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Žydelkos In Vaiska KAILINIAI
VENGRĖMS

“FBI” POLICIJA SU
ĖMĖ DU BANKU

•VAGIUS |

Ir Viena Mergina i
MINNEAPOLIS, MINN. —

7 JAUNUOLIAI
SUARESZTUOTI

Intarti Už Užtarimą 
Vengrijos Per Straikas

Prez. Eisenhoweris
Linksmas

Kai Izraelio vyrai yra už
imti sargybos ir žvalgybos 
reikalais ant rubežiaus ir kai 
kiti laukia insakymo pasi
traukti isz Sinai Peninsula, 
ju moterys ir dukterys ir se
serys, Žydelkos eina pilna

kareivio musztra, mokinasi 
kaip kariauti.

Czia apie szimtas tokiu 
moterių slenka po isztiestus 
dratus, kai virsz j u gaivu 
yra szaunama su maszinin- 
iais karabinais. Jos eina

pilna vyriszka musztra, nes 
jos tikisi stoti in vyru eiles, 
jei karas tenai iszkils.
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Isz Amerikos BAISUS GAISRAS
MOTERŲ FABRIKE

REPUBLIKONAI 
DIDELI BIZNIERIAI

-------- I

Valdžia Vis Daugiau Ir 
Daugiau Pinigu

Reikalauja

WASHINGTON, D. C. — 
Kai Demokratai su Franklin 
D. Rooseveltu ir Harry Truma
nn prasze pinigu per taksas, 
visi pyko ir sake kad valdžia 
jau ima per daug reikalauti. 
Bet dabar Republikonai paro
do kad tie Demokratai tik ska
tikus rinko, prilyginus prie 
sziu dienu politikierių.

Kai Eisenhoweris pirma syki 
stojo in rinkimus, jis visiems 
prižadėjo kad valdžia mažiau 
pinigu praleis ir kad visiems 
taksos bus sumažintos. Jis tu
rėjo keturis gerus metus savo | 
tuos prižadus ingyvendinti; I 
bet vietoj kad taksos sumažėtu 
jos pakilo, vietoj kad valdžia 
mažiau pinigu reikalautu, Ei-i 
senhoweris dabar reikalauja 
daug daugiau negu Roosevel- 
tas ir Trumanas sykiu reikala
vo. 
'■ • UI ■ '

Po Republikonu valdžia vis
kas pabrango: valgis, maistas, 
rakandai, keliones, mokyklos 
ir visa kita.

Vien tik del musu kraszto 
apsaugos Eisenhoweris dabar 
reikalauja trisdeszimts asz- 
tuonis bilijonus doleriu. Kai 
Eisenhoweris stojo in rinki
mus pirmaji syki jis buvo pri
žadėjęs kad apsaugos kasztai 
bus sumažinti. Ar jis taip 
igreitai pamirszo ka jis tada 
buvo prižadėjęs?

Piatinkit “Saule”
v

WASHINGTON, D. C. —
Dabar ateina žinios kad musu 
valdžia per kai kurias Labda
rybės draugystes ima parūpin
ti visoms Vengrėms, kurios isz
savo kraszto pabėgo in Ameri- FBI p oi ei j a suėmė du labai 
ka, su musu eroplanu pagelba, pavojingus vagius ir jauna 
kailinius, “fur coatus”. mergina, pirm negu jie galėjo 
Kiek musu merginu ir moterų 'apvogti lanka Baltimoreje ant 
per metu metus cziedina, tau- trylikos tu.tstancziu doleriu, 
pina savo skatikus, kad galėtu Visi trys pasidavė be jokio 
nusipirkti tokius kailinius. O, pasiprieszinimo. Jie yra, dvi- 
sztai, ežia toms isz svetimo deszimts szesziu metu amžiaus 
kraszto pabėgėlėms musu vai- Louis R. Arquilla; keturios de- 
džia dabar parūpina tokius szimts vieno meto amžiaus 
kailinius. Martin Francis Feeney ir Po- ;

i Dabar aiszkiai matyti kad nia Dorothy Fraces Barchard, 
tie pabėgėliai, tie taip musu devyniolikos metu amžiaus, 
vadinami “Dypukai” kur kas Visi pareina isz Boston, Mass.
puikiau ir geriau gyvena ne
gu Amerikos piliecziai, ir jie 
vis daugiau ir daugiau isz mu- 

| su kraszto reikalauja!

ADVOKATAS
PASZAUTAS

žiaus Allan Adler ketino su; 
tuo eroplanu pasivažinėti pirm 
negu jis ji sudaužius, bet jam

10 Žmonių Žuvo,
30 Sužeista

NEW HAVEN, CONN. — 
Baisus gaisras staiga isztiko į 
seena fabriką, kur apie keturi 
szimtai žmonių, dauguma mo
terių, dirbo.

Gaisras prasidėjo ant pirmo 
augszto ir greitai pasiekė ket
virta augszti. In mažiau kaip 
dvideszimts minueziu visas tas 
falrikas buvo gyvas pragaras.

Isz pirmo ir antro augszczio 
beveik visi suspėjo iszbegti, 
bet daug ant treczio ir ketvir
to augszczio nesuspėjo.

Dvieju augszcziu grindos in- 
griuvo. Buvo beveik negalima 
pažinti žuvusiuju, nes jie taip 
baisiai buvo sudeginti. Keletą 
moterų iszszoko nuo ketvirto I 
augszczio ir užsimusze.

To fabriko kambariai yra 
jau apie trisdeszimts metu se-Į

(Tasa Ant 4 Puslapio)

nepasiseke, nes eroplanas su
dužo kai tik nuo žemes pakilo | 
apie du szimtu pėdu.

Eroplanas kuri jis sudaužė 
kasztavo apie szimta tukstan- Į 
ežiu doleriu. Bet nors jis daugi 
iszkados yra padaręs, eroplanu i 
kompanijos virszinirikai džiau-1 
giasi kad jam nepasiseke dar 
daugiau iszkados padaryti, nes 
jis ketino pasiimti DC-6-B 
eroplana, kuris yra vertas dau
giau negu viena milijoną du 
szimtu penkios deszimts szim- i 
tu tukstaneziu doleriu.

Jis ta savo raszteli, laiszkeli 
buvo pasiuntęs lakūnui Da-i 
niel O‘Leary, in Lackland Air! 
Force Base, in Texas. Jis jam 
rasze, “asz savo mylimąją,! 
“Lynn” noriu dar viena karta! 
pamatyti, nes kai asz ta ero-; 
plana pasiimsiu tai jau nebe-j 
grysziu. ’ ’

Prasikaltėlis Pasidavė 
Policijai

CAMDEN, N. J. — Camden 
miesto advokatas, buvo tris 
sykius perszautas savo ofise. 
Policijantai suėmė žmogų isz 
Philadelphijos, kuris nebuvo 
patenkintas to advokato pa
tarnavimu.

RAZBAININKAS i
SUIMTAS

I----------------- j
MEILE BRANGI I

Savižudyste Dar
Brangesne

NEW YORK, N. Y. —
Eroplanu mechanikas, darbi-

MEMPHIS, TENN. — FBI! 
policijos agentai suėmė Al-; 
fred James White, kuris buvo; 
pragarsejes kaipo vienas isz 
deszimts FBI agentu labiausiai! 
norimu žuliku. Jis buvo suim-! 
tas mažame vieszbutyje.

FBI agentai lauke nuo de
vintos valandos vakare kol tre-

ninkas užsimusze kai jis su- ežios valandos isz ryto kai pen- 
dauže dideli ir brangu DC-3 kios deszimts trijų metu am- 
ercplana ant Idlewild aero-; žiaus Alfred James White su- 
dromo, New York mieste. giyžo in savo Moteli ir buvo

I Jis paliko trumpa raszteli, suaresztuotas.
kuriame jis pasakė kad jis ta.iprieszino FBI policijos 
eroplana pasiėmė vien tik kad 

j galėtu greitai ir tikrai užsi-
muszti.

Jis tame rasztelyje sake kad
jis buvo insimylejes, ir kad jo ; Virginia, Birželio septinta die- 
mylimoji jo dabar nebemyli. ! na, 1954 metuose. Jis tada pa- 

Aercdromo virszininkai sa- bego perplaukdamas skersai 
ko kad dvideszimts metu am- upe su visais savo drabužiais.

FBI agentas Cal Howard sa
ko kad visu trijų yra jieszko- 
ma už apvogimą bankos Balti
more j e.

Arquilla yra teipgi jieszko- 
mas del apvogimą Machinist 
National Bankos ant asztuoniu 
tukstaneziu doleriu, in Norton, 
Mass.

FBI agentai sako kad jie pas 
juos užtiko keletą karabinu ir 
revolveriu..

Jauna Ponia Blanchard yra 
intarta kad ji vairavo automo
biliu kai tiedu vagiai kelias 
bankas apvogė. Kiek policijan
tai galėjo sužinoti, tai ji nieka
dos nebuvo suaresztuota, ji tu
ri viena vaika; bet jos vyras

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Advokatas, trisdeszimts ke- 
turiu metu amžiaus Joseph A. 
Maressa, isz Atco, N. J., buvęs 
policijantas buvo tris sykius 
perszautas in savo kairiaji 
szona.

Apie puse po vienos, apie 
keturios valandos po to szaudi- 
nimo, szeszios deszimts devy
nių metu amžiaus Frank Addes 
isz Philadelphijos, buvęs na
mu statymo kontraktorius pa
sidavė Philadelphijos policijai 
ir prasze kad jie ji užtartu.

Advokatas Maressa, dar tu
rėdamas sąmone, kai jis buvo 
nuvesztas in Cooper ligonine 
pasakė kad Addes ji paszove, 
ir jis paaiszkino kad tai iszkilo 
kai jis pasitraukė isz kivirksz- 
cziu tarp tos szeimynos, kai ta 
szeimyna norėjo savo asmeni
nius reikalus patraukti in teis
mą.

Detektyvas Inspektorius T.

Jis visai nesi- 
agen- 

tams kai jie ji suėmė. FBI po
licija jo jieszkojo kai jis buvo 
paleidęs kelis szuvius in poli- 
cijanta in West Hamlin, West

P. Murphy, isz Camden polici
jos, sako kad szitaip visa tai 
atsitiko:

Addes atėjo in advokato 
kambarius apie puse po devy
nių isz ryto. Ponia Loretta 
Tiveri, Maresso sekretorka ir 
Ponia Marie Sweigert tuo lai
ku dirbo ofise.

Ponia Tiveri, pažindama 
Addes, pasakė jam kad advo-1 

! katas sugrysz už keliu minu
eziu, ir patarė jam palaukti 
ofise.

Už keliu minueziu advoka
tas Maressa inejo in savo ofisą 
ir pasveikino ta Addes su “La
bas Rytas,” ir jiedu inejo inl

(Tasa Ant 2 puslapio)

BERLYNAS, VOK.
Kcmunistiszkas teismas nutei
sė septynis jaunuolius, kurie 
yra intarti už priesztaravima 
priesz Rytu Vokietijos valdžia, 
stengdamiesi suruoszti strai
kas priesz Komunistus, del 
Vengrijos kankinimo.

“Neues Deutschland’’ Ko
mu nistiszkas laikrasztis sako 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ISZ PAVERGTOS
LIETUVOS »

REUTLINGENAS, VOK. — 
Priesz pat Kalėdų szventes isz 
pavergtos Lietuvos pas savo 
artimus gimines in Vokietija 
atvyko pora Vokiecziu, kurie 
parvežė vertingu ir patikrintu 
žinių apie padėti pavergtoje 
Lietuvoje.

Czia Prezidentas Eisen
howeris linksmai sveikina 
la krasztininkus, kai jis va
žiavo in sostine dalyvauti 

j savo antro invezdinimo isz- 
kilmese.

Keliolika Lietuvos Vokie
cziu buvo neseniai iszleisti in 
Sovietine zena, dali. In rytine 
Vokietijos dali buvo teipgi pa
leisti Klaipėdos Vokiecziai 
Wittenbergai, kurie paskiau 
per Vakaru Berlyną pasirinko 
laisve.

Leo Wittenbergas buvo kar
tu su Kurszo armijos likucziais 

į patekės in Bolszeviku nelais-

Gal tai buvo geras ženklas 
kad kaip tik per tas iszkil- 
mes nustojo lyte.

Jis per savo prakalbas 
daug ka sake, bet mažai ka 
pasakė. Isz visos jo prakal
bos buvo aiszku kad mums 
taksos nebus sumažintos ir 
kad mes vis bilijonus dole
riu siusime in kitus krasz- 
tus.

Karalaite Su Savo Motina

Karalaite Grace Kelly, isz • 
Monaco, czia pasiszneka su 
savo motira, Ponia John B. 
Kelly isz Philadelphia, Pa.,
pirm negu ji susilaukė savo
pirmos dukreles. Jos susi
tiko in Karalaiczio Rainie-
rio palociu. Jos motina at
skrido isz Philadelphijos in
Monte Carlo, kad butu prie
savo dukters kai ji susilau
kė dukreles.

Monaco piliecziai buvo la
bai susirupine, belaukdami 
žinių isz palociaus nes jiems 
labai rūpėjo žinoti ar ju nau
ja karalaite duos jiems sunu

ar dukreles, tai visi to mažo 
kraszto piliecziai grysztu po 
Pranczzijos valdžia ir turėtu 
mokėti dideles taksas ir ju 
jauni vyrai turėtu stoti in 
vaiska.

Bet dabar viskas tvarkoj! 
Prancūzai to kraszto nepa
ims, jauni vyrukai neturės 
stoti Prancūzijos vaiska ir 
niekam nereikes taksu mo
kėti. Ir visa tai kad Ameri
kiete karalaite pagimdė du
krele, Kunigaikszcziute Ca
roline Louise Marguerite.

ve. Vėliau jis isz belaisviu sto
vyklos prie Leningrado pabėgo 
ir, pasiekęs Klaipėdos kraszta, 
Pleszkucziu kolchoze dirbo 
kaipo kalvis, kol galutinai ga
vo leidimą isz tenai szvykti.

Pasiekusieji Vakarus pasa
koja, kad kai kurie Lietuviai 
už susiraszinejima su giminė
mis ar pažystamais Vakaruose 
ypatingai Amerikoje yra jau 
nukenteje: vienu szeimynos 
iszskirtos, kiti negali gauti 
darbo, kitiems maisto korteles 
yra atimtos, o kiti jau randasi 
kalėj muose. 

-- - —--
Mes jau kartas nuo karto es

ame rasze, aiszkine ir prasze 
i savo skaitytoju, kad jie nieko 
nesiunstu in Lietuva, kai jie 
net ir in laiszkus isz Lietuvos 
isz savo giminiu ir pažystamų 
neatsakytu. Nes, norėdami ge
ro jiems daryti, mes labai 
greitai galima jiems mirties 
b 3 usnie parūpinti.

Tai nieko nereiszkia kad jus 
gaunate atsakyma isz savo gi
minu ar pažystamu, kad jie yra 
gave jusu pasiunstus ryszule- 
lius, ar tai butu drabužiai, 
maistas, liekarstos ar pinigai; 
jus visgi tikrai nieko tikro ne- 
bežinote, ir nebedažinosite tol, 
kol Komunistai tenai valdys.

Mums sakoma kad yelnias 
yra gudrus, bet dabar iszrodo 
kad ir pats velnias isz tu Ko
munistu galėtu pasimokinti.

SKAITYKIT 
rr “SAULE”

PLATINKIT!



MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Automobiliu fabrikantai ir 

kompanijos sako kad jie tikisi 
parduoti penkta nuoszimti 
daugiau automobiliu negu per
nai.

Kai keli Sovietu atstovai at
važiavo iii Amerika, pamatyti 
kaip Ąmreikiecziai gy vena, jie 
nustebo, pamate tiek daug au
tomobiliu New York mieste. 
Vienas isz ju nusispjovė ir pa
stebėjo: “Žiūrėk drauge, visi 
jie važiuoto, važiuoja,, už tai 
kad jie neturi czeveryku.“

mokytu, jaunimu yra kad jie 
jieszko vietos, ’bet ne darbo. ADVOKATAS

PASZAUTAS

'Chrysler automobiliu kom
panija giriasi ir sako kad ju 
automobiliai, nuo Plymouth li
gi Chrysler Imperial sziais me
tais didesni bizni ves negu ka
da pirmiau.

* • '1 • •Žmogus greicziau ir geriau 
pakęs savo bada ir vargu negu 
savo, susiedo pasisekimą.

Gal ne visi Sovietai yra be
dieviai.

P('r olimpiados s p o r t u 
rungtynes in Melbourne, Aus
tralijoje, vienas Sovietu bėgi
kas pasivelnio pribūti ant lai
ko in lenktynes. Sovietu 
t i niūk u vii' sz i n ii ik as, 
Amerik i ec zi o u žk 1 au stas 
tas’ sportininkas pyibus,
ke: “Vien Dievas tebežino!“

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
(Tasa Nuo 3 Puslapič)

spor- 
vieno 
kada

. .Iszrodo .kad algos .padidės 
nuo treczio ligi penkto nuo- 
szimczio daugiau.

Visi tie nauji namai labai 
gražus, bet tik viena beda; tai 
kad jie per toli nuo musu inei- 
gos.

4- 4- '4- 4- * * * 4 4- 4-4-4 4- 4-4- 4 4*- į

Visos unijos dabar reikalau
ja ir reikalaus daug ilgesnius 
kontraktus su kompanijomis.

Kai mes meldžiamės svarbu 
ne tik praszyti, bet ir klausyti.

Skirtumas tarp Sovietu Ru-

Pypkes Durnai

advokato ofisą. Už keliu minu- 
cziu szeszi szuviai pasigirdo.

Sekretorkos nubėgo in Hen
ry Miller ofisą, spiegdamos 
kad kas nors ju boso ofise atsi
tiko.

Pirm negu Ponas Miller ga
lėjo suspėti nubėgti in Maresso 
ofisą, jis iszgirdo kai du žmo
nes bego trepais žemyn. Jis 

j pažiurėjo pro langa ir pamate 
j kaip Maressa stengiesi sustab- 
į dinti pravažiuojanezius auto- 
i mobilius. Pirmutinis automo- 
I tiliaus draiverys ji pralenkė, 
! bet antras sustojo ir ji nuveže

apraszy-

apysaka 
szimtme-

Mažu, straiku daug bus, bet 
tos didesnes straikos gal pa
lauks kol vėl atvyks Preziden- 

- to rinkimai, nes beveik visi in- 
vertina Prezidentą Eisenhowe- 
ri, ir nenori jam koja pakiszti.

Visos unijos, rodos, sutinka 
eiti kaip ėjo. Bet didžiausias 
klausimas sziais metais bus su 
mainieriu bosu John Lewisu, 
kuris yra. ir darbininku, mai- 
niieriu atstovas ir fabrikantu, 
bagocziu bicziulis.

sijos politikierių ir Amerikos 
politikieru yra. tas kad Sovie
tai szmeižia tuos savo politi
kierius, bendradarbius, kai jie 
pasimirszta, kaip dabar daro
ma su Stalinu; o Amerikiecziai 
iszkolioja savo, politikierius 
kai jie dar gyvi savo vietas už
laiko. Reiszkia, Amerikiecziai 
daug daugiau drąsos ir teisy
bes turi.

Nereikalaukit

Nereikalaukite teisybes 
nuo moterių,

Kol nebus auginamos 
tame persitikrinime,

Kad vienatinis tikslas ju 
Gyvenime yra patikti 

vyrams.

Mes jau kelis sykius raszeme 
ir perspejome savo skaitytojus 
kad ipacztais pabrangs. Mes 
taip pat ir dabar sakome.

Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles sako kad Vidaus 
reikalai ir ibedos gali sustab- 
dinti Rusija, nuo visu, kitu už
sipuolimu Užsienyje ir net ga
li jos valdžia viduje pakirsti.

Garsus mokslinczius, Matt
hew buvo viena, vakaru apvog
tas. Vagis pavogė visus jo, pi
nigus. Parėjės namo jis szitaip 
parasze in savo dievyna:

“Dieve leisk man būti dė
kingu, pirmiausia kad asz nie-l 
kados pirmiau nebuvau apvog
tas; antra, kad nors tas vagis 
viską nuo manės pavogė, bet 
tai buvo mažmožis, nes asz ne
daug turėjau; ir galutinai kad 
jis mane o ne asz ji apvogiau. “

KOMUNISTAI
IN INDIJA

G u y Mosset, Prancūzijos 
Premjeras, sako kad jeigu jis 
butu buvęs Amerikos Sekreto
rius, tai jis Ibutu stengęsis ge
riam suprasti Anglu ir Prancū
zu reikalus Suez Kanale, pirm 
negu taip butu prasiszokes.

Ar jus žinote kad nuo .1460 
priesz. Kristaus gimimą iki 
pernai metu buvo tik trys 
szimtai metu taikos? Bet per 
ta laika buvo sudaryta ir su
laužyta. daugiau kaip asztuoni 
tukstan,ežiai taikos, sutareziu.

Didžiausia, beda su musu

NEW DELHI, INDIJA. — 
Kiniecziu Komunistu Premje
ras Chou Enlai ir Sovietu Ap
saugos Ministeris, Georgi Zhu
kovas atskrido in New Delhi 
dvi valandas po viens kito.

Ministeris Indijos Nehru 
pribuvo ant aerodromo priimti 
Chou, bet, sulyg jo paproeziu 
ir nusistatymu jis vieszai ne
priėmė Zhukova, nes jis yra 
skaitomas mažesnis Rusijos at
stovas.

Zhukovas yra iszvažiaves 
ant asztuoniolikos dienu drau- 
giszkumo keliones. Kinijos 
Chou, gryždamas namo isz 
Maskvos, Varszavos, Buda- 
peszto ir Afganistaii, jau tre- 
cziu sykiu susitinka su Indijos 
bosu Nehru in tris menesius.

Senatorius Styles Bridges, 
Republikonas isz New Hamp
shire, sako- kad. mums reikia 
užsienio tvarka, kuriai musu 
draugai suprastu ir musu prie- 
szai invertintu.

Pinigiszkas Vajus Del Gydymo Paralyžiaus 
Prasidės Sausio - Jau. 3 Diena ir tesis iki 31 D.

Vaikai, ar jie dideli ar ma
ži, ar ju daug ar mažai, gali 
apversti stabą, bet jie niekados 
nesuardo namus

Jeigu mes galėtumo nusi
pirkti laime, tai dauguma, isz 
musu rūgo tume kad ji per 
daug kasztuoja.

Amerikiecziai kasdien su
ruko, daugiau kaip visa bilijo
ną cigare tu; jie penkios de- 
szimts viena milijoną sykiu 
szaukia ka nors ant telefono 
tris sykius in diena; jie pra
leidžia penkis szimtus milijo
nus doleriu kas metai ant savo, 
szunu, kuriu jie turi daugiau 
kaip dvideszimts du milijonu.

Mes kas metai praleidžiame 
daugiau pinigu ant gėrimo ne
gu ant mokslo.

in Cooper ligonine.
Ligoninėje Daktarai pasakė 

kad trys kulkos pataikė tam 
advokatui in szona, o trys ki
tos ji pralenkė, ir policijos bu
vo surastos in jo ofiso grin
das.

Addes, kuris yra apie sze- 
sziu pėdu dydžio ir sveria apie 
du, szimtu svaru, po tam nuėjo 
pas kelis draugus, kurie visi 
jam patarė pasiduoti policijai.

Addes per kuri laika sten
giesi pasiekti per telefoną ad
vokatą Arnold di Silvestro, in 
Land Title Building, ant Broad 
ir Chestnut uly., ir paskui nu
ėjo in jo ofisus. Kai tik tas la- 
jeris iszgirdo kas buvo atsiti
kę, jis 
miesto 
sinesze 
ei j a.

Policijos kambaruose Addes 
szitaip pasiaiszkino: Kai jis 
iszejo isz savo namu jis savo 
žmonai pasakė kad jis ketina 
nakti praleisti in Waterford, 
j u vasarvietėj e. Jis su savimi 
iszsinesze revolveri.

Palikes savo namus jis nu
tarė nueiti ir pasiszneketi su 
savo advoktu Maressa. Tas pa- 
sisznekejimas pavirto in gin- 
czus ir barnius. Kai jis paszo- 
ve ta savo advokatu jis paszo- 
savo revolveri in gurbą ir pas
kui paėmė autobusiu ir nuva
žiavo in Philadelphia.

Tas advokatas nenorėjo nie
ko bendra turėti su jo, nes jis 
nujautė kad jis yra kaltas, už 
ka jis yra kaltinamas ir už tai 
jis norėjo pasitraukti isz tos 
tylos.

patelefonavo Camden 
policijantus, kurie su
su Philadelphijos poli

Svarbus Praneszimas

Rememoerr' How .could you forget her?

This little girl is one of tens of thousands who need your March 
of Dimes help today — who will need care for a long time. Long, 
because care doesn’t stop until all possible recovery is achieved — 
no matter how long; no matter how costly.

Amerikiecziai pasielgia su 
save didvyriais, kaip su kalė
dų eglele: Jie pirmiausia juos j 
pijuoszia..ir su garbes ženk
lais aprėdo, ir ipaskui nori juos 
ist mesti.
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Isz ainapus Nemuno, atplaukė 
liūdnas dainos aidas, o su juom 
atėjo pasiilgimas.

Ela atsisėdo' priesz dideli 
veidrodi. Ilgai, ilgai žiurėjo in 
savo iszbalusi veidą. Mate kaip 
slinko veidrodyje tamsus sze- 
szeliai ir kažkur slėpėsi. Pas
kui žvilgtelėjo in savo gražu 
g'imnazijso’ laiku paveiksią ir 
inirszus trenke albumu in 
veidrodi. Tik szukes pasipylė.

Griuvo kėdėn ir susiėmė 
skaudanezia galva. ■

Kas yra baisiau kaip mote
riai paezioje jaunystėje nusto
ti grožio ir vilties?!

Priesz ja ant stalo gulėjo ne- 
peržiuretos laiszkos. Pradėjo 
vartyti. Vienas laiszkas isz 
Szvietimo Ministerijos. Atple- 
sze.

— Atstatyta!
Sumirgėjo priesz jos akis 

raides ir laiszkas iszkrito isz 
ranku.

Baisu! Stojo priesz akis vi
sas gyvenimas ir szaltas ryto
jus. Kur ji dings?

Ela krito in kede, užsigulė 
ant stalo ir pravirko. Pravirko 
kaip retai 
gyvenime, pravirksta. Verk e 
prabėgusiu
nekaltu laiku. Verke gyvenimo 
klaidu, savo jaunystes, mer
gystes.

Buvo Gegužes menesis.
Kai ji viską pabaigė, iszsi- 

renge pais girininką. Namo ne
norėjo važiuoti.

, Nebe ta buvo Ela. Liūdna, 
nepasipuoszus.

Atvažiavus in jo namus rado 
ji linksmoje kompanijoje. Gir- 

. dėjosi jaunu moterių balsai.
Tarnaite ji paszauke.’ .
— Ko tamstai reikia? 

. Klause girininkas.
Ji sumiszo. Nesitikėjo tokio 

klausymo. y
— Andriuli, del ko ' taip 

szaltai. Juk žadėjai. Asz dabar 
tinku ženytis.

Mes. mėgstame teisingysta ii 
geidžiame, kad ir visi teiain 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad ne vilkintu ii 
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti, 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de 
kavoj ąme visiems už platinima 
“Saules,“ lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules“ Redyste.

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

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

koks žmogus savo

jaunystes dienu,

Nusikvatojo pusgirtis girinin
kas. Ženytis!

— Andriau, Andriau! Ir ji 
pravirko.

Verksmas dar labiau ji su
pykdė.

— Von, asz tokiu nenoriu!
Ji puolė prie jo bet girinin

kas pasitraukė ir Ela sukniubo 
ant žemes. Jis spyrė jai in kru
tinę.

Kai jis iszejo, Ela sukandus 
dantis, atsikėlė ir gryžo liūdna 
in savo teviszke.

Gyvenimas jos buvo jau 
griautas.

— GALAS —

Platinkit “Saule”

su-

KATALOGAS
KNYGŲ

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

saito Katalogo 
. Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 

I rivya 404 nndanin. 50n
— I raKeiKitt, meilia

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—V aidelo ta, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuvišzku 
nžlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c. >

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c.

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
• Anglorius isz Valencziojš, Ko- 
’ žnas daigtas turi savo vieta; 

Ka pasakė katras pacziuojasx 
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, 
43 puslapiu, 20c.

‘ ‘ Saule ’ ’ gražiausia 
barniausia 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, 
Pakutninkaę, Ar Paszaukt Tę
va ZokoĮiinka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tamas, 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; Pmiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
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. 2Oo.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

ir tin- 
Lietu- Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

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

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

No.196—Stacijos arba Kai 
vari ja Viesz. Jezuso 
15c.

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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.

ĮĮP^ Nepamirszkite dadeto 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
limo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:

/

Pirkie U. S. Bonus
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S, M
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Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos
MICHIGAN FARM SURIS

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

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

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

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins

—- Ela, bufetai!!
— Ela, palauk ka pasaky

siu.
Ji iszejo szokti su Venciu. 

Inszilo. Viską užmirszo. Ir vėl 
uže, plepėjo.

Paskui užkandžiavo bufete, 
kur kvatojo Bachas.

Smagu.

Po tikybos pamokos, kurioje 
Ela iszszaukta nieko neatsake,

ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”
Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

Moters Laime
JI mokinosi gimnazijoje.

Buvo szesztam klasėj.
Jos gražus liemuo, lelijomis 

ir rožėmis kaiszytas veidas 
degindavo gimnazistu szirdis.

Mergaite,’— ugnis! Juod
plauke, mėlynakė. Jos akiu 
žvilgsnis ne tiek gražus, kiek 
svaiginantis. Susitiks gatvėj 
ka, szirdi nudiegia. Pažvelgs in 
ka, to veidas lyg priesz degan
ti krosui randasi, o szirdis 
laukan praszosi.

Jaunesnieji nevede mokyto
jai tik in ja ir žiūrėdavo. Na, 
bet ir pataikavo. Mažas niio- 
szimtis jos sansiuviny niekuo-- 
met nebuvo matomas. Ypacz 
Vencys, literatūros mokytojas, 
mokėjo- prie Elos prisukti, tar
ti meilu žodeli ir kaip kada 
palydėti.

Matematikas Stuorys, auk- 
sztas pageltusiu veidu vyras, 
ir-gi in ja. ne taip kaip in visas 
žiurėjo. Na, szitokia vikri stir
naite, vis tiek ne matematikos 
formule. Ka ežia ir kalbėti!

Gimnazistams nelabai pati
ko mokytoju konkurencija. 
Ypacz kad ir jiems Ela dažnai 
gražiai nusiszypsodavo. Jie 
pyko, kiszeniuje sz'pygas rodė, 
o szirdyje durniais vadino.

0 Ela tik pūtėsi. Pu.tesi ir 
laibiau puoszesi.

Ji turėjo draugiu. Ju klase 
buvo atskirai nuo berniuku.

Vienos draugijų ja gerbe, ki
tos neapkentė, o daugelis pa
vydėjo jai laimes; vėliaus vi
sos viena gerai žinojo: Ela 
joms naudinga ir reikalinga.

Ateis matematikos ar litera
tūros raszto darbas, drangos 
siunezia; Ela klases vardu pra- 
szyti mokytojo malones. Ren
gias Stuorys statyti pusei kla
ses maža nuoszimti, siunezia 
Ela. Ir taip visuomet. O ka jau 
kalbėti apie sveikinimus var
dadienius ir visokias pramo
gas!...

Ji gyveno kartu su savo 
drauge Juzyte. Juodvieju 
kambarėlis buvo netoli miesto 
sodo.

Drauges vis buvo užimtos. 
Szokia-clieniais krykszte su 
gimnazistais, kurie ežia pat gy
veno ir mokinosi bendrai, o 
szventaclieniais vaikszcziojo su 
mokytojais ir karininkais.

Kaip' gera.!
Saldainiai, czokaladas ir

• komplimentai.
Karininkai indomus, simpa

tingi. Liemuo suvaržytas. Pi
nigu negaili. Dažnai Kinas, 
restaurant© vaiszes. Viskas, 
viskas.

Kaip gera!
O Ela viską taip mėgo.
Mėgo ir sveczius. Jie ateida

vo pasigėrėti jos puikiais 
skruostais ir pasiklausyti

s k am'bi n i m o g i taro.
Ir bego dienos, saldžios kaip 

svaiginantieji balso tonai.
— Jaunyste, 1 a i s v e ir 

džiaugsmas.
— Jaunyste, pavasari o 

svaigulys.
c*

Kartais po linksmu nuotykiu 
pabusdavo joj kažkokie gra
žus, szventi jausmai. Imdavo 
Ela gitara, ir derindavo instru
mento stygas su szirdies trosz- 
kimais. O, kaip nevykdavo!

Moteriszku nuoszirdumu ji 
norėdavo turėti kažka brangu, 
skaistu, malonu. Trokszdavo 
jam viską apsakyti, iszpasako- 
ti. Ela norėjo su juo būti ty
liais pavasario vakarais, kada 
sapnuoja miszkai ir kalnai, 
girdisi kažkur ilgesio dainos, 
o upeliuose kurkia varles.

❖ * *
Ji tikrai mylėjo tik viena. 

Jis buvo asztuntos klases gim
nazistas. Auksztas, tamsiais 
plaukais ir žibaneziomis gra
žiomis akimis. O tos akys, 
akys! Visai ne tokios kaip kitu 
Jose spindėjo skaistybe, amži
nas ilgesys ir menuo genijaus 
spindulys.

Akys ir pavergė Ela.
Ypatingas jis buvo. Szaltas, 

rimtas, mandagus. Nemego 
tuszcziai kvatoti ir matuoti 
karidorius su gimnazistėmis. 
Bet kas svarbiause, jis nesido
mėjo Ela.

Gimnazijoje vakarėlis. Po 
vaidinimo.

Ji stovi su drauge viduryje 
gimnazistu 'būrio ir atsikerta 
in ju gudrius klausimus. Gra
ži, žydinti. Akys žėri kibirksz- 
tim.

Karidoriu kažkas ateina. 
Tai jis!

Ela pasitraukė su drauge 
nuo gimnazistu ir atsistojo, 
kur jis turėjo- eiti.

— Juozuk, ar jau namo? 
Kaž kaip užklausė.

—■ Namo. Viskas baigta.
—■' O szokiai? A? Gal už- 

mirszai? Pats smagumas.
-- Saleje labai tvanku. Ne

sinori. Szokis, paneles, gyveni
mo linksmintojas. Bet jei du- 
szia gali rasti didesnio džiaug
smo ir laisves savyje — ver- 
cziau klausyti jos balso.

O koks filosofas! Nesitikė
jau. Klausyk, ryt vakare tavęs 
lauksiu. Pamokysi lotynu. Ge
rai ?

— Dovanok gerbiamoji, su
sirinkimas.

Ela nieko neatsake, tik už
raudo, nusigryžo ir nuėjo sau.

O orkiestras trenke. Džiūga
vo kornetas, liudijo klernetos, 
staugė dūdos.

Ji ėjo in sale..
— Ela, einam paszokti.

Išzmintinga motere yra 
Užganadinta isz savo

Gyvenimo ant szio svieto.
• Tokios-turi geriausia 

Intekme ant vyru
Valdydamos juos be 

juju žinios.
Bet toji intekme nėra 
Suprantama del vyro.

Motere, kuri tpri iszminti, 
Gali su savo vyru padaryti 

Ka tiktai nori.
Josios intekmei pasiduoda 

vyras be- žinystos.
Tokia motere yra 

Palaiminimu ant svieto. 
Moterei, kuri ant vyro 

Negali intekmes iszverti.
Štokas paprastai 

iszminties,
Arba josios vyras yra 
Paskutiniu nieksziu ir 

asilu.
* * *

Teisybe, kad maži 
vaikai, 

Pasislepia daro negerai.
Bet jeigu, motina prie 

savo akiu, 
Duoda visame valia 

del vaiku,
Tai neverta motina vadintis. 

Vienos kvailos motinos 
sūnūs,

Turi jau apie asztuoniolika 
metu,

O jau ant tu savo- metu, 
Pilnas visokiu negerumu, 

Tikras girtuoklis ir vagis, 
Ant tėvo nėr ka sakyti,

Kuris norėjo- jauna latra 
pataisyti,

Dvasios szventos iszmokyti, 
Bet ka, kad motina 

kvaila,
Ka, žmones gali mislyt, 

Ir ant to pasakyt ?
Katrie tėvai džiaugsmo 

isz vaiku neturi, 
Patys tame kalti, 
Nes ju neprižiūri.

Oj, Toji Gripą!

Pirmas — Baisus oras vy
ruti! Beveik visi žmones ser
ga szalcziu!

Antras — Taip, mano szo- 
feris turi toki kosulį, kad 
nereikalauja naudoti auto
mobilines triubos!

— 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 j u nuliūdima.

o tik szaipesi, kapelionas jai su 
sitiko karido-riuje; insivede in 
klase ir pradėjo- kalbėti:

— Eliute, tu visai niekais 
verti ne tik pamokas, . bet ir 
savo gyvenimą. Jaunystėje- di
dele laisve labai kenkia.

— Jus norite, kad elg- 
cziaus kaip sene, bandė spirtis.

— Ne, asz taip neliepiu. 
Bet asz noriu kad gyventum 
pagal doros dėsnius ir bendra 
tvarka.

Liūdnai 'žiurėjo- in ja kape
lionas. Jo akyse matėsi gailes
tis ir skausmas.

— Ela,, asz gerai pažystu 
gyvenimą. Paklausyk manes. 
Tu blaszkaisi tuszcziai po gy
venimą, kažko jieszkai, o in ta
vo jaunute duszia siurbiasi 
vyrai ir, kaip isz gražios auk
sines taures, kiekvienas ragau
ja. saldaus jaunystes vyno ; o 
tu ne tik nesigini, bet dar pa
glostai, paglamoneji. Ela, Ela! 
Ne ežia moters laime, ne ežia 
jos protavimas. Jaunyste yra 
ne tame, kad jaunuolis tuoj 
imtus blaiskyt. Jaunyste, tai 
amžinas veržimas, kova, dar
bas.

Kapelionas atsiduso. Ela 
stovėjo nuleidus galva.

—- Atmink, Ela! Verksi 
kada nors szitu auksiniu die
nu, verksi jaunystes, bet bus 
vėlu.

Paskambino- pamokai.
Ji iszejo isz klases visa pa

raudus. Gimnazistai szaipesi.
— Na, ka-gi sako kunigė

lis? A? Bare?
—- Tik tu, Ela neklausyk jo 

ilgu pamokslu. Tai nuobodus 
žmogus.

Ir Ela, gy veno savo senu gy
venimu,

❖ <♦
Baigėsi mokslo- metai. Visus 

baugino- pataisų žiotys-.
Ela ir-gi buvo nerami. Nors 

mokytojas Vengrys pasižadėjo 
ja užtarti, bet jai vis dėlto szir
dis smarkiai plake, prisiminus 
Vo-kie-cziu ir Lotynu kalbas.

Paskutinėmis dienomis ji 
ome smarkiai mokytis. Bet jau 
buvo per vėlu. Viena diena ji 
gavo- bloga pažymi Vokiecziu 
kalbos trimestrui. Vadinasi, 
pataisa. Tokia pat nelaime bu
vo ir su Lotynu kalba.

Dabar Ela pasižadėjo viską 
mesti, visuomet būti liūdna, su 
nieku nekalbėti, dėvėti papras
tai. Žadėjo, ka, paprastai žada 
susinervavus ir supykus mo- 
tens. Bet vos praėjo diena, o 
Ela jau atsimainė: pradėjo 
dainuoti ir juokauti. Tuoj gry- 
žo senoji nuotaika.

Namo parvažiavo Ela gar
laiviu. Ja iszkele jos tėvas kel
tininkas.

Elos teviszke buvo- labai' 
gražioje vietoje/puikus Nemu
nas, gražus apaugę kalnai, lan
kos.

Aplinkiniai žmones- juos pa
žinojo, kaip gavo , pasiturin- 
czius, megstanezius manieras 
žmones.

Atstogu, be Elos, parvažiavo 
jos sesuo- mokytoja, brolis stu
dentas ir atsibaldė isz kažkur 
teta su visa savo “szeimyna.”

Linksnfa buvo. Dažnai at
važiuodavo pas juos pažinsta- 
mu studentu karininku, moky
toju. Vaikszcziodavo Ela ir jos 
sesuo- su szitais “inteligen
tais” po apylinkes ir stydavosi 
po Nemuną, szposaudavo.

iSzventadieniais visa szita 
szeimyna užlipdavo- ant virsz- 
kn ir per suma sznekucziuoda- 
vosi, ar szaipydavosi isz žmo
nių.

Ir ibego taip Elai dienos ty-

Sieniniai Kalendoriai 1957m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 
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kiai ir nepastebėtinai, kaip Ne-
muno vanduo.

Rugpiuczio- menesi Ela at
siminė, kad jai Rugsėjo pra
džioje egzaminai.

— Dvi pataisos, vis tiek 
neslpesiu. Eisiu tarnauti.

Kaip tarė, taip ir padare-. 
Tuoj per gera apsauga ir pa
tarimą ji gavo gana puikia 
mokytojos vjeta.

Tuomet ji turėjo- devynioli
kos metu. -

•? ♦> *

Miestelis, kuriame Ela mo
kino-, buvo prie Nemuno, labai 
gražioje vietoje.

Mokyti jai ne visi isz karto 
buvo smagu. Praktikos netu
rėjo, mokslo- žinių vėl maža 
galvoje buvo. Bet toliau apsi
prato.

Ela dabar pamano, kad szios 
dienos tai geriausias laikas 
naudotis gyvenimu. Na, ir nau
dojos. Turėjo daug patinstamu 
dažnai važinėjo in Kauna.; 
trankėsi su studentais po ge
gužines ir vakarėlius. Gimna
zija visai pamirszo.

Karta ja aplanke mokytojas 
Vencys ir paprasze jos rankos. 
Ela viską nuvertė juokais ir 
davė suprasti, kad ji dar nete
ka.

Viename baliuje ji susipaži
no su girininku Pataszium. Jis 
buvo jaunas, gražus vyras, bet 
toks pats nuotykiu mėgėjas, 
kaip ir ji pati. Karta, jis taip 
pat, ar tai juokais ar isz tikrų
jų, užsiminė apie vedybas. Ela 
tik nusiszypsojo.

—• Et, ponas Andriau, per 
greit. Esame dar jauni. Geriau 
reikia naudotis gyvenimu.

Ela jaute savo verte ir vis 
putėsi ir kėlėsi puikybėn.

In religija visai nekreipė 
dėmesio. Ji ir pati gerai neži
nojo- ar ji katalike ar -bedieve.

Mėgo ji ypacz manieras. Rei
kalavo to ir isz savo kavalie
rių. Dažnai, net draugijose, da
vinėjo- jiems savo- pastabas: 
“Per garsiai rėki.” “Del ko 
rankos kiszeniuos? ’ ’

Flirtą Ela taip gerai pažino, 
kad ir gudriausiai juokdarei 
jos nelabai sukirsdavo.

Dienos bego smagiai. Dažnai 
gaudavo- laiszkus, in kuriuos 
beveik niekuomet neatsakyda
vo, iszskiriant savo drauges.

Praslinko keli mėtai.
Ela jau visai subrendo ir pa

sidarė graži dama. Vienok vei
das neszviete pirmykszcziu 
grožiu. Geras psichologas ga
lėjo isz jo iszskaityti ir buicz- 
kius ir visus meilinkavimus.

Ir pati Ela stebėjos. Neva
žinėjo pas ja, kavalieriai, ne
siimto gražiu laiszku, neprasze 
teketi.

Szvietimo Ministerija, reika
lavo isz mokytojo cenzo, o ji 
jo neturėjo. Bet per daug- del 
to nenusiminė. Mat, ji turėjo 
pažinstaina, dar nevedusi, aps
krities -inspektorių-, pas kuri 
nuvažiavo, -gražiai pakalbėjo, 
nusiszypsojo ir inspektorius ja 
paliko, paliudinant -Szvietimo 
Ministerijai, kaip gera ir pri
tyrusia pedagoge. Be to, insi- 
rasze in mokytoju tautininku 
sąjungą ir tuo norėjo insige- 
rinti. Bet kaip iszkele jai pa
lanku inspektorių, ji vėl nusi
minė.

Pinigu neturėjo susitaupi
au s, rubu taip- pat maža ka ten 
insitaise.

negaus su kuo rimtai pakalbėti 
apie ateities gyvenimą. Giri
ninkas jai jau tiko, tik jis ka
žin kodėl Elai nesirodė.

’S
Isz Kauno in Jurbarką plau

ke garlaivis “Balanda.” Oras 
buvo- gražus. Keleiviai sėdėjo 
ant dangezio.

Gale garlaivio ant -gražaus 
suolelio, sėdėjo -du inteligentai 
vyrai ir sznekucziavosi. Buvo 
tai du Elos pažin-stami.

—• Tai, ponas girininkas, 
sakai, kad musu panele Ela, nie
kam tikus.

—• Netvirtinu. Vienok ji 
man panaszi in kempine, isz 
vurios iszspausti visi syvai.

— Ar ji dar nepaszalintai?
—■ Kol kas dar ne. Vienok 

neilgai, matyt, bus. Pamanyk, 
tik penkių klasių. Tiesa, aku
tėmis ir veideliais daug ko pa
siekė, vienok dabar jau ir tas 
įaig-esi.

— Del ko?
— Kokis atmista naivus! 

Ar nepastebejai jos, veidai pa
balę, suvytę, akys, nusto-jusiso 
nekaltumo. O! Daug ji velnisz- 
lumo savyje slepia.

Dar kiek, pakalbėja, nuėjo 
oufetan ant alaus.

« * *
Kai Ela iszgirdo isz gydyto

jo kad ji tapo motina, tartum 
jai kas kuju in galva musze. 
Nusiminus ir susikrimtus parė
jo namo ir atsisėdo- prie lango.

— Kokia asz nelaiminga! 
Ir kam, asz gyvenu ? Kas isz to? 
Ar ne geriau visai nebūti, isz- 
vykti isz pasaulio.

Buvo gražus vakaras. Ten 
toli, už Dubysos, leidosi saule.

(Tasa Ant 2 Puslapio)

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS
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Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
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Žinios Vietines
— iSzis menesis jau baigėsi, j 

nes Petnyczioj pripuola pirma 
diena Vasario (February.)

— Vela mirtis pakirto vie
na isz musu senu gyventoju, 
Petrą Bogdona, kuris pergy- 
no daug metu mieste, mirda
mas Ketverge po piet apie 4:45 
valanda savo> namuose 324 W. 
Market uly. Velionis sirgo per 
visa menesi. Gimė Lietuvoje, 
atvyko in Mahanojuje 'būda
mas dar jaunas vyrukas. Per 
daugelis metu dirbo Mahanoy: 
City kasyklose. Jo pati Vikto
rija mirė 1918 metuose, o sūnūs 
Stanislovas mirė pareita Rug- 
piuezio 2, 1956 m. Paliko du 
sunu: Kazimiera isz Rochester, 
N. Y., ir Prana namie, taipgi, 
keturis anukus. Laidojo Pane- 
delio ryta isz Gralboriaus Troš
kau sko koplyczios 535 W. Cen
tre uly., su apiegomis in Szv. 
Juozapo bažnyczioje 9 valanda 
ir palaidotas in parapijos ka
pinėse.

— Jean, 16 metu amžiaus 
mylima dukrele pons. Antanui 
Balucziu, nuo 610 W. Market' 
uly., numirė pareita Subatosi 
vakara, 6:20 valanda namie. 
Velione nesveikavo ilga laika, 
ii’ gydėsi per koki tai laika in 
Pottsvilles ir Jefferson ligon- 
butes. Gimė Mahanojuje. Ji 
mokinosi in Pu'blikine High 
Mokykla. Paliko savo teveliąs 
taipgi sesute Felicija Renee 
namie, moeziute, ponia Pran- 
ciszka Szimaniene, mieste, ir 
dėduką Jurgi Baluti, Girard- 
villeje. Velione prigulėjo prie 
Sodaliecziu Draugijos isz Szv. 
Juozapo parapijos. Laidos Se- 
redos ryta su Szv. Misziomis in 
Szv. Juozapo bažnyczioje 9 va
landa ir palaidos in parapijos 
kapines.

— Sulbatos vakara a p i e 
8:12 valanda didelis elektriki- 
nis sziulpelis užsidegė, arti 
Buck Mountain peczes. Mahar 
noy City Good-American ug
niagesiai su maszinoms pribu
vo ant vietos ir užgesino lieps
na.

go. III.
— Seredoj pripuola Szv. 

Martinos, o Tautiszka Vardi
ne: Ži'bone. Menulio atmaina 
Jaunutis. Ir ta diena: 1939 m., 
Hitleris pasižada gelbėti ir už
stoti Italija, jeigu karas kiltu, 
pasmerkia Amerikos imperia
listus, bagoezius ir isznaudoto- 
jus; 1882,111., gimė Prez. Frank
lin D. Rooseveltas.

Jono Bosco., o Tautiszka Var
dine: Skirmantais. Taipgi ta 
diena: 1950 m., Prez. Harry 
Trurnanas paskiria milijonus 
doleriu ir sako niokslincziams 
pradėti gaminti ta nauja ir dar 
baisesn e ‘ ‘ U y d rogei i ’ ’ sprogs- 
tanczia bomba.

— Petnyczioj pripuola pir
ma- diena Vasario - February.
Ir ta diena pripuola Szv. Igno- kai peczius susprogo 
to, c Tautiszka Vardine: Tule- muose, apie penkios 

mvliu nuo Montreal.
Kitas vaikutis yra

re, už szpiegavima del Sovietu 
Rusija, priesz Amerika. J u 
vardai yra : Jack Sdble 53 metu 
ir jo žmona Myra 52 metu am
žiaus, taipgi Jacob Aban 64 
metu amžiaus. Soble gimęs 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
1947 metuose, o jo žmonai yra 
Ruske. Jacob Albam taipgi pa-

randasi kalėjime, dėl tolimes
nes tyrinėjimo.

nesyje.

PENKI VAIKUCZIAI
ŽUVO I

JOLIETTE, QUEBEC. —
Fenki va.kucz’ai žuvo giisre, 

ju na- 
deszimts

gėdis. Men esi s paszvensta: 
del Jėzaus užslėpto1 gyvenimo 
Ūkininku 
per G r. f

j czia, tai tikėkimės 
sniego.

pavojin- 
irpriežodžiai: Jeigu gai sužeistas, apdegintas, 

yezias saule szv i e- daktarai nežino ar jie gales ji 
iszgelbeti. Tu valkucziu moti- 

Ant Szvento Motie- na yra teipgi labai apdeginta,
jaus jeigu ledas tirpsta tai ne- Ji yra nuveszta in ligonine ne 
trukus Lūs jis kie 
nuo sziauriu t aini e 
vejas szaltas puczia, bus 
si ngas metai 
neturime Vasario menesyje tai:

•tas. Jeigu tik nuo apdeginimo, bet ir nuo- 
* menesyje susinervavimo, kai ji dažinojo 

vai- kad jos vaikai žuvo tame gais- 
o jeigu to vėjo re.

Žuvusieji yra asztuoniu me- 
Balandžio menesyje tikrai bus. tu Pierette Fleury, keturiu me- 
Tai'pgi ta diena pripuola: 1939. tu Serge Perrault; trijų metu 
metuose Ispanijos, sukilėliai 
painia Madrid miestą; 1951m., 
Geležinkeliu dabbi ninku strei
ko®. Per vasario menesio me
nulio atmainos: Prieszpilnis 7 
diena; Pilnatis 14 diena; Del- 
czia 21 diena.

— Sukatoj pripuola Grab- 
n y ežios.

v r v tu„lakunu’bet vaT‘tebelik0 SAPNAS MOTINOS Jis iszduos raportą kaslink vilties juos surasti gyvus, nes
bažnyczios santykiu su nauja tose jurose toje vietoje randa- SZVENCZIAUSIOS 
Komunistiszka valdžia savo si daug žmogedriu žuvu. Ta 
kraszte. j vieta yra apie pusantro szimto

Eina gandai kad Szventas' myliu nuo Key West, Florida. ! 
Tėvas atnaujins santykius su-------------------------
Lenkija, nežiūrint kad tenai KOMUNISTAI PER-
vieszpatauja Komunistiszka v 
valdžia.

Kardinolas Wyszynski buvo 
paleistas isz kalėjimo po trijų 
metu belaisves, kai Wladyslaw 
Gomulka laimėjo vadovyste 
tame kraszte, kaipo Komunis- i 
tu partijos vadas, 

i

Kardinolas sako kad szitas 
Gomulka yra davės bažnycziai 
laisve laikyti tikėjimo pamo
kas, kad ir vieszose mokyklo
se ir yra pavėlinęs visiems eiti 
ir bažnyczia ir tikėti, taip kaip 
ju sanžine jiems insako.

ZENGE AUSTRIJOS 
RUBEŽIU

Sugavo Apie 20 
Vengrijos Pabėgėliu

DU EROPLANAI
SUSIMUSZE

VIENNA, AUSTRIJA. —
Apie trisdeszmts Vengru Ko
munistu kareiviu peržmge 
skersai Austrijos rubežiu ir 
pradėjo szaudinti in savo 
kraszto pabėgėlius ir privertė 
visus gryszti atgal.

Vienam kareiviui 
pasprukti, nors jis 
peczius paszautas.
valdžia dabar tikisi kad kai jis 
pasveiks jis bus geriausias liū
dinto j as, kai valdžia iszkeis

pasisekė 
buvo in 
Austrijos

BAISUS GAISRAS
MOTERŲ FABRIKE

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

Knygos Did. 3%x51/2 col 
TIKTAI, 25 Cts.

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

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

numo; sienos ir grindos buvo 
taip iszdžiuvusios, kad taip 
greitai užsidegė. s

Policijantai ir ugniagesiai 
sako kad galimas daigtas kad 
jie dar daugiau lavonu suras 
tuose griuvėsiuose.

7 JAUNUOLIAI
SUARESZTUOTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Erhard Schoenberg- buvo

Claude Prerault; dvieju metu 
Mannon Perrault; trylikos me
nesiu Andre Fleury, kuri buvo 
nuveszta in ligonine. Ji buvo 
labai apdeginta.' Sykiu su ja 
buvo nuveszta in ta ligonine 
Ponia Leo Fleury, trisdeszimts 
szesziu metu amžiaus motina 
Pierette ir Andre.

HAVANA, CUBA. — Du
Amerikos greiti, kariszki ero- Į pasiprieszinima kad Vengrijos 
planai, Stratojet bombnesziai kareiviai perženge skersai m- 
susikūlė padangėse, netoli nuo bežiu.
Cuban Isle of Pines ir nukrito! Vengrijos tik vienas karei- 
in Caribbean juras. vis ėjo sargyba toje vietoje tuo

Paprastai tokie eroplanai tu- j laiku ir nieko nebegalejo da
ri tris ar penkis lakūnus. ryti priesz ti<k daug tu Vengru

Pulkininkas Leonard Dysin- Komunistu kareiviu.
ger, virszininkas Amerikos ia-| Dabar aiszkus dalykas kad 
kuu Guba kraszte sako kad la- • Austrijos valdžia pareiksz sa- 
kunai yra pasiunsti jieszkoti vo nepasitenkinimą ir priesz

taravima kad Vengrijos karei- kad 
viai, ginkluoti perženge sker-I nuteistas ant trijų metu in ka
sai rubežiu.

Vien t‘k tikra baime galėjoj 11U> 
priversti tūkstanti du szimtu +’ 1 
szeszios deszimts viena Veng
rą bėgti isz savo namu skersai 
rubežiu per tokius nežmonisz- 
kus szalczius ir pūgas.

Austrijos ir Amerikos val
džia pataria Ve'ngru Komunis- 
tiszkai valdžiai kad jeigu ji no 
ri savo žmones pasilaikyti s*i- 
vo kraszte, tai ji turėtu jiems!““

Icrnicb *duoti laisve ir bent žmoniszka! 
gyvenimą. , Į

Kol kas, Vengru valdžia nei “FBI” POLICIJA SU- 
žodžio nėra atsakius in Ameri- į 
kos ir Austrijos prikaiszioji-1 
mus.

j Įėjima kaipo vadas tu sukilę- • 
i liu, ir straikininku. Szeszi ki
ti buvo nuteisti nuo vieno iki 
dvieju metu in kalėjimą. Visi 

i jaunuoliai yra tarp asztuonid- 
■ likos ir dvideszimts metu am- 
i žiaus.

Jie buvo intarti už sukursti* 
nima straiku ant autobusiu ir

1 strytkariu, Lapkriczio deszim- 
I ta diena, kad parodžius visiems 
kad visi atjauezia Vengru Ii-

EME DU BANKU 
VAGIUS

— Žinios praneszta i s z 
Plano, III., buk Kunigas Vin
cais Raitelis, M.I.C., 38 metu 
amžiaus, vikaras isz Szv. Mari
jos paralpijos, staigai pasimirė 
pareita Petnyczia nuo szirdies 
aitako. Velionis paliko savo mo
tinėlė Mare (Raiteliene) Klirn- 
czauskiene nuo 903 W. Centre 
uly., taipgi trys seserys: Ponia 
Chas. McKerns, mieste; G. 
Bartlett, Tuseon, Arizona ir J. 
Ferchie, Alexander, Va., ketu
ris brolius: Joną ir Juozą, 
mieste; Edvairda, Tulsa, Okla., 
ir Antana, St. Clair. Laidotu
ves invyko Utarninko ryta su 
Szv. Misziomis in Szv. Marijos 
bažnyczioje, Plano, III., ir pa
laidotas “in Semi n airi j os kapi
nėse, Chicago, Ill.

A. a. Kun. Vincas J. Raitelis 
M.I.C., gimė 1918 m., Rugpiu- 
ezio 21 Mahanoy City, Pa. Lan
kėsi in Szv. Juozapo parapijos 
pradine mokykla, ir Szv. Cani- 
cus augsztesnie mokykla baig
damas 1936 m. Tais paežiais 
metais jis i ristojo in Tėvu Ma
rijonu Kolegija, Thompson, 
Conn. Baigės Marianaipolis Ko
legija 1940 m., po tam instojo 
in Tėvu Marijonu naujokyna, 
Hinsdale, Ill. Velionis buvo 
iszvykes in Argentina South 
Amerika kuris vede misijas 
per keturis metus, po tam gry- 
žo in Amerika in miestą Chica:-

Nauja Laivyno Laboratorija

VARSZAVA, LENKIJA. — 
Kardinolas Stefan Wyszynski, 
Rymos Kardinolas Lenkijoje, 
važiuos pas Szventa Tęva, Po
piežių, kada nors Vasario me-

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

New York, N. Y. — 
Amerikos FBI slapta policija, 
suaresztavojo du vyru ir mote-

ir del musu kas-

w ■ - **

LENKU KARDINO
LAS VAŽIUOS PAS

POPIEŽIŲ

Czia nauja Laivyno sztabo 
laboratorija, kur musu moks 
lineziai gamina ir tiria nau* 
jausius radijo ir atomines 
jiegos iszradimus. Szitie 
naujausi iszradimai yra ne 
vien tik del ginklu ar dar di
desniu ir baisesniu sprogs- 
taneziu bombų, bet ir del

pramones 
dieninio gyvenimo.

Galimas daigtas * kad už 
keliu metu mums nereikes 
gazo, aliejaus, nei elektros, 
nes ta atomine tiek daug jie
gos mums duos kad mums 
kitokios jiegos nei nereikes.
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your invitations and 
announcements must 
be flawlessly
correct I

Let us show you the

created by

owr ocin

egency I

Naturally, they're important to you! That's why we want you 
to see these invitations for yourself And please don't let that 
costly look mislead you . . the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine., sharp raised lettering It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people wno 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line "

e have 
kmu e«cVo*UTe 
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Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

į Richard R.
tupi Alcatraz kalėjime, už pa 
naszias vagystes.

Barchard dabar

Ant Gavėnios
No. 197 Graudus Verksmai 

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

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

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

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

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

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

Atsimlnk! Mielas Skaityto* 
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity- 

Į si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

Istorija Apie...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Cental.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

^Pirkte U. S. Bonus!




