruose ant kuriu tas ero
planas nukrito, szeszlos de
szimts penkių metu amžiaus 
Ponia Marian Phelps, pama- 
czius kad visa jos virtuve pa
virto in baisu gaisra, iszszoko 
pro langa ir užsimusze.

Netoli nuo ten pustreczlo 
szimtu vaikucziu mokiniu buvo 
parapijinėje mokykloje.

Ugniagesiai ir policijanta' 
apie pustreczio tukstancziu 
žmonių iszsikrauste isz apy
linkes, nes bijojo kad tas tele
vizijos boksztas nenuvirstu.

Tas augsztas televizijos bok
sztas jau keli metai kai nėra 
vartuo jamas, kai W0R-TV 
komponija persikraustė in Em
pire State Building, N. Y. 
Miesto Mayoras, Angelo J. Sa
rubbi jau keletą kartu buvo pa
reikalavęs kad tas boksztas bu
tu nugriautas, jis net ir in teis
mą buvo ta televizijos kompa
nija patraukęs, bet teismas ki
taip nusprendė kai buvo pripa- 
rodinta kad nugriauti toki 
bokszta kasztuotu daugiau

Paveikslas Isz Vengrijos TAIKOS POLICIJA
EGIPTE

200 Atlekia Isz Italijos

Europa Ir Lietuva

taip drąsiai pasistoję priesz 
Sovietus. Szitas paveikslas 
buvo beveik paskutinis, ku- 

kaip du szimtu tukstancziu do
leriu.

Televizijos kompanija isz- 
reiszkia savo užuojauta ir sako 
kad ji to bokszto virszune nu
ims, nugriaus. Bet miesto Ma- 
yoras Sarubbi sako kad jis vėl 
kreipsis in teismą ir reikalaus 
kad visas tas boksztas butu nu
griautas.

Panaszi nelaime buvo atsiti
kus 1945 metais, kai didelis 
B-25 Mitchell bombneszis su
dužo in Empire State Building 
užmuši damas penkiolika žmo
nių.

GIRARD MOKYKLOS
KLAUSIMAS

Czia Juoduku Nepri
ima. Byla In Augsz- 

cziausiaji Teismą

PHILADELPHIA, PA. — 
Pennsylvanijos augszcziausias i 
teismas nusprendė kad sulyg, 
mirusio milijonieriaus Stephen: 
Girard paskutiniu testamentu J 
to jo insteigtos mokyklos, ko- ! 
egijos vlrszinlnkai. turi pilna i 

teise nepriimti juodukus, nes! 
'aip tas milijonierius norėjo, i

Girard kolegija priima nasz- 
’aiczius kurie yra balti.

Penki teisėjai pripažino, kad 
-kolegijos, insteigejas turi pilna 
teise pasakyti ir pareikalauti 
kaip ir kam tie jo pinigai ir tie 
mokslo kambariai panaujoja- 
ni. Vienas teisėjas nesutiko. 
Debar tas klausimas gal pa
sieks ir musu kraszto Augsz- 
iziausiaji Teismą.

Szita klausima jau seniai tei
sėjai ir advokatai stengiesi isz- 
spresti, iszriszti, bet be pasise
kimo.

Vieni aiszkina kad czia yra 
laisves krasztas, kur visi yra 
lygus, ir kokia czia lygybe jei
gu naszlaitis negali in ta mo
kykla stoti vien tik kad jis nė
ra baltas?

Kiti aiszkina kad ta Girard 
Kolegija nėra vieszoji mokyk
la, nors miesto paskirti žmones 
ja veda ir prižiūri. Ir, kaipo 

ris parode Vengru sukilimą 
priesz Sovietu Rusija.

privatine mokykla, ji gali nu
statyti kas tenai stos ir mokin
sis.

Teisėjas Michael A. Mus- 
manno, kuris viens dryso prie- 
szintis, primene kitiems savo 
draugams teisėjams, kad tai; 
nebutu pirmas sykis pakeisti ir 
permainyti to milijonieriaus 
paskutini testamenta. Jis teip- 
gi sake kad szita Girard Kole
gija, nežiūrint visu to milijo
nieriaus pinigu nebutu tokia 
puiki ir gera jei ne valstijos ir 
miesto talka ir priežiūra, ir už 
tai galima dabar sakyti kad ta 
kolegija nėra privatine, bet 
vieszoji.

Kai tas milijonierius Ste
phen Girard pasimirė, jis pali
ko apie deszimts milijinu dale
liu. O ta kolegija jis insteige, 
inkure, palikdamas du milijo
nu doleriu. Per tuos szimta dvi- 
deszimts penkis metus, nuo 
1831 metu, po miesto priežiūra 
tas jo turtas užaugo net ligi 
devynios deszimts asztuoniu 
milijonu doleriu.

O su tais dvejais milijonais 
doleriu, kuriuos tas milijonie
rius buvo palikes, tai Girard 
kolegija, kaipo privatine mo
kykla nebutu galėjus nei tu na
mu pasistatydinti.

O kaslink paskutinio testa-' 
mento pakeitimo, permainymo ; įi 
tai visai nebutu naujiena. Tan- ; 
kiai taip pasitaiko kad testa
mentas turi būti permainytas.

Sakysime, pavyzdžiui, kad 
koks bagoczius paliktu keletą 
milijonu doleriu insteigti Uni
versitetą inžinieriams, kur jie! 
mokintusi atomines bombas! 
gaminti. O paskui, už keliu me- I 
tu valdžia visiszkai ir griesztai i 
uždraustu tokiu atominiu bom- i 
bu gaminimą. Aiszkus. dalykas,! 
jau tokis universitetas ne tik! 
tai ka nebutu reikalingas, bet! 
tokie inžinieriai jau butu pra-l 
sikalteliai jeigu jie vis 
bombas gamintu.

tas

SKAITYKIT

PLATINKI!!

Egiptą juos veža Szveicarai.
Pats Tautu Sanjungos Sek- 

retoruis vėliau pribus ir sako 
kad jis asmenisz'kai viską tvar
kius.

Niekados dar nebuvo mėgin
ta tokia tarptautine armija su
kelti ar su tokia armija taika 
visai svetimame kraszte inves- 
ti.

Tautu Sanjunga dabar sku
binasi savo kareivius ten pri- 

i statyti, pirm negu Sovietai pa- 
i siuns savo “Savanorius” 
Egiptiecziams in talka. Sovie- 

Juras tai Jau keletą kartu yra grasi
nę taip padaryti.

Egipto Ambasadorius Mo
hammed El-Kony yra pasakęs 
kad daugiau kaip penkios de
szimts tukstancziu Sovietu ka
reiviu jau yra pareiszke kad 
pasirenge Egiptiecziams pade- 

Į mes. ti.
Ta nauja tarptautine Taikos Žydai sako kad jau ir dabar 

armija sudaro jauni kareiviai daug- Sovietu vairuoja tas ka- 
isz Colombia, Danijos ir Norve- riszkas Tankas kurias Sovietai 
gijos. Amerikos eroplanai juos buvo pristatė Egiptiecziams. 
veža in Italija, o isz Italijos in o o a

LONDON. ANGLIJA. —
Tautu Sanjungos kariszki po- 

i licijantai iszskrido isz Italijos 
in Egiptą, kur ju darbas bus 
taika investi ir palaikinti Vi
dur Rytuose tarp Žydu ir Ara
bu.

Jie iszskrido isz Capodichi- 
no, netoli nuo Naples ir lekia 
skersai Viduržemiu 
tūkstanti tris szimtu myliu, 
stacziai in Cairo miestą.

Tautu Sanjungos Bendras 
Sekretorius, Dag Hammarsk- 

. jold, sako kad Egipto valdžia 
i sutiko pavėlinti tiems karei- 
1 r iviams nusilėisti ant Egipto že

Rauduona Žvaig žde Nusileido

Jauni Vengrai ir suaugu- 
šieji stovi ir žiopso prie Ap
saugos Administracijos ofi
su in Keckemet miestą, kai 
du “laisves kovotojai’’ lipa 
kopecziomis nuimti rauduo- 
naja žvaigžde. Po visa krasz-

BE VILTIES
VENGRAI KOVOJAIris;dejo- vi£nr trKmpa ir 

truxsta maisto.
Sovietai stengiasi darbinin

kus prisikalbnti, prisivilioti
BUDAPESZTAS, VENGRI- kad jie grysztu in darba, priža

dėdami kad fabrikuose buvo 
parduodamas maistas.

Isz pradžių Sovietai nepave- 
lino Amerikiecziams siunst 
maisto in ta kraszta, bet dabar 
kai ir jiems pritruko maisto, 
tai jie pavėlina siunst maista, 
bet nepavelina kad ta maista 
iszdalintu kitu krasztu žmones, 
prižiūrėtojai. Jie sako kad jie 
gali ta maista patys padalinti 
visiems lygiai ir teisingai.

JA. — Vengru sukilimas priesz 
Sovietus, Komunistus jau be
veik visur numalszintas. Kai 
kur tai jie dar vis nepasiduoda 
bet jau mato kad jir paskutine 
viltis jau beveik užgesusi.

Dabar Vengrai, neteke gink
lu ir nesusilaukė pagelbos, So
vietams visgi prieszinasi su 
straikomis.

Vengrai darbininkai strai- 
kuoja; jie ir kitiefns pataria 
neeiti in darba. O prie straiku 
dabar Komunistams kita beda 

ta laisves kovotojai ir iszti- 
kimi tautininkai nupleszine- 
jo Sovietu paveikslus, statu
las, nugriovė paminklus ir 
panaikino visa tai kas pri
mintu jimes ju užpuolikus ir 
isznauduotojus.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien'

(ELTA) Pats pagrindinis vietų, pavergusiu taip pat mu- 
kovos baras su Komunizmu yra su Tėvynė. Tenka kiekviename 
ne kitur, bet Europoje. Drau-! kraszte jieszkoti draugu ne tik 
gu savojo kraszto bylai, jo isz- kovojant su Bolszevizmu, bet 
laisvinimui ne karta tenka ir palaikant gyva Lietuvos isz- 
jieszkoti kaip tik ten, kur ju laisvinimo minti. Lietuva karo 
yra mažiausia, užtai kur jie 
yra reikalingesni. Todėl ir dar
bas tenka dirbti ne ten, kur bu
tu lengviau, bet kur jis yra rei
kalingesnis.

Nors Lietuva yra Europoje, 
bet jos nepriklausomybes szu- 
kis, jos byla nėra czia instaty- 
mu leidžiamuosiuose organuo
se, vyriausybėje ir visuomenėje 
tiek keliam0, kiek Amerikoje. 
Tuo tarpu, kai Suvien. Am. 
Valstijose Lietuvos bylai ne
maža padeda ir pati kraszto 
dvasia, nekalbant jau apie 
valstybes vyrus ir intakingus 
politikus, sziltai remianczius 
Lietuvos nepriklausomybes at
statyma, Europa sziuo metu 
gyvena daugiau savisaugos in
stinktu. Cz’a atominiu bombų 
gresmeje kalbama daugiau nei 
kitur apie “taiku sambūvi”, 
pirmoj eilej žiūrima savųjų 
reikalu ir ta dvasia mėginama 
užkrėsti jau net Amerika.

Nors Europoje gal geriau už 
kitus patinstamas Bolszeviz- 
mas, vienok nepaisant to, ma
tome Khruszcziova su Bulgani- 
nu priimant net valstybių va
dus; czia parlamentu delegaci
jos, atsiliepdamos in )

mėtu pažino ar su isztremtai- 
siais Lietuviais susipažino Si
bire nemaža Vokiecziu ir kitu 
tautybių žmonių: Lenku, Ispa
nu, Prancūzu, Skandinavu. Vi
si jie Lietuviams jauczia daug 
simpatijų, nes pacziose žiau
riausiose gyvenimo sanlygose 
daugumas ju patys pažino Lie
tuviu žmoniszkuma ir kilnumą. 
Tas sanjausmas isznaudojant, 
ir reikia pleszti Lietuvos isz- 
laisvinimo draugu buri.

Ypacz reikia isanaudoti da
bar gyvenamąjį laika, kai ima
masi konkrecziu žygiu Europai 
kaip trecziajai pajiegai tarp 
Sovietu Sanjungos ir Suvien. 
Amerikos Valstybių, sudaryti 
ir jai apjungti, užmirsztant se
nuosius nesutarimus. Paskiau
siu metu Prancūzai susitaikė 
su Vokiecziais, duodami gera 
sutarimo pavyzdi visokiems 
veiksniams, Adenauerio užma
nymui apjungti Europa prita
ria net ir Dulles, nes, aiszku, 
Amerika viena tvarkos Euro
poje nepadarys: ir szi turi rū
pintis pati iszsilaisvinti. Insi- 
b augine atomines bombos, už- 
mirszdami už ju interesus pir- 

Sovietu mosi°se eilese kovojanczius su 
‘parlamento’ kvietimus, vyks- Bolszevizmu ar jau atkirstus 

! ta in Maskva, o isz ten sriautas nuo laisvųjų Vakaru geležines 
Komunistiniu propagandinin- uždangos, 
ku tariamais menininku, moks- neinzvelgia 
lininku, kulturininku, turistu 
titulais siuncziamas in Užsieni, 

! <ad tik kaip nors pagražintu 
biauru Kremliaus vieszpacziu 
veidą.

Su tokiais reiszkiniais reikia 
kovoti, reikia visiems atskleisti 

! tiesa apie Bolszevizmo kėslus 
j ir parodyti tikrąjį veidą So-

Sudie Laisves Kovotojui

Verkianczios moterys pa
silenkia prie grabo vieno 
Vengro, laisves kovotojo, 
kuris žuvo sukilime priesz 
Sovietus, Altenburg mieste. 
Paveikslas buvo nutrautkas 
kai keli žuvusieji buvo ne- 
szami pakavoti.

dabs Europiecziu 
didesnio visam 

laisvajam pasauliui pavojaus 
net ir už atomine bomba, bū
tent, Komunizmo. Ir czia kaip 
tik reikia visiems tokiems žmo
nėms atverti akis.

Bekovojant už nepriklauso
mybes atstatyma ir savojo 
kraszto iszlaisvinima, Vliko 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Imre Nagy, Vengrijos 
naujas vadas per radija jau 
keletą kartu kreipėsi in suki
lėlius, praszydamas kad jie 
liautųsi žudine žmones, nes 
jie jau yra kara ir sukilimą 
laimėje.
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Kas Girdėt
Viena beda, ne beda,. — Bu

vo tikrai nepaprastas vakaras 
Fairbanks broliams: trisde- 
szimts keturiu metu amžiaus 
Herschel! Fairbanks buvo po- 
licijantu sustabdintais už tai 
kad jis savo automobiliu nak- 
czia vairavo su tik viena szvie- 
sa ant savo automobiliaus. Po- 
li'cijantai ji suaresztavo už tai 
kad iis buvo girtas. Ne už ilgo 
jo brolis, dvideszimts metu am
žiaus Juozas buvo to paežiu po- 
licijantn sustabdintas už tai 
kad jis nakezia vairavo, visai 
be szviesu. Jie ir ji rado gil ta.

bravorininkai sako kad Indijo- 
nai in Peru kraszta ta gėrimą 
iszrado ir buvo ji pavadinę 
“chakta“. Paskui Viking, seni 
jurininkai ta gorima parsivežė 
in Europa ii- in kilus krasztus.

Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys

Sajomis Jurgis ir Viktoras.
Samulevicziute, Marija.
Savickas, Ignas, isz Batku- 

nu.
Sziukszteris, Kostas.
Skinderis, Gendrikas.

ta nnpleszta nuo surdute szmo- 
teli.

Zose pabalo kaip drobe.
— Ar szipoteli nuo surdo- 

to, paszauke priszokdamas po
nas Alfredas pamuszalas szilki-

gas kriminaliszkas 
nas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
zio iszimta isz

apraszy-

Prancūzai ir
girdavosi kad jie ne tik1 ge
riausius ir skaniausius vynus 
pagamina, bet kad jie ir dau
giausia to vyno užraugia, pa
gamina ir iszgeria. Bet dabar 
jau ne taip. Amerika dabar ne 
tik daugiausia vyno pagamina, 
bet ima ir geriausia vyną rau
ginti ir gaminti.

Abromaiet-Rapaliene, 
ir Rapalas, Antanas, 
Kosto.

A'broiniene, Juzefą.
Adoma vieži ns, J uozas,

Juozo ir žmona Brone.
Alei i u n i en e, El en a.
Aszmega, Kazimieras,

na Sally, vaikai Florence ir 
John, kilęs isz Panemunėlio' 
vai., gyveno Waterbury, Conn,

Atkoczaitis, Antanas, suims

()ua, 
sūnūs

sūnūs

■zmo-

Sprainaitis, Antanas ir Pra
nas, isz Masztaicziu k., /.lelgau- timis dirstelejas ant paezios

Kitoniszka bausme. Teisėjas 
in St. Louis i n s a k e Cass 
Tharpe kas nedele atlankinti 
Jodie Loftis ligoninėje kol jis 
pasveiks. Tharpe su savo au
tomobiliu suvažinėjo Loftis ir 
ji sužeidė. Jeigu dabar jis ne
sutiks ta. jo automobiliaus su
važinėta Loftis atlankyti sulyg 
teisėjo insakymu, jis turės tiek 
laiko iszsedeti kalėjime, kol 
tas Loftis pasveiks.

Keturios deszimts penkių 
metu amžiaus Edward A. Ha
milton nusipirko nauja auto
mobiliu in Hollywood, Califor
nia, ir už trijų valandų tas jo 
automobilius buvo pavogtas.

Startton miesto, Californijo- 
je sztabas nubalsavo pakelti 
George Karcherio alga nuo vie
no dolerio in metu ligi vieno 
dolerio in menesi, kad jis galė
tu nors už paczto sztampas isz 
savo algos užsimokėti.

Nauji automobiliai ima pasi- 
rodinti del ateinaneziu metu. 
Jie yra, gražesni, didesni, ga
lingesni, platesni, ilgesni, že
mesni ir gramozdinkesni. Jeigu 
dabar pirksities nauja, automo
biliu, tai pirmiau iszmierokite 
savo garadžiu, pažiūrėkite ai
tas naujas, gražus ir gramoz- 
diszkas automobilius tilps in 
jusu garadžiu.

re szimta keturios deszimts 
penkis tukstanezius goreziu 
vyno. Tai reiszkia tik biski 
mažiau kaip gorezius kiekvie
nam Ameri kiecziu i.

Dauguma to vyno pareina isz 
Californijos. Prancūzu ir Italu

ut amžiaus Austin (’. Lither- 
land, isz Birmingham, Michi-

vojo in Alt. Carmel, Illinois ka
lėjimą, inejo pro atdaras duris 
ir atsigulė pasilsėt i in kalėjimo 
kaliniams paskirta cele. Poli- 
cijantai buvo to laiku iszeje už-

ji suaresztavo ir užrakino in ta

Popiera del laikraszeziu dar 
syki pabrangs. Tai bus apie 
penkioliktas sykis kad ta po
piera mums pabrango nuo karo 
pabaigos.

Medis, namu statymui biski 
pigs. Bet karpenteriu algos

Taksos ateinaneziais motais 
pabrangs nežiūrint kas rinki
mus laimėjo.

^Pirkie U. S. Bonus!

Nevarenu

Banionis, Simonas,’su szei- 
myna.

Blujiene- Rauluszkevicziute,

Szusteraityte-Kuncziene, Ire
na.

Tamosziunas, Antanas ir 
Petras, suims Andriaus, isz 
Gervienupes k., Aukszt. Pane
munes vai., Kauno ap.

Utkiene, Petronėlė, ii- jos 
'broliai Guokas, Domininkas, 
Jonas ir Meczislovas, isz Smil
gių m., Panevėžio ap.

Valantas, Juozas ir Kazimie
ras, suims Petro.

Vingiliauskis, Petras isz 
Sziauliu.

Virbalaite-Kairiene, isz Gu- 
deliuku k., Ramygalos vai., Pa
nevėžio pa.

bok ipaszauko purtindama-; isz- 
sigandusi sodaunirtka.

— O ka, nieko daugalis po
ne, tiktai kaip ta skudurą pa- 
maeziau teip tuojaus pamisli- 
nau, jog ežia turi būti vagis 
sztai ežia ir žiu ran, pėdos!

kimusu bailu ponas Alfredas.

no sli pirsztais in stiklą lango, 
ir mu line jo sau po nose.

— Amžina ta pati istorija 
užvydejimo.

alhnma ir drebėjo kaip lapelis.

.But k u s

Jonas, Tonis-ir ki-
ti.

Diakszas, Pranas, suims An
tano.

Dumcziuviene, A n t a n i n a 
duktė Antano.

Grigeviczius, Jonas, sūnūs 
Antano.

Gudaviczius, Juozas, buvęs

Ivanauskas, Juozas ir Ka
zys, suims Teodoro.

Jasutiene, Bronislava, duktė 
Antano.

Jazbutiene, Juze, duktė Ka
zio, ii- vyras Jazbutis, Stanis
lovas.

Jezukeviczius, Feliksas ir 
Kazimieras ir ju sesuo Ona, 
vaikai Marcijonos Kaziukony- 
t e s-J e z n k e v i c z i e n e s (bu vu s i 
Stankuvienės).

Juknelis, Kazys, suims Ado
ma, isz Liudvinavo vai.

naco, isz Raseinių ap.
Zalepuga, Feliksas

Prano.
Žilius

suuos

buvo 
vedes Pikcziunaite Petronėlė. * 

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

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

KAS
GALĖJO TIKĖTIS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

pėdos iszspaustos ir da. sulaužė

ponas ponei pargabeno.
— Imk ja kvarabt

kvietka ir tave drauge ponas
Alfredas tosios pėdos nuo kur!

In kur nueita?

tvaros, net ir altanka ir po lan-

Po keno langais, tu raz- 
ke! Paszauke Alfredas.

nejo iszbales nuo baimes sodau-

tas, dangalu o
traukdamasis

ponia dadave
atbulas, asz

szuni nuleidžiu nuo lenciūgo,

Amerikos Lakunu Sztabas 
jpranesza kad jie dabar yra pa
gaminę, pastate rakieta1, kuri 
gali skristi szeszis tukstanezius 
asztuonis szimtus szeszios de
szimts keturias mylias in va
landa. Szita rakieta yra pasie
kus du szimtu myliu nuo musu 
žemes in augsztybes.

Pypkes Durnai

Ka Sako Vėjelis

Rusijos ir Komunistiszkos 
Kinijos submarinai dabar se
ka musu kariszkus laivus ir net 
tyczia pasirodo, kad musu lai
vu komandoriai juos pamatytu. 
Sovietu eroplanai teipgi seka 
musu Laivyno eroplanus prie 
Sibirijos rubežiaus. Laivyno 
sztabui tas baisiai nepatinka, 
nes jie sako kad dabar Sovietai 
žino visus musu laivu ir ero- 
planu kelius.

P. Lorillard kompanija, kuri 
daro Old Gold ir Kent cigare- 
tus yra pasibudavojus nauja 
fabriką, kuris kasztavo trylika 
milijonu doleriu. Szitas naujas 
fabrikas gali pagaminti szimta 
milijonu cigaretu per viena 
asztuoniu valandų diena.

Suraminimo tu nori, 
Neramybe man palikus, 
Juk, atmink, szirdi mano 

iszsivežei tu!
Kas kankina tavo szirdi, 
Prijaucziu tai gerai, 
Ko svajones tavo trūksta, 
Pasakyk man, tu!
Kodėl skunda man siunti, 
Ar tik mane radai viena, 
Kuris raminti tave gali? 
Tarki, pasakyk.
Asz labai žinoti geiseziau, 
Ar tik viens asz esiu tokiu, 
Kam tu skunda siunti savo? 
Neslėpk, pasakyk.
Mano meile, mano duszia, 
Tu jam senai turi, 
Ko dar miela geidi 
Ar trūksta nuo manes. 
Noriu būti vis su tavim, 
Ir matyt tavo akis, 
Apie meile tau kalbėti, 
Tavo mylems būti vis. 
Bet laikykie szirdyje szita 
Gal l.k’mas ir toliaus 
Leis matytis ir kalbėtis 
Ir pamylėt dar labiaus!

duktė Antano.
J urge] e vieži us 

mus Edvardo.
Kairiene-Virbalaite, isz. Gu- 

deliuku k./Ramygalos vai., Pa
nevėžio ap.

Kalinauskas, Mamertas, su
ims Jono.

Kapoczius, Simonas, su szei- 
myna.

Kaputiene ir Alutkauskiene 
(Abromaites).

Karvelyte, Olga.
Kreivėnas, Juozas, isz Ply

nių k., Dauksziu parap., Mari
jampolės ap.

Kukanauziene, Ona, duktė 
Kazimiero.

Kuncziene-Szusteraityte, Ire
na.

Kvederys, Antanas ir Jurgis, 
suims Zidoriaus, isz Szilales 
vai.

Liutkevicziiite-Majauskiene, 
Domicėlė isz Liudvinavo vai.

Merlin, Petronėlė, sesuo So
fijos Toliuszienes, gyveno Czi- 
kagoje, 4418 So. Wood St.

Alinceviczius, Julius, suims

su-

Alinceviczius, Vincas.
Alutkauskiene ir Kaputiene, 

(A'bromaites).
Alyko-

Rusai, Sovietai nenori prisi- 
; ariat i, hot dabar jau visi žino 
1 mi ne Rusai, Giet Indijonai in j 
Peru, Pietų Amerikoje iszrado 
ta Rusu taip labai mėgiama/ 
gerįnįa . “vodka”. Amerikos' SKAITYKITE “SAULE”

las, suims jMykolo.
Palovaite, Aldona.
Pikciziunaite, Agota.
Pikoraitiene — Pikcziunaite, 

Ona, ir sūnūs Bronius ir

R anal ien e- A b r om a i f o, 
Ra1 a’as, Antanas.

ioa

Sta-

Ona

sa, kur teip skubiniesi, jog ne 
nori pasimatyt su prietelum. O 
kaip tu apkaitus! Praszau man 
duot taje rankele paszauke no
rėdamas pagriebt už paslėptos 
rankos.

Mergina atszoko nuo 
soriaus ir pribėgo prie 
motinos.

— Duok jai pakaju 
soriau, tarė ponas 
teip da suvis kūdikis
imsi gan st a sztai ir dabai- konia 
turėjo aszaras akyse!

— Tai da geriau, tai ge
riau ! Suniurnėjo in save profe
sorius. Kažin! Kažin! O dievaži 
niekam verta.

— Na ka, Zosele? Paklausė 
pone Herminija.

— riyczios iszgracuotos, o 
atlankoje, ežia nutraukė .kalba,

JOSIOS

profe- 
A If rodą s, 
ii- bile ko

— Atlankoje, pradėjo mik- 
cziodama mergina atlankoje 
pastate viena daugiau'suole!u

doro žmogaus, ant to vagis.
— Eikie sau po velniu pa

szauke kaip pasiutęs ponas Al-

— Zose da labinus veidą 
prispaudė prie albumo ir nuda
vė nieko negirdėjus.

szauke ant iszeinanczio ponas 
Alfredas, putodamas nuo pik
tumo palauk! Reike ant sargys- 
tos pastatyt ie visus bernus ar
ba ne! Po szimts velniu! Visi

kast daug duobiu ant vilku vi-

pastatyt skubink gavai! Asz 
draugia einu ir iszJbego per du
ris, sznairuodamas ant paozios, 
kad rodos akimis nudurs.

— Pamaži, pamaži! Alfre
dai! Pamaži! Neszokinėkie teip 
labai szauke paskui ji lėtai ma
žas professorius, tai ant niek 
tasai purstikavimas. Giniesi

— Ko teip paruodonavr.s, 
paklausė motina, akyvai žiūr ė
dama in duktere.

Toja valaaidoja ant didelio 
giluko merginos, atsidaro dū
ręs inslinko su nužeminimu so- 
dauninka.s mankindantas ran
kose kepure ir sustojo prie du
riu.

— Ko nori ? Paklausė 
nas Alfredas.

Sodaun i ūkas buvo senas 
reivis, didelis tauszkutis.

— Daneszu dangalui ponui 
jog vagiai apie pakaju sukasi.!

po-

— Ka ? Kur ? Kaip pasipy
lė klausimai.

— U-gi' praszau dangalu 
ponu, radau ant szakos krumu, 
ka nuo kaimo szalies, sztai szi-

SKAITYKIT
“SAULE” ‘

PLATINKIT!

kas ketina būtie tai ir Irus! Ne 
tu pirmutinis, ne tu paskutinis! 
Da gatavas kokia niekysta pa- 
darytie,’murmėjo iszeidamas in 
soda.

— TOLIAUS BUS —

KATALOGAS.
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas is* 
szito Katalogo 

Nr. 1956

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
Vnvva. 404

apysaka i 
szimtme- 

Lietuvis'zkn 
įžlieku. Su paveikslais. 175 
lideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
alpinasi sekanti skaitymai- 
fla isz maiszo iszlins; Apie bo 
ia ka negalėjo savo liežuvio 
mlaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
dalinga ypata galybe meiles, 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ii 
c. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
oinigai galva-žudžiai; Ražan- 
izius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
ouslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
įpie Gražia Haremo Nevalnin- 
l$e; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
io. 58 pus., 20c.

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko
mas 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.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
+3 puslapiu, 20c.

“Saule“ gražiausia 
kalniausia dovana nuo 
vio, Lietuviui.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mai
giaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c. 7

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
tarė 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

puslapiu. 50o..

I ra h eik i a, medin

ir tin- 
Lietu- Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaua 
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 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibu din imas
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 įsz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Pirkic U. S. Bonus

Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, veikia 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.

ĮĮPČr3 Nepamirsžkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa9 - U. S. M.

tik ant

i
u



“SAULE” MAHANOY CITY. PA.

Kas Galėjo Tikėtis
PUVO tai vidurvasaris ir 

dienos laikas, valgpakaijus 
ponstvos Zarskiu laibai gražiai 
persistatinejo. Isz tojo paka- 
jaus iszeitinejo dvejos durys i, . i nuo priszakio vedantus ant 
gonku ir dvejos duris szonines, 
vienos, in pakaju ponios namo, 
antros in (lukterės. Pietus ka 
lik pasibaigė. Ponas Alfredas, 
gaspadoris namo, atsisėdo 'pui
kiam fotelija, su kveipeneziu 
cigaru lapuose, leido durneli ir 
kava, gere žiūrėdamas kaip ka
da ant linksnio veido paczios, 
žiurintes laikraszti, szviežian- 
siu neszeniu, tai ‘vėl begojan- 
ties isz. vieno kampo pakajaus 
in kita, dukrele, tai velei ant 
lango, ant kurio kabinosi niete- 
nosper kuri žalumai afsimuszi- 
nejo nuo szviesos isz szali es so
do.

Tasai dvarukas gulėjo puse 
rnylos kelio nuo miesto, kuria
me ponas Alfredas Zarskis tu
rėjo au'gszta dinsta dviem isz 
buriu, o vasaros laike a.tvaliuo
davo in savo dvaruka del atsi
kvėpimo czystu oru.

O ponas Alfredas buvo geru 
tėvu del dukters ir geru vyru 
del savo paczios. Sudijo apie 
tai linksmas veidas'ponios Her- 
menijos po asztuonfoliku metu 
gyvenimo su vyru ir glamonė
jimas panos Zafijos, kuri apie 
tęva tupinėjo. Po teisybei atsi
tikdavo szis tas nesmagaus 
tarp ponos, nes kaip sziandien 
buvo labai linksma dvarukije.

Ant kart pone Herminija. pa
dėjo laikraszti ir prisiartino 
prie savo staluko, atidarė stal- 
cziuka, iszeme arkuszeli rusvos 
popieros ir pradėjo ka toki ra- 
szyt.

Ponas Alfredas nekantrai 
pasijudino ant fotelaus ir pra
kalbėjo:' ;

— Pas ka. raszai Hermini
ja.

— Pas ponia Alana. atsake 
ir biski. apkaifa, praszau jo
sios idant neužmirsztu apie sa
vo prilanku prižadejima?

— Koki prižadejima ?
— Juk žinai gerai! Idant 

atvažiuotu pas mus ant keletą 
sanvaicziu, o dabar pas mus 
teip gražu sode, tai atsikvėps 
szviežu oru.

— A-ha suniurnėjo, nes 
man rodos, jog priesz kėlės die
nas atgal, jau raszai pas ja. 
Jau tu su tuo raszymu turi gal
va p r i belsta.

— Alano Alfredai, priesz 
kėlės dienas raszau pas ponia 
Levickiene apie vasarine skry
bėlaitė del Zosės.

— Nežinau katras isz mud
viejų Plusta, paszauke gyvai 
atsisukdamas in paczia pamenu 
gerai, jog ant užklausimo tada 
atšakiai man pas Aląna isz 
mudviejų vienas klysta paan
trino su prikaisza.

— Ar vėl pradedi? Tarė su 
prisilankimu pone Herminija.

— Ir ka! Tarė szaltai man 
rodos, jog turiu pilna tiesa 
klaust.

— Zose paszauke pone 
Hermina, eikie in soda pažiū
rėti ar iszgracuotos uly ežios, ir 
licpkie pastatyt da viena suole
li alkanoje b a. ponas Akutis at
ars sziandien pas mus ant pa- 
ludieniu.

Jauna, panaite nusiszypsojus 
iszbego, ha,numano, jog motina 
nusiuntė in soda, idant negirdė
tu pasikalbėjimo tėvu.

— Jeigu jau tau apie mano 
neeina pradėjo pone Hermini
ja su iszmotinejimu, tai priva
lai idant temintum ant Zosės 
kuri Dievas žiu, ka gali pagal
vot, o paskui jau apie visiką, da. 
sipras!

Ka? Zose! Paszauke po
nas Alfredas tai da suvis kū
dikis, o ant galo'pati esi tame

* BALTRUVIENE ** K-Hr***********************
Tankiai girdime tarp 

žmonių, 
Kalbant tuos žodžius: 

“Tasai žmogus yra mano 
prietelis. ” 

Bet tasai žodis yra tinkamas 
Tiktai karta isz szimto 

t o k i u i szsi re i szk i m u!
Tikrųjų prieteliu turime 

labai mažai!
Tikra prieteli galima tik k

tada atrasti, 
Kada esame nelaimėjo/ 

Nepasivedime arba kada 
Netenkame mylimos ypatos.
Kada nelaime ir beda mus 

dalypsti, 
Kada 'biznis nupuola', 

Kada juodi debesiai kabo 
ant musu gaivu, 

Kada tikrai reikalaujame ■ 
tikro suszelpimo, 

“Tada, persi! i kr i nam kas 
Isztikruju yra musu 

prietelium!” 
Ir tik tada musu akys 

atsidaro, 
Ir matome kaip pabludojne

Savo nuomonėje apie 
prietelysta kitu.

Tankiausia, ant kuriu mes 
Atsidejomo laike musu 

nelaimiu, 
Patraukia jie tik pecziais, 

O vietoje suszelpimo duoda 
mums rodą, 

O tieji kuriu paszelpos visai 
nesitikejome, 

Ir nelaikomo juos už savo 
prieteli u s, 

Ateina noringai su paszelpa, 1 
■Be jokio iszsikalbinejimo.
Tikro priteliaus negalima 

paszaukti bile kada, 
Ir ant kožno pareikalavimo. 

, Todėl, jeigu surasi prieteli, 
Kuri tave pertikrina, 
Kad juomi tikrai yra, 
Neužmirsz jis apie tave 
Ligi grabines lentos, 

Už ka bukie jam dėkingu ir 
Prielankiu prie kožnos 

progos, 
Už jo gera szirdi!

Greitai gali užmuszt 
Geradejyste "savo prieteliaūs 

Per nedėkingumą jam!
Tikra prietelyste yra

Taip reta sziandien tarp 
v žmonių,

Kaip grynas žemcziugas. 
Jeigu turi gera prieteli, 
Laikykie ji ir guodokie!

Dabar ‘Saules’ prenumerata 
in Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00. 

kalta praszau tavos kelis kar
tus, idant manos nearzintum su 
tuom savo laiszkom.

— Nes Alfredeli tarė mel- 1džanezai turiu visokius veika
lus turiu daugybe pažinstamu.

— Abudu turime turetie ne 
paiskyrius pažystamus, atsake 
sziurksztai, o pone Alana.

Sztai atsidaro duris in pia- 
miause pasirodo smaila galva 
su poruku, akulorai ant noses 
ir paskui galva ir iszrito ma
žas paliųkias žmogus su lazdele 
rankoja.

—■ A-ba! Paszauke nuo 
slenksczio, matau jog užsine- 
sza ant viešnios abudu esate su- 
sirinkia, strunos ne susilaidin- 
tos. jaucziu isz tolo.

—• Sveikas drūtas profeso
riau tarė ponas Alfredas, pasi
keldamas ir stengdamasis pa- 
darytie linksma veidą! Kaip 
sveika tol i!

— Tai ve! Atmine, atmine

SAPN0R1US
Su 283 Paveikslais <

160 Puslapiu į!
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ]' 
Iszaiszkma sapna ir kas ]• 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. Į i 
Knyga in minksztoa po- Į i 
pieros virbeliuose. :: :: Į J

Pinigai reikia siusti su ]• 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00 :Į 
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gera.dojau matau, ant ko uzsi- 
nesza, nes kaip nereike, tai ty
lėsiu. O apie sveikata klauso? 
Szei'p tai laikausiu ant galo be 
to iszgirdau smagia naujiena.

— Ar gal nuo sunaus? Po
nas Akuti paklausė pribuvusio 
pone Hermina. •

— O nuo sunaus, poniulele 
geradeikai tarė su užganada 
mažiukas žmogutis, nuo sū
naus, ha tai da. nesunaus, tiktai 
vaikas, vos keturiolika metu, 
pamenu gerai jog turi devy
niolika metu, man paženklino j 
iii galva mano pacziule tegul 
ten!

—' Tai tai! Jau prasidės 
kalba apie moteres! Prikiszo 
szposingai pono Herminije.

■ — Ponas Alfredas nesu
prastinai taikstosi prie stalelo 
paczios.

— Na, tegul pone ndbijote- 
si tolaus profesoris nieko ne
sakysi!, o norint turi,u daugybe 
pasakot medega, neiszsemta 
kad liktai noreczia?

— Asz žinau jog ponas turi 
dovana ant kalbėjimo, tarė 
pone.

— Tai tai, szposuok pone, 
žinomas daigias, Motina Dievo 
laiko szali moterių, o vyru 
szali laiko pats Jezusas, varnas 
varnui akies neiszles. * t

Ponas Alfredas dirstelėjo I 
staiga! in pradeda laiszka ir 
prasiblaivė nuo piktumo.

— Nustotum profesoriau. i tarė jau linksmai Alfredas gin- 
cziai ant tolinus, o dabar kal
bėk, ka žinai, kas dabar dedasi 
ant tvieto.

Tuojaus, tuojaus, piigniause' 
turiu su mylimais kaiminaisj

Build a stronger, richer life...
WORSHIP TOGETHER EVERY WEEK!

You know the hymn—“How firm a Foundation?” Of course you do. But 
it’s more than a hymn. To many it is a way of life.

The foundation is faith. Faith that gives every day a shining new quality. 
Faith that provides a strong shelter in time of need. Faith that sustains 
you in sickness and trouble. Faith that makes life a great adventure, 
truly worth living.

You find faith as a member of a family, as a member of a community. 
Worshiping together every week, with those you love, with others who believe 
as you do—gives you strength to carry through with hope and courage.

You can build a stronger, richer life—on a firm foundation of faith. 
Worship together this week . .. every week! ,
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pasidalytie linksma naujiena, 
apie kuria priminiau yra ta 
naujiena laiszkoje, kuria man 
Knrikis raszo nuo kelio in 
Wiedniu.

— In Wiedniu? Paklausė 
susimaiszius pone Herminija.

— Na teip, iszsiuncziau ji 
ten, del pabaigimo mokslu, tu
ru vilti, jog dasilauksiu 
džiaugsmo; gailuosin, jog ne 
pašlaite! Gudras vaikas, drū
tas kaip zu'bris, darbszus kaip 
jautis, o nekaltas ir dožas kaip 
mergaite! Ach kaip nekaltas, 
cha, cha, cha, ir mažiukas pro
fesorius pavirtęs ant kėdės juo
kėsi.

Juokėsi, net aszaros isz akiu 
krito, pajskui aipsiszluoste su

družuota. skeipetele ir užtrau
kęs tabokos gera žiupsni, iszsi- 
eme isz szoninio kiszenius su- 
gniuždinta laiszka, matomai 
daug kartu skaityta.

Žiūrite ant mano juoko su 
didelorais akimi paszauke ve
lei juokdasis, nes kantrybe tu- 
reike, tuojaus bus daugiau juo
ku tegul tik perskaitysu.

Patrine akulorius.
— Kur po velniu taji vieta, 

ach, jau turiu klausykite! Ir 
aiszkiai pradėjo, kas karta juo- 
k u per t raukdamas:

Nuo' paties Krokawo viena
me vagone su manim važiavo 
kokia mergina, su juodom aki
mis pilnomis karszezio, kurios 
mane net ir 'baime atvedei Cha! 
Cha! Puikiai, labai gerai grą
žai, iszsigando juodu akiu! O 
ka! Tai rots nekaltas kūdikis! 
Nes klausykite toliau.

Josios akis atkreiptos ant 
manės mane sumai.sze, jog asz 
negalėdamas to nukenst ilgiau 
ant treczios stoties buvau pri
verstas n u si duot in kita, vago
ną.

Czia profesorius net pritūpė 
nuo juoko, ant galo susivaldęs 
atsikosėjo ir su narsumu pa
szauke.

— Na ka, ar ne pagirete 
mano sunaus? Tai aniuolas, tai 
Dievobaimingas, tai dangiszka 
baime priesz motere szitai vai- 
sis mano auginimo! Už dvieju 
metu atgabensiu pas jus ir pa
rodysiu drūtos duszios vyra, 
nesutepta vyruką su szviese ir 
malsze inteligencija, su kudiki- 
niu skaistumu. Tai matote ka 
ženklina puikus ir doras augi
nimas! Tokis vaikas vertas pi-

nigu.
Hum, suniurnėjo ponas Al

fredas, nesakykie hop, ne per- 
szokes per grabe.

— Ka pertrauke karsztai 
profesorius ar abejoji ?

Reikėjo ji geriau augint kaip 
ir kitus vaikus auginai atsake 
pone Hemiinija. Bus tai arba 
netikės ar suvis kaip kelmas.

— Tiek to, bile ir jam teip 
kaip man ne atsitiktu paszauke 
užsidegęs profesorius per pen
kis metus gyvent su tokiu vel
niu boba kaip asz ture ja ir da 
ant galo velnias isznesze in pla
tu svietą su huza.ru aficieriu! 
Tpfu netikiu jokai bobai!

— Profesoriau, no užmirsz- 
inekie, jog asz czion sėdžiu pri
kiszo pono Herminija.

— Na jau na! Pasipažins- 
tame gana gerai.

Jeigu katra gera tai gerai 
sergema atsake susijudinęs po
nas Akutis.

Ir tai da žmogus nėra tvir
tas!

— Vienok-gi profesorius 
tarė p. Alfredas pažiurėjas su
siraukęs ant paczios vienok tu
ri teisybe!

— Na na, tiktai jau tu jega- 
masti nesiiniinekie ant pužiu- 
rejimu paszauke juokdamasis 
Akutis tiktai sau atsiminki 
apie savo visas klastas kokius 
szposus daridavone dole mote
rių ir jujn dukteriu.

— Tai tas prie to nesiki- 
sza norėjo pertruakt Alfredas.

— Tai ve! Ne tiktai turi, 
nes dikezai turi nusijuokti pro
fesorius isz svetimu dejų sndy- 
kio locnas! O sekretoriaus pa
ti Jenoje ?

— Ir ka sekeretoriene? Pa
klausė p. Alfredas, ant tuszczio 
duodamas ženklus profesoris 
idant* nustotu.

Pone Herminija dirstelėjus 
su saldum iszmetinejimu ant 
vyro., ir nuėjus pas Įauga žiu
rėjo per ji.

— Jau tu profesoriau nie
kad savo liežuvio nesuvaldysi, 
tarė susiraukęs patikle ponas. 
Alfredas ant neveidonu mote
rų kas buvo tai buvo, ant galo 
dadave rodos norėdamas save 
apmalszinet, ne visos moteres 
vienokios, norint ant tos pa- 
veizdos ir mano pati!

— Hum! Atsikrunkszti 
ženklyvai profesorius.

— Tai kaip tu mistini? Ta
re staigai Alfredas, prisislink- 
damas su kede artyn jo ir susi
laikė.

Zose inbego in pakaju. Jau
na mergina buvo drueziai ap
kaitus", ir da labiaus apkaito, 
matydama, jog visi randasi pą- 
kajuje. Ranka turėjo antije. 
Norėjo atgal eitie, nes profeso
rius jau buvo prie josios ir už
stojo jai kele.

— Pamažlei, uogele pa
szauke nuduodamas plona bal-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios J * 
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Batanijos, bažnyczioj ]• 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. Į>
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Žinios Vietines —■ Ketverge, Lapkriczio 
22-tra diena, pripuola Ameri
kos Tautiszka Szvente, Pade- 
kavones Diena, arba Thanks-

ta. diena 'Ims uždaryti. Kasyk
los ir fabrikai nedirbs. Pnb- 
li.kines ir Parapines Mokyklos 
bus uždarytos.

EUROPA ir LIETUVA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ISZ SOVIETINIO 
GYVENIMO

siui. Pradėtos mokėti nuo Spa-1 Frackville, Pa.—
lio 1 d., nauja tvarka, insiga- Jieva Kustinevicziene, nuo 130 
liojus naujajam pensijų insta- So. Broad Alt. avė., numirė Se- 

1 tymui. Apskritai, darbo žmo- redos ryta 5:30 valanda. Are-
— Lietuviu Moterų Kliu-kivin® DaX- Bankai ir pacztas 

Iba-s isz Schuylkillo pavieto tu-į 
rejo savo susirinkimą Utarnin-į 
ko vakara, in Mansion restau- 
rante mieste. Daug nares daly
vavo tame susirinkime.

Kataliku Bažnyczios Dvasiszkiai Iszlaisvinti

—: Subatoj pripuola Szv. 
Grigaiio, o Tautiszka Vardine: 
Staugė. Ir ta diena, Menulio 
atmaina Pilnatis, o vakare bus 
užtemimas menulio, užtemimas 
prasidės 10:59 valanda. Taipgi 
ta diena: 1940 m., Komunistu 
partija Amerikoje nubalsavo 
nutraukti visus santykius su 
Tarptautinu Komunizmu ir su 
visomis kitu krasztu Komunis
tu partijoms, ‘bet ežia buvo tik 
nedavimas visiems akis ap
muilinti; 1944 m., Alijantai ati
darė trijų szimtu myliu frunta 
priesz Nacius.

— Musu, senas skaitytojas, 
ponas Adomas I'rbonas isz 
Grier City, lankėsi mieste pas 
savo pažinstamus, ir prie tos 
progos atsilankė “Saules” Re
dakcija, atnaujino savo prenu
merata už laikraszti, nes yra 
musu skaitytojom per dauge
lis metu, ir myli skaityti “Sau
le”. Acziu už gerus vėlini mus 
ir atsilankymu.

— Kita sanvaite Nedelioj 
pripuola dvideszimts szbszta 
Nededa po Sekminių, taipgi 1a 
diena Szv.Pal. Salomėjos ir 
Odono, o Tautiszka Vardine: 
Ledruna. Ir ta diena: 1945 m., 
Teisėjas T? Alan Goldsborough 
Vaszingtone insake mainieriu 
bosui John L. Lewisui atszauk- 
ti Minksztos Anglies st vaikas; 
I860 m., gimė Lenku garsus 
pijanistas Ignace .Jan Pade
rewski, jis pasimirė Amerikoje 
1941 metuose; 1940 m., mainie
riu bosas John L. Lewisas bu
vo pasakęs kad jis pasitraukė 
isz savo vietos jiegu Preziden
tas Franklin D. 
bus vėl iszrinktas, 
savo duoto žodžio
1361 m., Didžiosios Lietuvos 
Kunigaiksztis Keistutis pabė
go isz Kryžeiviu nelaisvės.

— Mykolas Rydzy ir szei- 
myna, nuo 301 West Mahanoy 
uly., iszsikranste in Pottstown, 
Pa., kurie apsigyvens tame 
mieste.

Rooseveltas 
bet Lewisas 
neiszlaike;

— Panedelyje pripuola Szv. 
Elzbietos, o Tautiszka Vardi
ne: Dainotas. Taipgi ta diena: 
1863 m., Prezidentas Abraha
mas Lincolnas pasakė savo 
garsu “Gettysburg Address”; 
1899 m., mire raižytojas Dak
taras Vincas Kudirka.

— I tarninke pripuola Szv. 
Felikso isz Valois, o Tautiszka 
Vardine: Pustule. Ir ta diena: 
1947 m., Anglijos Karaliene 
Elzbieta isztekejo už Leitenan
to Philip Mount'batten; 1945 
m., automobiliu darbininkai isz 
General Motors automobiliu 
fabrikuose sustraikavo, isz vi
so virsz du. szimtai tukstan- 
cziai; 1940 m., Vengrai pristo
jo prie Vokietijos ir Italijos; 
1898 m., Vilniuje pastatyta pa
minklas Lietuvos kankintojai 
Muravjoviu.

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

Vy'kd. Tarybai uždavinys bu
tu lengvesnis, jei Europoje bu
tu ir kitu tautu veiksniai, o

i pats laisvinamo darbas dau-, 
j giau koordinuotas. Vienok da-; 
į romą, kas galima. Leszu laisvi- ’ 
inimo darbui Europoje nebus j 
j galima gauti, bet sanjaumu — 
i daug. Darbu yra begales, tik; 
j darcininku gretos vis reteja ir 
j sunkus leszu klausimas. Visuo- 
i mene turėtu tai gerai insideti 
jin galva ir imtis visu galimu! 
kygiu, jog patys svarbieji ko
vos tarai nebutu užleisti, ir 
paskiau netektu gailėtis pada
rius neatitaisomu klaidu.

Valgyklu Yra, Bet 
Gerai Pavalgyti 

Nėra Kur

lione gimė Lietuvoje,atvyko in 
Gil'bortona, o keliolika metu at-

; nes laiko ati savo žymiu laime-
į jimu, kad po Stalino mirties jie
privertė Bolszevikine vyriau-'gal apsigyveno
syke pakelti minimalines atly-Į.Jos vyras Feliksą 
ginmo normas ir jiems mokė-j metuose.
ti kiek geresnes pensijas. Vie-

isz nok pati Bolszeviku vyriausy- 
jog visa
net ir to

Penkios deszimts penkių 
metu amžiaus Kardinolas 
Stefan Wyszynski, (po de- 
szinc) buvo sugražintas in 
savo dvasini sostą, kaipo 
Lenku Kataliku Bažnyczios 
vadas, kai Lenkai sukilo 
priesz Sovietus ir juos iszgu- 
jo isz savo kraszto. Jis ežia 
su Vyskupu Michael Kle-

pacz, Varszuvoje. Kardino
las buvo Komunistu paba
lintas Rugsėjo menesi, 1953 
metuose. Paskui jis buvo in
tartas kad jis pradėjo ir su
organizavo szpiegu gauja 
kurie tarnavo Kataliku Baž
nyczios Vatikanui ir Ameri
kai.

VENGRAI
JAUCZIASI

ISZDUOTI

Tok’a iszvada pasidarė
I trijų žmonių tam tikra valdo- be yra pasirūpinusi, 
mine “brigada,“ aplankiusi vi- eile atveju pensijos 

į sa eile Vilniaus miesto valgyk- amžiaus sulaukusiems negales isz Brocki 
lu ir kitu maitinimo inmoniu. būti sumokamas. Tie, kurie bu- turis sunu 
Valdomine “brigada“ sudarė vo del savo socialines padėties ra namie; 
va'stylines prekybos inspekto- persekioti, atleisti isz darbo ea prie t 

irius V. Gasiliauskas, “Elfos“ 
fabriko tek ntojas P. Jojavo- 
dinas ir Bols^evikinis kores
pondentas V. Szarpis. Kontro
lieriai konstatavo, kad “dide
le dalis visuomeninio maitini
mo inmoniu dirba nepatenkina
mai“. Panaszi padėtis ne tik 
Vilniuje, bet ir Kaune.

mirė 1924 
Paliko trys dukte

rys: Margareta, pati John Ka
dima r i c, mieste; Prane, pati 
Vincent Cuthie, Girardville ir 
Vienuole sesute Justina, S.J.C.

Petrą ir Kazimie- 
gi, miesto ir Vin-

del susiraszinejimo laiszkais su De'eware, ir keletą; anūku. Pri- 
Užsieniu arba kaip liaudies gulėjo prie Apreiszkimo Pane- 
prieszu” gimines, kurie buvo les parapijos. Graborius W. 
savivaliszkai nuteisti ir isz- Menkieviczius laidos.
veszti in darbo vergu stovyk
las ir taip toliaus, kaip tik ne-' 
gales pristatyti reikalingu in- 
lodymu reikalaujamam 
dirbtu ar isztarnautu 
skaieziui inrodyti.

įsi

metu

Shenandoah, Pa.—

tai ir anūkėli

istva .Juozas 
ais Dulskiu- 
nno 12.) N.

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

Szimet Vasara Lietuvo
je Buvo Labai Prasta i 
Oras buvo toks lietingas, 

kaip retai kada ankseziau. To
dėl in rudeni darbu prisirinko 
tiek, jog Kolchozininkai ir ju 
vadovai nebežino, už ko tver
tis. Tuo tarpu isz Komunistu 
partijos vadovybes ir Bolszevi- 
kines vyriausybes vis gausėja 
visokiu patvarkymu ir paliepi
mu, kada reikalaujami darbai 
turi būti baigti. Partijos centro 
komiteto ir “LTSR ministeriu 
tarybos“ insakymu dirvos vi
siems 1957 metu vasariniu kul- 
turu pasėliams ir visi pūdymai 
turi būti suarti isz rudens. Že
mes ūkio ministerija, Sovchozu 
ministerija, partijos rajonu ko- 

CIiniITA r-----—*............. mitetai, rajonu vykdomieji ko-
SLDUZO isz musu kraszto neiszsikraus- mitetai, MTS ir tarybiniu ukiu 

-------  tillS. MOS JU patarimu vis klau- ' direktoriai inpareigoti užtik- 
NCRFOLK, VA. Dvieju scme įr paskui ne jie, bet mes rinti, kad “rudeninio ir juodu-

Tikėjosi Pageltos Isz 
Vakaru

SKAITYKIT

sn

VIENNA, AUSTRIJA. — 
Vengrijos sukilėliai prasze isz 
Vakariniu krasztu ginklu, o tik 
saldžiu žodžiu susilaukė.

Mažame Szob miestelyje, 
prie Czekoslovakijos rubežiaus, 
tu sukilėliu komisijos virszi- 
ninkas, vienam Amerikiecziui 
laikrasztininkui labai 
skunde, sakydamas:

“Vakariniu krasztu
per savo radijas mus gunde ir 
drąsino sukilti. O dabar jie 
nieko nedare, nei ranka nepa
kėlė mums in pagelba, mums 
patarė negryszti in savo dar
bus pakol paskutinis Sovietas

PLATINKIT!

Unijos Vadas Suaresztuotas

nusi-

vadai

LAIVYNO 
d’iMj EROPLANAS

•Jonas i aneziunas, niiopnž nu Laivyno eroplanas, be- 
60()>2 West Penn uly., numirė kildamas nuo žemes in Azores, 
pareita Panedelyje, vakare, in sudužo. Keturi buvo užmuszti 
Locust Mt. ligonhute. Velionis ir du buvo sužeisti; vienas isz 
linos pataikintas per automo- ju labai pavojingai.
kiliu dilgsėjo, Sept. 29-ta die-; Vienas isz žuvusiuju buvo to 
na, ir nuo tos dienos gydėsi in eroplano kapitonas, Charles H. 
minėta li'gonbute. .Gimė Lietu- Koke, isz Norfolk, Virginia.
voje, atvyko iu Amerika kuris’ Lakūnas Carl E. Klinger, isz 
apsigyveno Shenadoryje. Buvo Mohnton, Pa., yra vienas isz 
angliakasis ir paskutini karta i penkių kurie iszsigelbejo.

Rengiasi Del Žiemos Olimpiado

nukeneziame.”
Kitas laikrasztininkas pra- 

nesza kaip baisiai Vengru nuo
taka yra dabar persimainius. 
Jis pastebėjo, kad kai jis kele
tą sanvaites atgal privažiuoda
vo prie Vengru būrelio, jie net 
su pagarba žiūrėdavo in Ame
rikos vieliave ant jo automobi- 
liaus ir gėrėdavosi tuo jo Ame- 
rikoniszku automobiliu. “Bet 
dabar“, jis sako kad asz su ke
liais kitais laikrasztinirikais „, n... .. x .5,134 Sovchozai.isz Vengrijos iszvaziavau, tai 
keli Vengrai net ir kumsztimis 
in mus grumuojo.“

Kiti laikrasztininkai sako 
kad dauguma Sovietu kareiviu 
mislino kad jie ežia muszasi su 
Amerikiecziais, o ne su Veng
rais.

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, s ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanov City. Pa. U.S.A.

ju pudymu arimo veikimas bu
tu invykdytas iki 1956 m., Spa
lio 20 d. Vienok toli gražu dar
bai neina taip, kaip suveikinta 
popieriuje ar partijos centru 
reikalaujama.

1960 metu žiemos olimpia
do rengėjai in Squaw Val
ley, California, jau dabar 
rengiasi del tos milžiniszkos 
sportu parodos. Jie ežia per
žiūri ir gerejasi busimąją 
stadija, kuris bus isz ledo pa
statyta del tu rungtynių.

Tarptautines Sportu Fe
deracijos virszininkai ežia

Gali-

ran-
Hale,

buvo susirinkę ant pietų, 
San Francisco mieste, 
fornijoje.

Isz kaires in deszine 
dasi: Prentiss Cobb
žieminiu olimpiados sportu 
komisijos prezidentas; John 
M. Peirce, iždo direktorius; 
ir Kenneth L. Wilson Oliam- 
piado komisijos prezidentas.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius .iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Nacionalinio T. San- 
jungos Ūkio Žiniomis

1955 m., visoj Sov. Sanjun- 
goj buvo 85,700 Kolchozu ir 

Užgyventoj
Lietuvoj Kolchozu skaiezius 
paskutiniiu metu isz 1,787 pa
kilęs iki 1,900, o Sovchozu skai
ezius isz 71 (su 300,000 ha že
mes plotu, be to, darbininku ir 
tarnautoju daržams iszskirtais 
20,000 ha) padidejas iki 77. 
Vilniaus radijo 1956, IX,30 
praneszimu, isz valstybiniu že
mes fondu insteigti szeszi nau
ji tarybiniai ūkiai, būtent: vie
nas Nemenčinės rajone, Vardu
vos Sovchozas, Sedos rajone, 
Panemunėlio; Rokiszkio rajo
ne, Timbartiszkiu; Zarasu ra
jone, Rietavo; Rietavo rajone 
ir Szilutes; Szilutes rajone. Iki 
sziu metu pabaigos numatoma 
insteigti dar deszimts nauju 
Sovchozu.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

Bolszevikai Visaip 
Reklamuoja Naujaji 
Pensijų Instatyma 
Kuriuo sulaukusiems sze- 

szios deszimts metu amžiaus ir 
dvideszimts penkis metus isz- 
dirbusiems vyrams, o 55 metu 
sulaukusioms ir 20 metu isz- 
dirbusioms moterims turi būti 
mokamos pensijos. Jos siekia 
nuo 300 iki 1,200 rubliu mene-

James G. Cross, Vaszing- 
tone, International Bakers 
Unijos Prezidentas, (po kai
re) buvo suaresztuotas San 
Francisco mieste, Californi- 
joje. Jis yra intartas už ap- 
muszima trijų unijos virszi- 
ninku isz New York miesto.

Tie unijos virszininkai isz 
New York nesutiko ir pasi- 
prieszino jo vadovystei. Po- 
licijantai ji suėmė, viename 
saliune kur jis su savo drau
gais ir pagelbininkais tarėsi 
kaip vesti Duonkepiu Meti
ni Seimą.

Unijos Vadai Nusiskundžia

>
Joseph Kane, (kairėje) 

Prezidentas Long Island 
New York Bakers Unijos ir 
Louis Genuth, vietinis sek
retorius tos unijos, nusi
skundžia San Francisco 
miesto pclicijantams. Jiedu 
sako kad jie buvo po prie
varta paimti, pavogti ir pas
kui labai sumuszti, kai iszki- 
lo nesusipratimas ir nesuti
kimas unijos mitinge, susi-

rinkime San Francisco mies
te.

Treczia tos unijos virszi- 
ninkas, Nathan Ehrlich, 
New York Unijos Preziden
tas po prisieka patvirtino ju 
skundus.

Ju nusiskundimai, pripa- 
rodinimai buvo tokie kad 
James G. Cross, isz Vaszing- 
tono, tos Unijos Prezidentas 
buvo suaresztuotas.


