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Anu Dienu Laivas PASZOVE VAGI LAIKRASZCZIAMS
POPIERA VĖL

PABRANGO

MONTREAL, KANADA.

i CHICAGO, ILL. — Kaimy-! 
I • • i! nai paszauke du praemancziu - 
j policijantu, ant West Walnut i 
! ulyežios, ir jiemdviem pasakė:
kad jie kaži kaip nujauezia Treczia Kanados popieros kom! 

! kad tenai randasi vagys. i panija, fabrikas pabrangino ! 
j Policijantai užmatė vyrus, visa popiera laikraszcziams, 
neszanczius laukan televizija. ant keturiu doleriu ant tono.' 
ir kitus baldus, daigtus. Jiedu! Reiszkia, New York ir kituo- 
du isz ju ant vietos sulaikė ir! se miestuose laikraszcziams ! 
sueziupo. Bet treczias iszszo- ■ popiera kasztuos szimta tris-j 
ko pro langa isz antro augszto deszimts keturis dolerius už 
ir stengėsi pabėgti. Policijan-' tona. Tai dabar, nuo pradžios 
tai kel.s szuvlus in augszti pa- antro pasaulinio karo ta po-

! leido kaipo perspejima, T
kai jis vis nesustojo bėgės, vie-! penkis ar szeszis sykius.

' ras isz policijantu ji paszove. tai dyvai kad tiek daug laik- 
Veliau buvo daž nota kad tas raszcziu ir žurnalu dabar 

, treczias vagis yra dvideszimts priesz savo laika mirszta ar 
į vieno meto Benny Graham.

bet piera mums yra pabrangus
. Ar

ANGLIJOS |

MINISTERIS j 
ATSISAKĖ

Macmillan In Jo Vieta
Paskirtas

Pirmutiniai Pietus

Virginia valstijos Guber
natorius Thomas B. Stanley 
ir jo žmona, in West Nor
folk, Virginia peržiūri nau
jai pastatyta anų dienu se
no viszka laiva, kuris pir

miausia buvo pastatytas 
1607 metais. Szitokie trys 
laivai buvo atstatydinti ap- 
vaikszczioti miesto sukak
tuves.

O O

PASIKORĖ

Isz Amerikos
ATSISAKĖ PĘNKIU
MILIJONU DOLERIU

14 LAKINU ŽUVO

Nelaimes Toli Viena
Nuo Kitos

ANDOVEE, NEW BRUNS-

j kad redakcijos užsidaro?
1 Skaitytojai rugoja kad pre- 
' numerates brangsta, o redak- 
' toriai sau plaukus rauna, 

i KALĖJIME stengdamiesi gala su galu su-
 ’ riszti.

! SCRANTON, PA. — Intar-Į -------------------------
tas ir suaresztuotas, dvide- PREZIDENTAS 
szimts septynių metu amžiaus, 
Fredrikas Grabauskas pasiko- !

; re kalėjime, kur jis buvo užra- j 
Įlkintas, kai jis buvo intartas ūži 
prasižengimą ir buvo in kalė
jimą patupdintas.

Policijos virszininkas Leo! 
, Ruddy sako kad Grabauskas1 
•nuo kalėjimo duriu pasikorė. 1

INVEZDINTAS

Jo Kalba Ticsumka;
Nieko Naujo

Amerikos Laisve Jai 
Daug Brangesne

WICK. — Keturiolika Lakunu 
Sztabo nariu žuvo trijose at
skirose nelaimėse.

Asztuoniu inžinu ‘Jet B-52’

Užika, ar už koki prasikalti-i 
ma jis buvo suaresztuotas ne-į 
buvo praneszta.

WASHINGTON, D. C. —
Prez. Eisenhoweris, savo in-

LAS VEGAS, NEV. — Bu-' 
vusi Europos gražuole ir loszi-i 
ke, Vera Krupp von Bohlen at-! 
sisake penkių milijonu doleriu, 
kuriuos jos vyras buvo sutikės j 
jai duoti už divorsa, sakydama j 
kad jai laisve Amerikoje daug 
brangesne.

Kalbėdama su laikrasztinin-!

tombneszis sudužo in kaina 
netoli nuo Andover, New 
Brunswick, užmuszdamas sze
szis laikinius. To bombneszio 
lakūnas tuo laiku skrido, kaip 
sakoma, “aklai”, vien tik su 
eroplano intaisais, kad daty- 
ius ar tokis eroplanas gali kad 
ir per tirszcziausias miglas nu

Finlandijoje
Laidotuves !

kals savo farmuoje, ūkyje, ji?' 
jiems pasakė: “Man mano vy-i 
ro pinigai nereikalingi. Asz 
galiu be jo pinigu pragyventi, 
ir nenoriu gryszti in jo palo- 
ciu. ’ ’

sileisti ir pakilti ir skristi. 
Dvieju isz to eroplano, bomb
neszio dar nesurado.

Penki kareiviai, lakūnai žu
vo k ai KB29 gazolin o tankeris 

■ eroplanas sudužo ir sudega,
Jos prastas pragyvenimas 

Amerikoje nėra jau teks pras
tas; jos ūkis turi daugiau kaip j 
penkis szimtus tukstaneziu! 
hektaru žemes; ji beveik visus! 
srerus turi in keliu milijonu 
doleriu vertes New Frontier! 
Casino Hotel in Las Vegas; ir 
taip sau keliose bankose turi 
po keletą milijonu doleriu.

Ji sako kad ji dabar isz Las 
Vegas pareikalaus divorso nuo 
savo vyro, bagoeziaus Alfred 
Krupp, kurio verte dabar yra 
rokucjama apie du szimtu pen
kios deszimts milijonu doleriu.

Buvusi loszike Vera Krupp 
von Bohlen sako kad tie pen
ki milijonai doleriu, kuriuos 
jos vyras jai siutina jai nieko 
nereiszkia.

Ji sako ji gaus nuo jo divor
sa isz Amerikos ir tada nepai- 
sins ka jis su savo pinigais da
lys, nes ji pasitenkins gyventi 
kaip paprasti Amerikiecziai 
gyvena!

kai jis leidosi žemyn in Bergs- 
trem, in Austin, Texas. Penki 
buvo ant vietos užmuszti, o 
szesztas vėliau pasimirė.

Du Lakunu Sztabo karinin
kai užsimusze kai j u F-89-D 
greitas eroplanas sudužo neto
li nuo Valdosta, Georgia. Vie
nas isz žuvusiu j u buvo dvide
szimts devynių metu amžiaus 
Leitenantas Robeht E. Mattis, 
isz Elizabethville, Pa.

Kitu žuvusiu vardai yra su
laikyti kol ju szeimynoms bus 
apie tai praneszta.

To B-52 bombneszio lakūnas, 
Jce L. Church su parasziutu 
pasekmingai nusileido, kai jis 
staiga pajuto kad jis ore kabo 
be eroplano.

Szitas bombneszis buvo 
kasztaves daugiau kaip asz- 
tuonis milijonus doleriu. Tai 
ketvirtas tokis bombneszis su
dužo in mažiau kaip vienerius 
metus. Lakunu Sztabo virszi- 
ninkai sako kad gal tas bomb
neszis per greitas ir jo sparnai

Juho Kušti Paasikivi, bu
vęs Finlandijos Prezidentas 
ežia yra iszneszamas isz Di
džiosios bažnyczios in Hel
sinki. Jo grabas yra krasz- 
to vėliava uždengtas; augsz
ti armijos Generolai yra 
grabnesziai.

^Pirkie U. S. Bonus!
gal negali iszlaikyti tokio grei- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50(? arba 3 už! 
$1.35. Adresas:

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

LONDON, ANGLIJA. —-
Sir Anthony Eden, labai susi
jaudinės ir beveik per aszaras! 
atsitraukė isz Prime Ministe-' 
rio vietos.

Sergantis ir nusiminęs del! 
nepasisekimo Egipte, Ministe- ! 
ris pasiaiszkino kad jis pasi-i 
traukia del sveikatos.

į
Penkios deszimts devynių! 

metu amžiaus Ministeris pasi-! 
trauke po dvideszimts vieno 
menesio toje vietoje, kuria jis;

vezdinimo kalboje nieko tokio 
svarbaus ar naujo nepasake.

Kaslink Užsienio reikalu ir 
klausimu jis tik atkartuojo kas 
jau szimta kartu buvo pasaky-! 
t* būtent, kad visiems lais-. 
vems krasztams reikia vienybe ! 
laikyti priesz Diktatorius, kaip 
Komunistus ir Sovietus.

Jis pakartuojo ta, .ka visi' 
mes gerai žinome: kad viskas 
Amerikoje tvarkoj, kad visi 
gerai uždirba, visi pinigu turi 
ir visi tuos pinigus praleidžia 
pirm negu uždirba. •

Jis primine kad Rusijos Ko-, 
munizmas ir Diktatoryste dar 
vis sudaro mums dideli pavo- j 
ju, bet jis užtikrina kad Ame
rika yra gana galinga atsispir-! 
ti ir Rusijai nepasiduoti.

Kaslink pinigu ir paskolų, 
jis patarė kad reiketu sudary
ti Komisija isztirti kaip musu 
krasztas stAį su pinigais ir su 
paskolomis.

Farmeriams jo kalba gal ne
patiko, nes jis mažai ka turėjo 
sakyti apie musu ūkininkus, 
fermerius. Jis.tik pasakė kad 
jis misi;na, kad farmeriu šzei- 
mynos turėtu turėti tokias pat i 
ineigas, kaip ir fabrikantu’ 
szeimynos. Jis ir ežia patarė 
sudaryti Komisija ta klausima 
isztirti.

Kaslink mokyklų, jis sake ■ 
kad valdžia ir valstijos turi su-! 
sirupinti mokyklomis, ir kad! 
ne tik valdžia ir valstija, bet ir! 
atskiri miestai turi susirūpinti 
ir statyti daug daugiau mo-! 
kyklu, nes mokiniu skaiezius 
kas metai dideji. Jis teipgi 
pastebėjo kad vieszos, publi
kos mokyklos negali daryti 
skirtumą tarp juodu ir baltu ! 
mokiniu.
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Sir Anthony Eden

buvo užemes, kai Sir Winston 
Churchillis pasitraukė.

Kai tik iszejo žinios kad jis j 
pasitraukė, tai ėjo gandai kad' 
penkios deszimts keturiu metu : 
amž'aus Richard A. Butler,! 
valdžios tarybos vadas stos in 
jo vieta. Bet Karaliene Elzbie-1 
ta greitai paskyrė szeszios de
szimts dvieju metu Szkota 
Harold Macmillan, sena Prez. 
Eisenhowerio dranga.

Intakingesni ir geresnio Mi
nister’o Karaliene vargiai bu
tu galėjus gauti. Macmillan’o! 
motina yra gimus Amerikoje, ’ 
Indiana, valstijoje. Jis turi! 
daug intakingu draugu Ame-! 
rikoje. Jis yra bagotas ir yra! 
direktorius Macmillan kompa-! 
rijos, kuri knygas redaguoja’ 
spauzdina. Jis yra ir mokintas,! 
su garbes laipsniais yra bai-j 
ges Eton mokykla ir Oxford: 
universitetą.

I

Jis ilga laika dirbo su Wins-! 
ton Churchilliu, kuris ji vėliau į 
pasiuntė in Sziaurine Afrika! 
kaipo Anglijos Minsteriu. Czia; 
isz Algiers jo pareigos buvo 
sunkios ir pavojingos: Laisvos! 
Prancūzijos sukūrimas Afriko-j 
j e, Komunistu sukilimas Grai- i 
kijoje; iszlaisvintos Italijos at-1 
sikelimas, ir Trieste miesto ki-! 
Vi rėžiai* tarp Gra ku ir Italu. !

Per szi laika jis parode kad! 
jis drysta pirmiau pats nutar-; 
ti ir tilk vėliau savo valdžiai pa-! 
siajszkinti. Jis czia susipažino! 
su tada Generolu Eisenhowe-j 
riu, su Generolu Alfred Gruen- 
ther ir su Robert D. Murphy 
Amerikos valdžios sztabo vir- 
szi ninku.

Anglai tikisi kad jo asmeny-j 
je jie turės intakinga žmogų,! 
kuris glaudžiau ir tampriau

Kim Carlson isz Rockford, 
Illinois czia su savo tėvu 
lirkimai džiaugiasi kad jis 
galėjo pirma syki tikrai pa
valgyti. Jis buvo užgimęs 
be irlaidos, in savo pilvą. 
Daktarai padare keilas ope
racijas jam ir dabar jis gali 
valgyti kaip ir kiti. Jo pir
mi pietus buvo per Kalėdas 
ir gal už tai jis ir jo tėvas 
yra taip linksmi.

weri in sveczius.
Pirm negu Karaliene Elzbie

ta ji paskyrė Prime Ministe- 
riu, ji buvo pasiszaukius Sir 
Winston Churchilli pas save ir 
su juo ilgai tariesi. Yra spėja
ma 'kad Churchillis jai patarė

: paskirti Macmillana..
! Nors jam didele garbe in to- 
! kia vieta būti paskirtu, bet jo 
į darbas ne lengvas. Pirmu pir- 
į miausia jis turi dabar ka. nors 
i daryti apie ta Suez Kanalo 
i klausima ir Egiptą, kur Eden 
! Anglijos galinga varda praki- 
iszo; patikui jis turi užvesti 
draugiszkesnįus santykius su
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j 4 VAIKUCZIAI -
! UŽDUSO

MCGREW, NEB. — Keturi 
■ maži vaikucziai užduso savo 
i namuose, kai aliejaus peczius 
! perkalto ir visi kambariai bu- 
vo pripildinti durnais. Nors 

! namai neužsidege, bet visi ke- 
į turi vaikucziai užduso.

Ju tėvai tuo laiku buvo kur 
nors iszeje. Kai jie sugryžo, jie 
rado visa savo szeimynele mi-
ruse.

surisz draugisukus santykius ‘ 
tarp Anglijos ir Amerikos. I

Jis yra tankiai atsilankęs in) 
Amerika su savo žmona ir 
daug sykiu buvo užvažiavęs in 
Balt namuosius pas Eisenho-

SKAITYKIT 
r “SAULE” “W 
PLATINKI!'!

Kongresmenai Pas Prezidentą

In Baltramuose in Vasz- 
ingtona atvyko sz:tie du 
Korgresmonai: Senatorius 
Wil'iam F. Knowland (po 
kaire), isz Californijos, ir 
Korgresmcnas Leslie Ar
ens. isz Illinois.

Prezidentas Eisenhoweris 
suszauke Republikonu par
tijos vadus pasitarti, kai 
pradėjo savo vaju del savo 
programos priesz Sovietus 
Vidur Rytuose.

Jis sako kad Amerika tu
rėtu ne’ tik su pinigais ir 
ginklais czia insikiszti, bet 
ir pasiunsti tenai savo ka
riuomenes.

Ne visi Republikonai su 
juo sutika. Daug isz ju Pre
zidentui dabar primena kad 
jis taip buvo supykęs ant 
Anglijos ir Prancūzijos, kai

tiedu krasztai pasiuntė savo 
armijas tenai tik keli mene
siai atgal; o dabar jis pats 

o.ip tik to nori ir reikalau
ja.

Czia klausimas yra bai
siai painus, keblus ir pavo
jingas: ne visi Arabai krasz
tai yra musu draugai; patys 
Arabai tarpu saves nesutin
ka ir kariauja; o visi Arabai 
neapkenezia nei Žydu tau
tos, kra.szto, nei paežiu tu 
Žydu.

O dabar Eisenhoweris no
ri stoti in kariszka pagelba 
Visiems Vidur Rytu krasz
tams ir Žydams.

Czia isz tikro jau ne dvien 
ponam bet keliems tuzinams 
ponu jis nori tuo paežiu sy
kiu patarnauti.

o □ o
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Kas Girdėt
Isz visko atrodo kad Vidur 

Rytuose visiems gresia kitas 
didelis karais, nežiūrint ka mu
su dipliomatai sako ar ka mu
su laikraszcziai raszo.

tenai pasiliks.

Keletą augsztu valdininku 
Vaszingtone nori apleisti savo 
vietas ir gryszti in savo atski- 
rus biznius. Bet Prez. Eisen- 
howeris stengiasi juos perkal
bėti, ir įpraszo kad jie pasilik
tu.

kantai toki gera bizni ves,, kad dos.
jie nepaisius kiek' darbininkai -------- ::--------
reikalaus. Jau dabar tikrai iszrodo kad

V aidžios statymas nauju 
mokyklų ir nauju vieszkeliu 
duos daug biznio musu biznie
riams ir daug darbu musu dar
bininkams.

pacztas pabrangs del visu 
laiszku ir laikraszcziu ir net 
ryszuliu.

Czia tu krasztu diktatoriai 
susikirto. O diktatoriai netpai- 
so ka, 'žmones nori ar reikalau
ja. Jie turi parodinti kad jie 
yra visagalingi ir už tai nie
kam negali nusileisti.

Sovietai vis grasina pasiun- 
sti savo' savanorius in Vidur 
Rytus tvarka ir taika palaikin- 
ti. Visi mes 'žinome ikad Sovie
tu Rusijoje nėra tokio gaivalo 
kaipo savanoris. Jeigu sava
noriai važiuos iii Vidur Rytus, 
tai jie ndbus savanoriai, bet 
bus paczios Sovietu Rusijos te
nai pasiunsti.

Mums ateina patikrintos ži
nios kad ateinantieji metai bus 
dar ir geresni už praėjusius 
metus. Nors taksos gal bus dar 
didesnes, bet visi daugiau už- 
si dirbs.

Kiek galima inspeti, tai 
straiku beveik nebus per sziuos 
metus, nes biznieriai ir faibri-

Pypkes Pumai

Daug daugiau žmonių pirk- 
sis stockus ir bonus, norėdami 
greitai pralbagoteti, sau turte
li susikrauti.

Nežiūrint kad automobiliai 
yra tokie brangus, bet žmones 
sziais metais perkasi ir pirksi s 
daug daugiau negu pernai.

Komunistiniai krasztai pra- 
szys milijonus doleriu isz musu 
ir kai kurie gal ir gaus.

Paprastas darbininkas fab
rike gaus du doleriu ir asztuo- 
nis centus ant valandos. Per
nai jis gavo doleri devynios de- 
szimts asztuonis centus ant va
landos.

Reiszkia musu valdžios isz- 
laidos bus daug .didesnes, .ir 
kai musu valdžios iszlaidos 
bus didesnes, tai jau nėra jo
kios vilties kad mums musu 
taksos bus sumažintos ateinan- 
cziais metais.

“ “ " ’«* ‘S’

ATMOKEJIMAS ::
:: :: KUNIGO

Laikrasztininkai jau keletą 
sykiu yra Prez. Eisenliowerio 
užklausė ka jis darys jeigu So
vietai tuos savo grasinimus in- 
gyvendins ir pasiuns savo sa
vanorius in tuos krasztus. Ei- 
senhoweris nei syki aiszkiai ar 
stacziai jiems nėra atsakęs.

Jeigu,...

Jis tik sako kad Amerika 
rems Tautu Sanjunga ir darys 
taip kaip Tautu Sanjunga nu
spręs.

Jeigu kam blogai sekasi 
Ant szios aszaru pakalnes, 
Arba jauczesi nelaimingu, 
Tegul bent tuom save 

suramina,
Kad yra tokiu,
Kuriems da blogiau 

klojasi,
Ir da nelaimingesnis 

yra už tave!

Sovieto Kruszczevo vieta 
nepastovi. Jis gal bus kaltina
mas už tuos sukilimus Vengri
joje ir Lenkijoje.

~ • • 1

Europoje dabar visur trum
pa ir trūksta, gazolino, kai Suez 
Kanalas būvo uždarytas,. O 
Amerikoje tiek daug to, gazo
lino randasi, kad ikomlpanijosi 
tariasi ji dabar atpiginti.

Sziais metais darbininkai 
gaus nuo szesziu ligi vienuoli
kos centu daugiau ant valan-
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užmuszinejo be jokio susimyle- 
jimo, nežiūrint ant amžio ir 
sztamo tada asz iszdaviau ma
no ponstva kaip Judoszius!

Jiejei prasiszalino ir pasi
slėpė saugioje vietoje, o, asz ži- 
nlojau kur ir danesziau apie tai 
valdžiai tyroniszkai Prancū
zijoje mierije, jog man, iszda- 
vikui teks visi turtai.

Visus tuosus dorus ir pui
kius žmonis ąpsudijo ant smert 
iszskirent maža Paulina, ku-

ris da buvo labai jaunu kūdi
kiu.

Czia, nenorint isz lupu kuni
go iszejo balsai ’persigandimo, 
o sz,altas prakaitas, iszsipyle 
isz kaktos.

— Ach kunige! Tesi toliau 
senas ubagas, kiuris, gilei susi
judinęs ir blaszkintas baisiai 
atminczia, negalėjo patemint 
persigandimo savo iszlpažinto- 
jo ir kalbėjo jisai toliau.

— Baisi tai piktadaryste! 
Girdėjau, kaip jiems atskaitė 
bausme smertes, macziau kaip, 
visus keturis inmete in veži
mą, macziau, ach, kunige Ge- 
radejau, tik bukie drutu klau
sime manes nelaimingo! Ma
cziau, kaip viena po kitai gal
vos po* galgemis nupuolinejo! 
O kaip 'baisum ir ne tikusium 
esmių piktadariu! Verkiu, mel- 
džiuosiu už juosius. Matau 
juosus. Matau juosus diena ir 
nakti! Pažiūrėk geradejau ana 
kur už anuo uždangalo!

Kalbėdamas, tai, parode su 
ranka, audimini uždangala ant 
sienos.

— Kryžius^ tasai, ka ant 
sienos kabo ties lova, buvo, tai 
locnastis mano nelaimingo' po
no. Taisai-gi mažas, aukso kry
želis kuri ant saves turiu, uo

gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
iižlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
YTa isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai 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; Luošzis; 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

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

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

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

No.172—Apie Duktė Mariu; 
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

Amerika dabar nesiskubina 
tartis su Anglija ar Prancūzi
ja atskirai, Ibet laukia pamaty
ti įkla Tautu Sanjunga, nutars.

Anglijoje ir Prancūzijoje ga
zolinas ir aliejus jau dabar yra 
ant korteliu. Žmones gali gau
ti tik du ar tris gorczius gazo
lino ant sykio, ir visai nieko 
Sukatomis ir Nedeliomis. Ir 
dabar tenai yra grasinama kad 
dar laibiau gazolinas bus; su- 
varszintas, jeigu Suez Kanalas 
ne!bus tuojaus atidarytais.

" 1 • a - ■'

Kol kas Amerikoje dar ran
dasi gana gazolino ir aliejaus 
nes mes daug to gazolino ir 
aliejaus gauname isz Pietiniu 
Krasztu. Bet jeigu tas Suez 
Kanalas Ibus ant kiek laiko už
darytas, tai gal. ir mums pri
truks to gazolino ir aliejaus.

Anglijoje ir Prancūzijoje tas 
gazolinas jau daugiau negu ke
turis centus ant gorcziaus yra 
pabranges ir dar daugiau pa
brangs.

Republikonai išz Vidurva- 
kariniu valstijų Prez.1 Eisenho- 
weriui aiszkina kad Republi- 
Ikonai daug- augsztu vietų ne
teko per rinkimus, už tai kad 
Baltųjų ofisu bosai užsispyrė 
reme Ezra Benson, Agronomi
jos Sekretorių, kurio .beveik 
visi farmeriai, ūkininkai neap- 
kenczia. Daug Republikonu ir 
dabar reikalauja kad jis butu 
Įpaszalintas.

Sovietai yra jau keletą kar
tu pasiuline bendra susitaiki
nimą su Amerika: Tegu Ame
rika iszsitraukia visus savo 
kareivius isz Vakaru Europos, 
tai Sovietai grysz prie savo ru- 
bežiu., Nikolai Bulganinas yra 
szitaip- pasiulines kelius sykius 
bet Prez. Eisenliowerio asme
ninis patarėjas ir pagelbinin- 
kas kaslink pusiginklavimo 
nesutinka, ir Eisenhower i s jam 
ritarią. Musu kariuomenes

ow<»r
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sziojo' kitados pone grafiene 
ant kaklo niekad nenusiimda- 
ma. Ach mano Dievo! Kaip tai 
yra, 'baisi nedorybe ir nieky ste! 
Ach pasigailėk manes dvasi sz- 
kas Te ve! Ne atstuminek ir tu 
manės nuo' saves! Melskis už 
mane didžiausia nusidėjėli ir 
nelaimingiausia isz žmonių.

Kunigas klūpojo1 prie ser- 
ganczio ubago, iszbales kaip 
drobe. Už puses valandos tyle-
jimo1 stojo su linksmu veidu, 
kaip visados persižegnojo, pri
siartino prie uždangai O1 pake
le paemes už kampelio, ir pa
mate du portretus.

Pamatęs tai ubagas baisiai 
suriko' ir kaip kalada griuvo' 
ant savo migio. Kunigas grau
džiai verke.

— Jokūbai, 'prakalbėjo ant 
galo kunigas drebancziu bal
su asz iszpraszysiu nuo Dievo 
atleidimd del tavęs iszklau- 
sysu iszpažinties.

Kalbėdamas tai sėdo, ant lo
vos, o senas Jokūbas ilgai ir 
teisingai iszlpažintojosi. Kada 
kone mirdamas pabaigė savo 
iszpažinti, tarė Paulinas.

— Jokūbai jau Dievas tau 
atleido, nes negana da to, asz 
teipos-gi tau del meiles Dievo 
atleidžiu. Tiejie kuriuos tu 
ant smert iszdavei buvo tai 
tėvas, motina ir abidvi seseres. 
mano.

Jokūbui plaukai pastiro1 ant 
galvos nuo persigandimo' ati
darė lupas, kažin ka vabaloda- 
mas nesuprastino, ir puolė ant 
guolo. Kunigas prisiartino ar- 
cziau. Ubagas jau buvo numi-
re s.

— GALAS —

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
szito Katalogo 

Nr. 1957

Dukte Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
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 NaktL 
62 puslapiu, 20c.

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

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

Nu.l02— Prakeiktu, meilia į

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.

Pirkie U. S. Bonus

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
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. i

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurtas 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. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

frvU Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik knt 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pą., - ĮĮ. g. <
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VAIDULIS
(Tasa)

Gavestonas kuris iszgirdęs 
kad Jurgis ir imsis dalybuma 
licitacijos, pabalo kaip drobe 
nespėjo atsakyt iszgirdo1 saleje 
daugybe žingsnu, buvo tai 
ženklas jog pribuwo žmonys 
ant litacijos. Kada už valandė
lės vėlaus. Gavestonas su Jur
giu in sale inejo, jau rado pil
na sale prisirinkusiu žmonių, 
vienu k ainiu o ežiu isz Avenel, o 
tarp juju Diksonas, skubai 
sznekanti. Senas Geraldas-gi 
apeitinejO' visus, vieszinldattnas 
ant licitacijos, dūduodamas:

—• Teip tai gerai laibai, lai
kykitės drueziai kuopos. Musu 
jaunas ponaitis gyvas, ir ka
žin, gal sziandien jis tarp mus 
pasirodys. Tani senam apgavi
kui ne pavelikite pirkt.

Kada teip saleje kalbėjo klai- 
muoeziai, i’nejo* pribuvęs isz 
pavieto sudžia Mak Inton, o su 
juoin ir keli uredninkai. Už
ėmęs vieta už didelio stalo, 
perskaitė sudžia del susirinku
siu akta licitacijos, pastatyda
mas pirmutine suma deszimts 
tukstancziu svaru. Ant didelio1 
dyvo Gavestonui stojo tuojaus 
ir, davinėjo dvylika tukstan
cziu. Gavestonas-gi perpykęs, 
jog su kaimuoezais turi tašan
tis, paszauke penkiolika tuks
tancziu! Kaimuoeziai pagan
dinti per Geralda pakele pre
ke, apie kelis tukstanezius dau
giau už Gavestona. Tasai net 
siuto isz piktumo matydamas 
jog visi eina prieszais ji. Isz 
piktumo1 net pajuodavo, pra
dėjo drėbėt, ir kaip mistino, 
ant kart padarytie gala visam, 
paszauke putodamas nuo pik
tumo:

— Kamai! Szuns kraujai! 
Ne sztant su manim susilygini, 
asz perku dvarai Duodu pen
kis deszimts tukstancziu!

Czia visi kaimuoeziai su 
galvomis pakratė ir kalbėjo 
tarp saves, jog daugiau negali 
varyt!

Tame prisiartino Jurgis 
Brown prie stalo ir pakele net 
szinita tukstancziu svaru.

Gavestonas, dirstelejas isz 
nežinių ant Jurgio, valandoje 
kada stovėjo- portreto mirusio 
grafo, pabalo kaip lavonas ba 
Jurgis suvisu buvo> panaszus 
in paveiksią ant portreto.

Jurgis Brown-gi, kuris per 
visa laika buvo ant licitacijos, 
užmirszo ant kart apie vaka- 
rykszczia prisakyma per Balta 
Ponia ir nebuvo isz pradžios 
pakelinejas sumos, o- kada isz 
paveikslo, iszgirdo Baltos Po
nios baisa sznaibždanti. Dayi- 
nek daugiau! Atsiminė apie 
naktini prisakyma. Baltos Po
nios ir paszauke garsai:

— Duodu szinita tukstan
cziu! Kaip jau augszcziau, pa
sakyta.

Gavestonas vienok nesidavė 
ir taje suma nusibaidyt, ir pa
kele ant szimta penkios de
szimts tukstancziu! Jurgis ne- 
paisedamas nieko ir būdamas 
tvirtu saves, paszauke:

— Du szimtu tukstancziu!
Mak-Inton, jau norėjo ant 

Jurgio- nustot ir palaut Imita
cija, kad sztai Gavestonas, dre
bėdamas visas, su piktumu pa
szauke:

— Ponias aficiere! Ponas 
nežinai ka karai! Ponais sudžia 
teiksiesi preskaitytie tam, po
nui paragrafa prasargos, kad 

neinsipainiotu in nelaime!
Sudžia, didelis prietelis Ga

vestono padare užganadijima 
prietelam ir perskaito, jog pa
gal teismai, perkantis turi su
dėt netrukus paskirta suma pi
nigu, o prieszingam karte gali 
gautis in kalėjimą.

Su dideliu akyvumu prisi- 
žiurinejo Gavestonas ant afi
ciero1 laike, kada sudžia skai
tė, nes Jurgis buvo suvis mal-

Laiminga toji porele, 
Kuri aplaiiko1 persiskyrimą,

Arba jeigu vienas nuo 
kito pabėga.,

Jeigu neturi vaiku,
Bet jeigu randasi vaiku, 

Tada jau po laimei!
Taip tėvas, kaipo ir motina 

Liūdi paskui apleistus 
vaikus,

Ir apie juos tankiai 
Mislina, keikia suda, 
Kad juos perskyrė,

Arba vyras, keikia moteria, 
Kad ji paliko,

Leidžiasi ant kelio 
paleistuvystes, 

Kol visai inpuola in 
smirdanezia bala! '

Geriausia visokius 
nesuprantimus,

Gerai apsvarstyti patiems 
iszmintingai,

Be jokiu skandalu, tykiai, 
O ant galo apmanste gerai 

visa nesupratimą, 
Susipras abudu,

Dovanos kalte vienas 
kitam,

Prižadės pataisa gyveninio, 
Ir vela gy vens laimingai,
Su Dievo palaiminimu.

* * *
Jus moterėles kurios 

Mylite savo vyrus 
szirdingai,

Duokite jiems suprasti, 
Kad laikote juos kaipo1

i szmi nt ingi au si o s, 
Ir mylimiausius sutvėrimus.

Tas jiems nieko nekenks.
Jeigu tavo< vyras ne yra 

geriausiu vyru,
Tai tau intikes ir ant galo, 
Stosis geresniu žmogum.

Bukie visados szvari, 
Nors tavo vyras tau nieko 

Apie tai neprimys,
Bet bukie tvirta 

Kad savo laike ta. 
užtėmius, 

Nes nei vienas vyras nežiūri 
su užganedinimu, 

Ant apsivelusios moteres.
Patogiausia motere, 
Jeigu yra apsivėlusi,

Tai netik vyrui pabjurs, 
Bet ir vaikai sarmatysis 

tokios motinos!

Istorija Apie...
“AMŽINA ŽYDĄ” 

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

szus ir tvirtas saves, ba 'balsas 
isz paveikslo nuolatos kalbėjo1 
jam:

— Varyk augszcziau! Nie
ko nežiūrėk! Dvaras turi būti 
tavo norint už didžiausius pi
nigus - delto-gi paantrino' da 
karta del sudžiaus duodu 200 
tukstancziu!'

Gavestonas paszoko kaiip isz 
karszto vandenio, ir paszauke:

—■ Asz 'duodu du szimtu 
penkis deszimts tukstancziu! 
Nes kada Jurgis pakele ant 
tris szimtu tukstancziu klekte- 
lejo Gavestonas ant kėdės ir 
niurnėjo po nose. Viskas din
go!

Nudžiugia kaimuoeziai ap
stojo dabar Jurgi, sveikindami 
dabar kaipo savo' nauja poną. 
Geraldas-gi su aszaromis pa- 
bucziavo ranka ir pavadino ji 
savo brangiu ponaicziu. Tas 
labai parėmė jaunai aficiera, 
dekavoju po draug visiems 
szirdingai, bet tvirtino, jog da 
neturi nei vieno> szilingo, o 
ežia reikės netrukus sudėt pi
nigus.

Nesirupinkie ponas tuom, 
szauke visi linksmai kaimuo- 
cziai Avenelo, jėg Balta Pone 
duota žodi neatmainis, o pono 
ant nelaimes nepastatys!

Ant galo pertrauke ta viską 
sudžia, pasakydamas, idant vi
si susirinktu vakare ant de
vintos valandos in szita sale, 
kaipo ludintojei pono Jurgio' 
Brown kuris apie ta lAika pa- 
skaitis pinigus.

Dabar visi iszejo isz sales, o 
Geraldas atsisveikinedamas su 
savo mylimu ponu, prasze jo 
idant butu malonus pribut var- 
landa priesz tai, klo da visi ne
susirinks ba turi svarbu daig- 
ta pasakyt.

Gavestonas likosi pats buvo 
kaip nesavas, geriausi jo veiki
mai nuėjo ant nieko, dvara isz- 
plesze, O' kas niekiausi, ko nie
kados nesitikėjo, apgavyste jo 
likosi atidengta! Isz piktumo 
da iszgriozde visus kampelus 
jieszkodamas skarbu, nes ant 
nelaimes savo nieko nerado. 
Vienatine jo vilte buvo abejo
ne, ar aficieras turės tiek pini
gu ant užmokėjimo ba gal prie 
saves, tiek neturi, o ir apie pi
nigus nesirūpina, o ežia nieko 
sau isz to nedaro ir sau ant 
kriksztynu pas Diksona lėbau
ja, rodos ant tu patieziu del 
Gavestono, ant kuriu radosi 
pana Ona ir Geraldas.

Kada kaimuoeziai ant pa
skirto laiko susirinko in sale, 
jau tenais rado Geralda ir afi
ciera, kuris buvo labai užsimis- 
lines, o ir nusiminęs. Kada jau 
visi susirinka ir džeme vietas, 
paklausė Gavestonas aficiero, 
ar jau turi pinigus. Ant to Jur
gis szypsodamasis atsake, jog 
po teisybei szitoje valandoje 
da neturi ne Szilingo prie sa-

SAPN0R1US
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ves nes yra tvirtu jog Balta 
Pone apie ji neužmirsz ir ant 
paskirto laiko, ligi kurio da 
deszimts miliutu netenka, pi
nigus pristatis.

Vos pabaigė, davėsi girdėt 
balsas kanklių, portretas ne- 
baszninkes grafienes pasijudi
no ir atsidarė, o isz tamsios pa- 
sziures kuri buvo mūre už- pa
veikslo, iszejo Balta' Pone ir 
prisiartinus prie Jurgio tarė:

— Sztai te czionai daugiau 
negu reikalauji mokėt už dva
rą. Po teisybei pasakius, gali 
ir be to. apsieiti, ba tas dvaras 
ir be pirkinio1 prie tavęs prigu
li.

Gyvuok del mus grafai Ed- 
wine isz Avenel!

Tai pasakius, Balta Pone, 
pastate priesz nusidyvinusi 
aficiero dvi skryneles, o szale 
ju pakeli popieru, ba praeita 
iiakte buvo nuo- jo- paėmus.

O kaip pasirodžius Baltai 
Ponei buvo grabinis tykumas, 
teiep velei pasikėlė didelis 
džiaugsmas kada iszgirdo var
du Edwino isz Avenel. Kada-gi 
visi mėtėsi prie jauno ponai- 
czio kada, ji pasveikint, paszo
ko Gavestonas prie Vaidui io, 
kuris jau pacziurije isznyko, o 
griebdamas už baltos gazos, 
kurioje buvo Vaidutis apsiklo
tas paszauke:

— Dabar turiu persitik
rini kas mane prigauna, o afi
ciera, daro locninku dvaro.

Ir nutilo, o pamate, jog tai 
buvo pana Ona, kuri tarė:

— Teip mano dėdžiau! Ta
vo- apgavyste iszsirode tiktai 
senam Geraldui, esmių dėkin
ga jog ne prisisavinau vagin- 
gu būdu szitam ponui dvaro. 
Sena Morta, del kurios abudu 
grafukus atidavai ant augini
mo pripžaino mirdama, o ypa- 
tngai jog del josios daug pini
gu davė už. tai, idant jauna

Are you 
as wise 

today
as you were in '47 ?

Every Savings Bond you 
paid $75 for 10 years ago

is worth $100 today . . ; 
will be worth $134.68 
in 10 years more.

If you hold O. S. Series E Savings Bonds that mature 
this month you can give yourself a pat on the back for 
the wise buy you made. For every three dollars you 
invested in 1947. you have four dollars now. (And, 
had you spent that money 10 years ago, chances are 
whatever you bought would have been long since 
worn out.)

Today you can be even smarter. All you do is just 
hold onto those Bonds. Keep them for another ten 
years and you’ll get $1.80 for every dollar you put into 
them. For example, a Bond you bought for $37.50 will 
pay you back $67.34! And the best part of it is you 
don’t have to do anything but keep your Bonds. No 
papers to sign. Not even a visit to the bank is necessary.

Remember this, too! Savings Bonds are one of the 
safest investments you can make. Your principal is 
guaranteed safe up to any amount—and your rate ol 
interest is guaranteed sure — by the United States 
Government. \

Safe as America— 
U. S. Savings Bonds

So keep the Savings Bonds you have now and add 
to them either through Payroll Savings or by buying 
Bonds where you regularly bank.

The U, S. Government does not pay tor this advertisement. The Treasury Department thanks 
tor their patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

Trys Istorijos '
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Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius Ako Turtingu Ponu.
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grafa Edwina po kita pravar
de ir vardu užaugintu ir nie
kad in czion nenu siuntinėtu 
kaip jo sesute Ona numirė, ta
da nuveža! mane, tavo giminai
tei in Irlandija, kur mane kai
po sesere Edwino perstatai.

Isz tenais-gi parsiveža! in 
czion po kitu vardu grafaite 
Ona. Apie tai vienok viską da- 
neszi sena Morta geram Geral
dui, tasai-gi man apie viską 
apsakė.

Nenoredania-gi tave užrūs
tint ir apmalszint nuo pasikė
limo kaimuoeziu priesz tave, 
rūpinamos su pagelba Balto 
Vaidulo “Baltos Ponios” ta
vo sanžine sujudini ir nuo to 
pikto mierio atitraukt, nes tas 
buvo tuszczio! Norėjai! Pasta
tyt ant savo, dabar turi už ta
vo upara turi sarmata!

Jeigu nenorėtum tikėt in 
tikrybe laiszku Mortos, tai rasi 
szitame tai pakelije ka grafas 
Edwinas su savim atveže, per 
valdžia kaip rėkdės suraszyti 
isz pasakojimo Mortos ir met
rikai smerties grafaites Onos.

'— Gavestonas negirdejo 
jau tuju žodžiu, tiktai nusiver- 
te nuo kėdės ir nuo kraujo li
kosi užmusztas.

Tas atsitikimas smutnas teip 
sujudino visus, o jauna grafa 
labiause. Kada visi in namus 
iszsiskirsto, ir tiktai Geraldas, 
pana Ona ir Edwinas likosi, 
prisiartino senas tarnas prie 
slaptos paeziures ir parode sa
vo poaieziui sprenžina, su pa
gelba kurios buvo galima du

ris atidaryt.
Ineja in vidų, stebėjosi Ed

winas pamatęs tokia, daugybe 
skarbu kuriuos nebaszninkas 
grafas iszkelaudamas ant vai
nos paslėpė ir ajpie taje slapty
be tiktai senam Geraldui pa
vedė.

Abidvi skryneles, turėjo su
viję mažiuke dalele to skarbo, 
buvo pripildintos deimantu ir 
brangais. akmenelais.

Toku budu aplaike grafas 
Edwinas savo turtus. Netrukus 
apsipaeziavo su p.Ona, o kada 
in kelis menesius isz kokios tai 
priežastes sudege dvaras, o 
Geraldas vos pats nepražuvęs 
iszgelbejo skalbus, Edwinas 
drąuge su pacziule ir senu Ge- 
raldu nusidavė in Irlandija isz 
kur jau niekad nesugryžo in 
Avenel, o- ir sziandien ten gy
vena.

----- .GALAS-----

ATMOKEJIMAS ::
:: :: KUNIGO

pPIE duriu vienos bažny- 
czios Paryžiuje, buvo kas 

diena matytas, nuo daugelio1 
metu stovintis senas ubagas, 
kuri visi vadino Senu Jokubu. 
Laudamas almužnos laikėsi 
vienos vietos, nulindęs ir su
niuręs, žodžio niekad neprakal
bėjo ir tiktai už almužnla galva 
linktelėdavo. Drabužis buvo 
apdraskias isz po kurio, jeigu 
kadai prasidengė ant krutinės 
buvo1 matytas kryžius paauk
suotas ant iszdžiuvusios. kruti
nės. >

Toje bažnyczioje kas diena 
atlaikinejo Miszios Szv. jau
nas kunigas Paulinas, kuris 
niekados su tuszczia ranka ne- 
praeitinejo pro biedna Jokūbą, 
kad ahnužna neapteiktu. Pau

linas paėjo isz augsztos ir 
ženklivos gimines Francuzines 
o kaipo turėjo dideli paszauki- 
ma del tarnystes Dievui, tai ir 
jam 'buvo atsidavęs visa savo 
turtą paskyrė del vargsziu ir 
nelaimingu. Senas Jokūbas, 
ubagas labai kunigą mylėjo.

Viena diena kunigas Pauli
nas nepatemino ubago1 ant sa
vo vietos, o kada praėjo ir il
gesnis laikas ir vis nebuvo ma
tyt, pradėjo rūpintis, ar biedna 
seneli nepatiko kokia nelaime. 
Dažinojo vienok kur gyvena ir 
atlaikęs Szv. Miszias, nusidavė 
in prasta stuibele augsztai kur 
ten pastogeje ir pabarszkino in 
duris.

O iszgirdęs baisa užpraszari- 
ti, inejo, ir prisiartino prie lo
vos serganezio Jokūbo, kuris 
vietoje grero paklodavo, gulėjo 
ant sziaudu, baisiai pasibaigęs 
su prigesusiom akimi.

— Ach! Tai Mylista, g-era- 
dejus paszauke su džiausgmu 
pažines dora kunigą. Esi labai 
malonius teveli dvasiszkas, jog 
atejei atlankyt vargdieni ko
kiu asz esmių. Isztikro nenti- 
pelniau ant to.

Ka kalbi, Jokūbai, atsake 
kunigas ar tu nėžinai, jog ku
nigas yra prietelum nelaimin
gu? O ant galo dadave links
mai esame nuo senei pažinsta- 
mi ir kas diena matemsei.

—■ Ach brangiauses gera- 
dejau! Jeigu mane geriau pa
žintum tai isztikro' nekalbėtum, 
su manim teip meilei! Ne, ne
kalbėk in mane teip malonei, 
su tokiu gerumu esmių nieka- 
dejus prakeiktas nuo Dievo ir 
nuo žmonių. ,

— Ka? Sakai prakeiktas 
nuo1 Dievo! Ka kalbi? Ach, 
biednas Jokūbai kaip gali to
kius daigtus kalbėt! Jeigu ka 
pikto dasileidai, tai gailekis ir 
spaviedokis isz to Vieszpats 
Dievas yra įiebaigtinai geru ir 
mielaszirdingu, ir atleidže vi
siems nusidėjėlėm, tikrai gai
lautiems. .

— Nes ne man, man jis nie
kados ne atleis!

— Niekados? Ir del ko ne? 
Ar gailiesi už ta pikta ka pa
pildai?

— Ar gailinusiu, paszauke 
garsei Jokūbas, sedias ant mi- 
^io ir dairydamasis klaidžiom 
akimis aplinkui. Ar gailuosiu? 
Teip laibai gailuosiu, isz visos 
szirdies jau bus trisdeszimts 
metu kaip gailuosiu, o vienok 
ir teip esmių prapuolęs ant 
amžio!

Geras kunigas stojas ji su
ramint ir sudrutint ant dvases 
nes ant aukszczio. Baisi kokie 
slaptybe buvo gilumoje szir
dies. Ant galo, negalėdamas 
atsispirt gražaus ir szirdingo 
prikalbėjimo kunigo1 pastana- 
vijo nelaimingas Jokūbas vis
ką kunigui pasakyt, kas jam 
sopėjo ir tikiu drebaneziu bal
su, pradėjo apsakinet kaijp bu
vo.

— Laike kruvinos maisza- 
ties praeito amžiaus, turėjau 
pavesta sau valdžia ant turtu 
vienos turtingos gimines. Ma
no1 ponistvai, buvo del manes la
bai geru grafas, grafiene, "dvi 
dukters ir sūnūs. Visas gera- 
dejystes nuo ju turėjau, vieta 
gera gyvenimą gera ir tyka tu-1 
rejau, ir vedžiau laiminga 'gy
venimą. Kada vienok pasikėlė 
maiszatis tiejei baisus laikai, 
kuriuose kaip ant laukinio žvė
ries, teip ant žmogaus medžio
jo, kurie prigulėjo prie augsz- 
tesnin luomu, žudė juosius ir

(Tasa Ant 2 Poslapio) ,
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Žinios Vietines muosc. Velione nesveikavo per 
koki tai laika. Gimė Lietuvoje, 
•po tėvais vadinosi Mare Stan

nic tuose. Paskutini karta dirbo 
Knickerbocker kasyklose. Ve
lionis neturėjo jokiu giminiu.

re j o ir neužmato penkios de- 
szimts keturiu tukstancziu do
leriu, kuriuos jis butu galejes

Nepaprasta
Lietuvaite

Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

—• Ne del i o j, Sausio (Jan.) 
13-ta d., vakare, Szvento Var- Į 
do Draugija, isz iSzv. Juozapo 
parapijos, apvaiksztinejo savo 
Dvideszimts Metine sukaktu
ves su Bankietu, in Newhard’s 
svetainėje, ant West Mahanoy 
uly. To vakarėlio programas: 
prasidėjo szeszta valandai, po 
vadovyste Kum. Leono- Pecz’m- 
kieviezio, vikaras isz Szv. Juo
zapo para., o pirmsedys vaka
ro buvo Juozais Pangonis. 
Daug nariu dalyvavo tame 
Bankiete.

— Seredoj pripuola Szv.; 
Marcelio, o Tautiszka Vardi- 
ne: Jovaras. Menulio atmainaiI 
Pilnatis. Taipgi ta diena: 
1947 metuose: Vincent Auriol 
buvo- iszrinktais pirmoju Pre
mjerių naujos Prancūzu val
džios; 1920111., Amerikos val
džia invede instatyma uždrau- 
džiant gaminimą gėrynių, kai
po sznaipso, vyno ir alaus; 1893 
m., Amerikos marinai pribuvo 
in Hawaii per revoliucija, su
kilimą; 1215m., Žemaicziu Ku- 
nigaiksztis Svoibune priėmė 
Krikszezionyste; 1923m., Lie
tuviai paėmė Klaipeda ir pri
jungė ja prie Lietuvos.

—• Seredoj, Sausio 16-tą 
diena, 6:30 valanda ryte, 14 
vyruku isz važu o s in Wilkes- 
Barre, Pa., kurie likos paszauk 
ti del kariszkos tarnystes. Že
mam paduodame vardus kurie 
apleis isz:

Mahanoy City — Robert F. 
Evans.

Barnesville — Win. L. Paul.
Tamaqua— Thomas J. Bad- 

dick.
Sh en an d o ai i—iRali p h M o h u t s 

ky, Albert'B. Wassel, Win. H. 
Bright, Jr., Thomas J. Ba
ch ik e.

Shenandoah Heights —Paul 
S. Yablonsky.

William Penn — Jos. J. Su
va ch.

Frackville — Mickey J. E. 
Shriver, AVm. R. Dixon.

Ashland — James J. Stau- 
demeier, Robert F. Evans.

New Philadelphia — Adam 
A. Smoluk, Jr.

— Ketverge pripuola Szv. 
Antano, o Tautiszka Vardine: 
Auseklis. Ir ta dienia: 1946 
metuose Tautu San jungos Ta
ryba pirmąjį syki susirenka 
Londone; 17O6m., gimė Benja
min Franklin, gabus ir mokin
tas Amerikietis, ir pirmutinis' 
Suvienytu Valstijų Ambasado
rius Paryžiuje, Prahicuzijoje; 
1945m., Ruskiai apsupo- ir užė
mė Varszavos miestą; 1950m., 
devyni vyrai, dienos laiku, ap- į 
vogė garsia Brinks kompanija' 
Boston, Mass., ir paspruko su 
visa milijonu doleriu; 1808m., 
Napaleonas suima Amerikos 
laivus Prancpju uostuose; 1386 
m., Jagela susižiedavo su Len
kijos Kunigaiksztaite J ad vi
gą. i

— Petnyczioj (pripuola. Szv. 
Petro krėslo, o Tautiszka Var
dine: Raginyte. Taipgi ta die-; 
na: 1943 metuose Sovietai pra- 
nesza kad jie prakirto- ta Na
ciu apsupimo- rata aplink Len
ingradą; 1951m., mainieriu bo- 

‘sas John L. Lewisas pasirasze 
ant naujo/kontrakto, mainie- 
riai gavo dvideszimts centu 
ant valandos daugiau.

Shenandoah, Pa.—
Mare Povilaitiene, nuo 325^2 
W. Mt. Vernon uly., numirė pa
reita Petnyczios ryta savo na-

kievieziute. Al vyko iii Ameri- 1 
ka. daugelis metu atgal. Paliko j h 
savo vyra Joną; sunu Juozą, j k 
mieste; sesere Margarieta Ber-, 
nauskiene išz Girardville, tai])- , 
gi keletą anūku. Laidojo Pane-į 
delio ryla su aipiegomis in Szv. i 
Jurgio Lažu vežioję devinta va-i 
landa ir palaidota in parapijos I 
kapinėse. Grabeliai Oravitz! 
laidojo.

— Antanas- Palietis n u o 
535 E. Centre uly.. staigai su
sirgo pareita; Panedelyje ir li
kos nu vosztas in Locust Mt. li- 
gonbute del gydymo, -kuris pa
simirė pareita Sereda, 2:10 va-'

I landa po piet. (lime Lietuvoje,

j-aidojo Su-oatos ryta 10:30 va- 
auida isz Graboriaus. C/.aikaus- 
:o koplyczios ir 'palaidotas in 
Kalvarijos kalno kapinėse.

PASIVOGĖ $20.00

Gavo 15 Metu
Kalėjimo

NEW YORK, N. Y.
Dvideszimts dvieju metu am
žiaus Ronald Eager, isz Miami, 
Florida, buvo nuteistas ant 
penkiolikos metu in kalėjimą 
už tai kad jis isz vienos bankos 
pasivogė dvidesz mts doleriu;

lengvai pasiimti.
Valdžios advokatas Kenneth 

C. Sternberg sako kad Eager ir 
jo draugas Allen A. Snyder, 
isz New York, apvogė Long Is- Į 
land Savings and Loan Asso-1 
ciation banka. Jiedu in ta ban-; 
ka inejo su medžiokles szautu- 
vu, Gruodžio septyniolikta die
na, 1954 metais.

Jiedu privertė viena bankos 
darbininką atidaryti bankos; 
pinigine sziepa, kur jie rado 
keletą maiszu su pinigais. Jie
du pasirinko sunkesni maisza 
ir iszbego, palikdami lengves- Į 
ni maisza. Sunkesnis maiszasl 
turėjo dvideszimts doleriu pe-1 
nais, centais, o lengvesnis mai-

FOUNTAIN — MICHIGAN
TUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 

** FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelines 
l Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
i gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas. jums užtikrina gera kokybe
■ ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide- 
! liūs kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliui gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
i apie ju gaminamus Sūrius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
j SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at-
■ siveže isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
i ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

I MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN

atvyko in Shenadoryje 1917. centą* s, penais. Jis neapsižiu- szas turėjo penkios deszimtsį 
keturis tukstanezius doleriu.

Ypatinga Priežiūra Sz.tam Žvieriukui
PREZIDENTAS

INVEZDINTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Apart to tai, kiek mes galė
jome suprasti, Eisenhoweris 
mažai ka daugiau pasakė.

Jo kalba buvo tokia, tiesum-1 
ka ir be prasmes kad jo prie- 
szai neturi kuomi dabar ant jo 
pultis; o jo draugai ir jo parti
ja neturi kuomi girtis. Kaip 
vienas laikrasztininkas iszda- 
ve savo raportą: Prezidentas 
kalbėjo, bet nieko nepasake.

ANGLIJOS
MINISTERIS

ATSISAKĖ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Tai pirmutinis “Gorilla” 
kuris kada nors gimė nelais
vėje, in Columbus, Ohio. Kai 
szita mažyte gorilla užgimė 
priesz laika zoo prižiūrėto
jai nebeturejo vilties kad ji 
gyvens, bet vienas žvieriu 
prižiūrėtojas iszlaike ja gy
va kvėpuodamas jai in bur

na kol kiti suspėjo parūpinti 
jai szita intaisa, kad ji galė
tu kvėpuoti. Žvieriu pri- 
žiuretojai tikisi kad ji i§& 
liks gyva. Ir tai bus pirmu
tinis sykis kad gorilla butu 
pagimdintas ir augtu nelais
vėje.

o o o

Linksmai Szypšojasi

Amerika, ir stengtis už Eden; 
paaiszkinti kodėl Anglai su! 
Prancūzais, nieko mums nesa
kė insilkiszo in ta Egipto ir 
Vidur Rytu klausima. Bet gal 
jo svarbiausias ir sunkiausias 
darbas bus namie, kur jis tu- 

Ires stengtis suvienyti ne tik 
savo kraszto partijas, bet savo 
partijos narius, kurie viens su 
kitu baisiai nesutinka ant to 

; Suez Kanalo ir Egipto klausi
mo.

Lietuvaite, Virginia A. 
Romain, jau penki metai 
kaip mokinasi ir lavinasi in 
Meksikos megiamiausiaji 
sportą, su jaueziais, buliais 
rungtynes.

Virginia sugryžo in Mexi
co City Lapkricz'o dvide
szimts devinta diena ir da
bar sudarė kortrakta su 
‘ ‘ a.podera do, ’ ’ manadžieriu, 
kuris jai parūpins kitus kon 
traktus del tokiu su buliais 
rungtynių, szi pavasari.

Lapkriczio menesyje jai 
teko proga iszmeginti daug 
tu kuliu ant ‘Pasteje” Mek
sikos garsiausio Matador, 
buliu rungtynių laimėjo, 
Carlos Arruza farmos.

Ji jau dabar yra tiek iszsi- 
Jaiviniusi, kad ji gali in te
ikias rungtynes stoti pesezia 
ar raita.

Virgin’a A. Romain pa
reina isz Detroit miesto, Mi
chigan. Visas ‘Saules’ szta- 
bas szitai nepaprastai atsi
žymėjusiai Lietuvaitei linki 
viso gero.

Lionas, Juozapas, gyvenos 
Chicano. HI., 5916 So. Mayfield 
Avenue.

Liikszyte-M ikutiene, Zose,1 
isz Žagarės vai.

Alaezi u I iene, I ’et vonele.
Maeziulis, Izidorius, isz. 

Naujininkų k., Eržvilko vai.,; 
Tauragės ap. z

Alai i lionieti e - J uozaipaity te,1

Vilkaviszkio ap., sūnūs ir duk
tė Ona King.

Sibit iene-Banaityte, Magda- 
lena, ir vyras. Sibitis, Jonas.

Sikorskis (Sikis) Petras.
iSziinkicne, Jadvyga..
Szimkus, Juozas.
Staszlk'uuas, Viktoras, isz 

Gružu k., Siesiku vai.
Stengerbergieue - Bairkaite,

Orą, duktė Povilo. j Brone.

Mikui icne-Lukszyte, Zose; 
isz Žagarės vai.

Natkeviczius, Gediminas isz‘ 
Palangos.

. . . ■ i

Norkiene, įkilusi isz Panilesi 
va.l.

Petraitis, Kazys.
Plauszkaite - Baranauskiene : 

Ona, duktė Juozo.
Ramanauskiene - Ruselevi-! 

cziute, Petronėlė.
'Sasnauskas. Povilas.
Sa\ ickiene, O., 'kilusi isz Pa-f 

•i i ipiles vai.
Senkus. Jurgis, isz MockaJ 

!budžio k., Keturvalakių vai., Į

'Steponavicziene . - Golo'bu- 
vaite, Liuda, ir suims..

Taraszkiane, kilusi isz Pa
pilės vai.

Tautiket irzlus. Jonas.
Tutkus Gerklaite, Julija, gy

te n u si Czikaigoje.
\ aszkys, Kostas isz Plungės.
Zakareviczius, Martvnas, su «< ■ 

szeimyna. ‘

Jieszkomie.ji arba apie juos 
Consulate General of America, 
žinantieji maloniai prašzomi 
atsiliepti in:

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

Sieniniai Kalendoriai 1957m.
('zepoiiiene, Aipolonija.
(.'zeiponis, Feliksas.
Czeįpoiiis, Kazys.
Czepulis, Liongiiw, sunns 

Antano, isz Smilgių vail.
Cziucziiblk'a, Antanas, Cziu- 

cziulkienie, Ona, C’ziucziulka, 
Pranas, ir Cziuczinikai tęs Ane
le ir Aloyza.

Czižauskas, Jonas, sunūs Jo-

15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio
Dabar po 50c arba 3 už $1.35 ‘

Adresas:
SAULE PURL. CO. - Mahanoy City, Pa.

Ponia Marira Griner, ežia 
su savo dviem vaikais, Dani 
(kairėje), ir Catherina, links 
mai' szypsosy atvažiavę in 
New York miestą isz Euro
pos, nes jie žiro kad jie la
bai maloniai nustebins Gri
ner vyra, Sarženta David S. 
Griner.

Per tris ilgus metus jis vi
sokiais budais stengiesi par
sitraukti savo žmona isz Ita
lijos ir jam nepasiseke.

Jai buvo uždrausta ežia in 
Amerika atvažiuoti, nes ji 
Italijoje, nuo 1945 metu bu
vo Komunistu partijos na

re. O sulyg McCarran Act 
ir statymu, jokios Amerikai 
prieszingos partijos narys 
negali invažiuoti in Ameri
ka.

Dabar paaiszkejo kad ji 
prisiraszq prie Komunistu 
partijos 1945 metais, vien 
tik susekti savo pirmojo vy
ro žmogžudžius. Jie vėliau 
buvo susekti ir nuteisti.

Viena televizijos progra
ma parūpino jai pinigus del 
kelione ir viską parūpino 
del jos susitikimo su savo * 
vyru. 
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tvmo. Galimas daigias kad vi
si tie eroplanai, bombnesziai 
bus patupdinti ir gerai peržiū
rėti, pirm negu jiems bus valia 
vėl skristi.

Lietuvos
Generalinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys
A traszkeviczius, Adolfas.
B a n a i t y t e -iSiib i t i e n c, AI a,g d a - 

Iena, ir vyras Sibitis, Jonas.
Baranauskiene -- BlauszJkaite 

C n a. duktė Juozo.
Šarkaite - .Stengeiibergienc. 

Brone.
Baronas, Vladas.
B o r t k e v ic z i u t e - D e iri s, Emile.
Breivpite, Prane, (France).
Budrys, Pranas isz Palan

gos.
Buinaus’kas, Petras, sūnūs 

Petro.
Buivydas, Antanas, kilęs isz. 

Kauno, gyvenęs Santakos k., 
Igliszkeliu vai., Marijampolės 
ap;, Amerikoje kiek gyvenos 
gal Oklahoma valstybėje.

no, isz A’ilkaviszkio ap.
Darginaviczius, Stasys isz 

Palangos.
D ei i is-Bor tke v i c žiu t e E i n ii e.
Dij ikaite-Kazak buvusi Lu

kas, Elena.
Galbuogis, Antanas, suims

Prano. j
Gerkaite.-Tulkus, Julija, gy

venusi Chicago, HI.
Girdžius, Antanas isz Rau

ti szki u k.
Go-lcibuvaite - Stepuiiaviczie-Į 

ne, Linda, ir suims.
Irtmanas, isz Szilales, Tau

ragės a?p.
JaszinskasK Steponas, isz Pa

langos.
Juozapai lyte - Alatilioniene, 

Ona, duktė Povilo.
Kaupiene, Matilda, ir Karpis 

Jurgis Edvardas.
Kaveckas, Antanas.
Kazak-Dijokaite, 'buvusi Lu

kas, Elena.
Kizis, Alotiejus, suims Auta-j 

no, isz Raguvos vai.
Kižyte, Agota, duktė Ado

mo.
Kondrataviczius, Joną s, 

Juozas ir ATadas, suims Jono.
Kripas, Damazas, isz Plun

gės vai.
Kvietkiene, Ona isz Kražių 

vai., Raseinių, ap.
Kvietkute — Motiejūniene, 

Adele, duktė Jono.

Karaiaiczio Raportas

Mokslo raportas yra svar
bus dalykas visiems mokin
iams ir karalaitis taip pat 
rūpinasi savo mokslo rapor
tu. Czia, Szvedijos karalai
tis Carl Gustaf, (po deszine) 
ir draugas Carl-Johan Smi

th peržiūri toki mokslo ra
portą per atostogas in Anna 
Broms mokykla, in Stock
holm, kur jiedu mokinasi. 
Karalaitis džiaugiasi kad jis 
visus mokslo kursus gerai 
iszlaike.




