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Kortele Prezidentui
V

Ir Jo Žmonai

4

6,200 Komunistu 
Insileidome!

Valentino szventes korte
le buvo pasiunta Preziden
tui Eisenhoweriui ir jo žmo
nai isz penkto skyriaus mo
kiniu, Chicagoje.

Nancy Pryzbyla ir Lewis 
Cadin szita didele Valentine

•«* -r**;

Uostu Straikos
GAL BUS GANA

ILGOS

PHILADELPHIA. PA. — 
Longshoremen’s “matrasu” 
straikos Philadelphijoje gal 
bus gana ilgos, nse neiszrodo 
kad darbininkai greitai susi
taikins kaslink algos ir darbo 
valandų.

Kai straikos buvo paskelb
tos ir prasidėjo tai nei unijos 
vadai, nei bosu atstovai nedė
jo jokiu pastangų pradėti vėl 
pasitarimus kaslink susitaiki
nimo.

New York miesto uosto 
straikos gal greitai bus baig
tos, nes tenai jau dabar eina 
pasitarimai.

Iszrodo kad Philadelphijos 
uostas dabar praras daug pre- į

Isz Amerikos
APLEIDO SAVO

VAIKUS

Del ‘Vyro Kuri Asz 
Myliu’

CORPUS CHRISTIE, TEX- 
— Trisdeszimts dvieju metu 
amžiaus motina apleido savo 
keturis vaikuczius ir pabėgo 
su devyniolikos metu vaikezu, 
kuri, anot jos “Asz myliu.’’

Corpus Christie policija su- 
aresztavo juos kai jiems apie

Dienos szirdi parūpino ir 
pasiuntė Prezidentui Eisen- 
howeriui. Prezidentas nors 
atostogaudamas, priėmė ta 
dovana ir tinkamai padeka- 
vojo.

O O

kybinio biznio del tu straikp, 
nes jau dabar dideli prekybi
niai laivai plaukia in kitus 
uostus.

Dvideszimts trys prekybi
niai laivai dabar stovi Phila
delphijos uoste, ir nebegali isz- 
plaukti del tu straiku.

Straikuoja apie keturios de
szimts penki tukstancziai dar
bininku; penki tukstancziai isz 
Philadelphijos. t

Apie pusantro szimto kelei
viniu laivu buvo priversti pasi
likti uostuose ar, jeigu buvo 
ant mariu, nebegalėj o in uostus 
inplaukti.

Didingas ‘Queen Elizabeth’ 
laivas, jau ir taip dviem die
nom pasivelines del audru ant 
mariu, gavo insakyma inplauk
ti in Nova Scotia uosta vietoj 
New York uosto, del tu strai- Iku.

juos buvo praneszta.
Moteriszke yra Ponia Elea

nor Hyans isz Far Rockaway, 
Queens, New York. Ji yra su 
savo vyru persiskyrus jap trys 
metai. Jos jaunas draugas, 
boy-frentas yra Robert York, 
isz Lawrence, Long Island, N. 
Y. Policijantai sako kad jiedu 
apleido jos keturis vaikuczius 
Kristaus Karaliaus kataliku 
bažnyczioje. Motina buvo pali
kus raszteli kad ji už metu su- 
grysz ir pasiims savo vaiku
czius.

Trys jos vaikucziai dabar 
randasi vieszoje prieglaudoje, 
o ketvirtas gyvena su savo 
dede.

WASHINGTON, D. C. — 
Kongreso komisijos pirminin
kas Francis E. Walter, Demo
kratas isz Pennsylvanijos, sa
ko kad Amerikos valdžia, pa
bėgėliu, ir dypuku tarpe insi- 
leido szeszis tukstanczius du 
sz'mtu Komunistu.

Kongresmenas Walter teip- 
gi ima nagan Prez. Eisenhowe- 
rio t via ka slink insileidimo in 4/
musu kraszta tiek daug tu pa
bėgėliu.

Jis sako kad apie trisde
szimts tukstaneziu
Kernunistu pabėgo isz 
kraszto in Austrija, kai tik tie 
sukilimai prasidėjo, nes jie tu 
sukilėliu bijojosi. Kovotojai už 
laisve butu juos suėmė už vi
sokias szelmystes.

jie nebego nuo Komunistisz- 
kos valdžios persekiojimu, nes 
jie patys buvo ir yra Komunis
tai.

Anot Kongresmono Walters,

KOMUNISTU
SUSIRINKIMAS

BAŽNYCZIOJE

NEW YORK, N.Y. -
Amerikos Komunistu partijos: 
suvažiavimas pirmas nuo 1950 
metu invyko Sukatoje, New 
York mieste.

Gandai Tiktai Gandai

Anglijos Karaliene Elz
bieta Antroji sako ji per te
lefoną yra pasikalbėjus su 
savo vyru, Duke of Edin
burg, ir ji sako kad visi tie 
gandai ir paskalai apie jos 
nesutikima su savo vyru 
yra tik laikraszcziu isz pirsz 
to iszcziulpti. Ji saiko kad 
ji myli savo vyra ir kad jis 
ja myli, ir kad laikrasztinin- 
kai, kurie kitaip mano ir ra- 
szo nebežino ka jie daro.

Duke of Edinburgh pa- 
szauke savo žmona isz Gib- 
braltor ir pasakė jai kad jis 
tikisi už keliu dienu pas ja 

. atvykti.

tie pabege Komunistai, Austri
joje laikinai pasikavojo, din
go.

O tuo laiku Amerikos Pabė
gėliams Paszelpos Adminis- 

! tracija, atėmė nuo tikru pabe- 
’ geliu, dypuku szeszis tukstan- 
į ežius du szimtu viza, Europo
je, ir juos paskyrė tiems Ven
grams Komunistams Austrijo
je.

“Dabar tie Vengrai randasi 
Amerikoje kaipo ateiviai, pa
bėgėliai, ir jie ketina ežia ap- 

Vengru sigyventi,” sako Kongresmo-
savo nas Walters. •

“Ar tu tikrai žinai kad jie 
yra Komunistai?’’ jis buvo 
užklaustas.

“Taip, asz gerai ir tikrai ži
nau kad jie yra Komunistai,’’ 
jis atsake.

Imigracijos virszininkas, 
komisijenierius Joseph M.
Swing, kurio administracija Rusija, bet stengiasi prie mu- 
yra atsakominga už Vengrijos su prisiglausti.

Nabagi nusiskundė kad apie 
dvideszimts vieszbucziu, hote- 
liu juos atstume neprieme, pa- 
siaszkindami kad jie vietos ne
beturi.

Tie Komunistai buvo pri
versti susirinkti buvusioje Pra 
voslavu bažnyczioje, kuri da
bar yra vartuojapa susirinki
mams.

Prancūzu Komunistu vadas, 
Duclos prisiuntė sveikinimus 
ir praszyma kad Amerikos Ko
munistai nenukryptu nuo Mas
kvos politikos.

Tam tvirtai pritarė ir Ame
rikos Komunistu pirmininkas 
Fosteris. Bet jis jau septynos 
deszimts penkių metu amžiaus 
ir serga szirdies liga. Jis net 
nebegalejo savo raportą pats 
perskaityti.

O su juo ežia nesutinka Kom 
unistu partijos sekretorius Eu
gene Davis. In ta suvažiavi- 
ma nebuvo .pavėlinta Ameri
kos laikrasztininkams, nei no
sies inkiszti.

Po ilgu ginezu ir barniu bu
vo nutarta laikytis Maskvines 
linijos, nusistatymu.

STRAIKU AUKA

4 Menesiu Mergaituke

EVANSVILLE, IND. —
Mažyte, keturiu menesiu duk
rele, Julia Ann Russell buvo 
per veidą ir galva perszauta, 
kai straikininkai apszaude jos 
teveliu nameli, “trailer.’’

Daktarai mažai vilties tebe
turi jos gyvastį iszgelbeti. Jie 
sako kad jeigu ji ir iszliks gy
va, tai ji bus suparalyžiuota.'

Jos tėvai Ponai Ronald Rus
sell dirb oPotter-Brumfield 
fabrike, nežiūrint to kad dau
guma darbininku tenai strai-

14 Žuvo, 10 Sužeisti

pabėgėliu perži'urinejima ne
buvo pasiekiamas kad jis pasi- 
aiszkintu.

Senatorius Jacob K. Javitts, 
Republikonas isz New York, 
stengiesi priparodinti kad isz 
dvideszimts trijų tukstaneziu 
Vergru pabėgėliu, komisija 
surado tik tris Komunistus. 
Jis sako kad trisdeszimts du 
inspektoriai ta tyrinėjimo dar
bą veda ir kad jie savo darba 
gerai žino ir moka.

Javitts prisipažino kad ran
dasi pavojaus tiek daug tu 
Vengru ant sykio priimti, bet 
jis teigia kad tai musu krasz- 
tui in tautine sveikata, nes, 
taip darydami mes parodome 

i visiems kad mes tu Komunistu 
nesibijome, ir tiek daug pabe- 

: geliu priimdami labai paken
kiame Rusijai, nes visi mato 
kad tie žmones nesiskubina in

kavo.
Policijos užklaustas, ar jis 

misi;na kad tas jo nameliu ap- 
szaudinimas buvo del tu strai
ku, Ronald Russell sako kad 
jis jokios kitokios priežasties 
nebežino.

Indiana valstijos Gubernato
rius Harold W. Handley pa
siuntė valstijos policijantus in 
ta vieta sujieszkoti ir suaresz- 
tuoti ta nieksza kuris tuos na
mus buvo taip apszaudes ir ta 
mažyte mergaituke nuszoves.

Mažytes tėvai miegojo kai 
ju namai buvo taip suszaudin- 
ti ir ju dukrele paszauta. Du
kreles paklodes buvo su trimis 
ar keturiomis kulkomis su- 
szaudintos.

Potter-Brumfield kompani- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)
— - ——•—-------------------

Tautu Sanjungos
Pasisznekejimuose

Kirishna Menon, Indijos 
atstovas in Tautu Sanjunga, 
New York mieste, ežia pasi- 
szneka ir pasiklauso Dakta
ro Vietos Belandau, po de- 
szine, pirmininko isz Peru 
komisijos kai Algerijos 
kraszto klausimas buvo te
nai isžkeltas.

SENELIU
PRIEGLAUDA

SUDEGE

tyti.
Council Bluffs ugniagesiu 

virszininkas Waldo Merril sa
ko kad toje prieglaudoje nebu
vo jokiu intaisu del ugnies už
gesinimo. Vienas Susiedas sako 
kad jis keletą kartu buvo krei
pęsis in miesto valdžia ta prie-

COUNCIL BLUFFS, IO-i Slauda visai MŽdarytiir pa- 
WA. - Gaisras isrtiko septy-1 ‘merkti’ n-es.ji visai s“siediiai 
nios deszimts penkių metu se-. sudare Pavoju.
numo prieglauda, kur keturio-: Gaisras prasidėjo kai dau- 
lika seneliu žuvo ir asztuonio- guma tu seneliu baigė pietus, 
lika buvo sužeisti. Iowa valstijos Sveikatos xo-

In dvi trumpas valandas tas misijonierius sako kad tai 
senas namas sudege beveik ligi prieglaudai pernai jau nebuvo 
žemes. Isz devynių, kurie buvo Jsr duoti laisniu, pavelinimo už 
nuveszti in ligonine, tik vienas tai kad tuose kambaruose ne
yra labai pavojingai sužeistas i buvo valdžios insakytu intai- 
ir apdegintas. ' su del apsaugos.

Per kelias valandas po tam Kiek ugniagesiai galėjo da- 
ugniagesiai ir policijantai dar žinoti ar inspeti, tai gaisras 
vis jieszkojo tos prieglaudos prasidėjo kai viena senele su 
pelenuose kitu auku, nes dar savo c'garetu uždege lango 
ne visi tie senleiai yra suskai- gazas.

Motorcikelis Sudege

Policijantas Jack Miller, 
įsu balta kepure gauna pa- 
gelba nuo pravažiuojanezio 
žmogaus, kai jo motorcike- 
lis užsidegė, in San Francis
co miesto. To motorcikelio 

Baime Vengrijoje
Didėja

■Naujos Sovietu
Divizijos Atvyksta

REUTLINGENAS, VOK. — 
Baime diena isz dienos vis di-Į 
deja ir didėja Vengrijoje, kur 
dabar Sovietai yra pasiuntė 
keletą nauju armijos divizijų.

Trys tokios Sovietu divizi
jos randasi in Pietus prie Bu- 
dapeszto. Tos divizijose ran
dasi daug Mongolu kareiviu.

Czia Sovietus remia Czekai. 
Ir dabar nemažai atsiranda ir 
Vengru, kurie yra tai Kcmu- 
nistiszkai valdžiai isztikimi ir 
stoja in pirmas eiles. Ju tarpe 
randasi ir daug raszytoju, ku-' 
rie per savo laikraszczius puo
lasi ant studentu ir raszytoju.

Komunistiszkas Kadaro val

inž’nes užsidegė ir taip su
darė gaisra. Miller iszli- 
ko sveikas ir gyvas kai jis 
greitai nuszoko nuo savo 
degarezio motorcikelio.

| O O D

džia rengiasi kaip tikrus ver
gus parduoti asztuonios de
szimts tukstaneziu Vengru So
vietu Sanjungai ir Komunis- 
tiszkai Kinijai.

Už kiekviena “galva“ jie 
gauna nuo szimto ligi pusantro 
szimto doleriu atlyginimo.

Tokie parduotieji Vengrai 
turės iszdirbti nuo vieneriu iki 
trejų metu. Už ju galvas iszmo- 
kamas atlyginimas bus inteik- 
tas tiesiai Vengru Komunisti
nei vyriausybei.

Sovietai nori gauti sziu ver
gu penkios deszimts tukstan
eziu; o Komunistiszka Kinija 
nori apie trisdeszimts tukstan
eziu. Bet Sovietai temoka tik 
po szimta doleriu, o Kiniecziai 
siulina po pusantro szimto do
leriu.



Kas Girdėt
Plikai biedna: In Milwaukee 

kai polici jautai suaresztavo ja 
u'ž vagystes invairiuose szto- 
ruose, policijanta pradėjus ta 
moteriszke iszkratyti visu jos 
pasivogtu daigiu darado kad 
ji buvo plikai nuoga po savo 
kailiniu paltu. Dvideszimts 
trijų metu Lois Johnson poli- 
cijantams pasiaiszkino kad ji 
neturėjo nei vienos czystos 
sukneles, dreses užsidėti, ir už 
tai ji savoi plikai nuoga kuna 
užsidenge tik, su savo kailiniu 
paltu.

bilijonu, iki 1956 metu. Bet 
skolos del namu, morgieziai ir 
kiti iszmokejimai yra padidė
ję nuo penkios deszimts penkių 
bilijonu ligi szimto devynios 
deszimts devynių bilijonu do
leriu.

In Liberty, Missouri, kai po
licijantai Jack Corum ir Do
nald Morris pamate aiutomobi- 
liaus draiveri, James Denoff, 
kuris stengiesi prasistarduoti 
automobiliu, jie, kaip geri 
draugai ir džentelmenai jo au
tomobiliu pastūmė kad jis pra- 
sistarduotu. Vėliau jiedu daži- 
nojo kad tas automobilius bu
vo pavogtas ir kad tas James 
Denoff tuo laiku ibego nuo ki
tu policijantn nes jis1 buvo ap
vogęs Supermarket sztora,.

Moterystes keblumai: In Los 
Angeles, Harvey ir Billie Cra- 
vaack buvo gave divorsa, pas
kui vėl apsiženijo, vėliau per
siskyrė, kai teisme Harvey tei
sėjui pasakė kad jo 'žmona vie
na naktį jo gerkle kuteno su t 
dideliu ir asztriu peiliu; o jo 
žmona tam paežiam teisėjui pa
sakė kad Harvey buvoi užtru- 
cines ju maudinimo prūdą. Jie
du vėl gavo divorsa, kai žmo
na teisėjui nusiskundė kad 
Harvle buvo ja nuoga isztrau- 
kes už plauku isz maudykles 
ir iszmetės visai plikai nuoga 
isz stubos ir užrakinęs duris; 
vėliau jis ja buvo iszmetes isz 
savo automobiliaus kai jiedu 
važiavo ant freeway vieszkelio.

Galima tikėtis kad dar nees
ame mate nei gala, nei pabaiga 
visokiu klausimu, sukilimu ir 
bedu.

Egipto Nasser negreitai nu
rims, nutups. 'Gailimą isz jo 
daug visokiu klausimu susi
laukti.

Sukilimai Rusijos užkariau
tuose krasztuose tik prasidėjo. 
Galimai tikėtis sukilimu ne tik 
tuose krasztuose, bet ir paezio- 
je Rusi joje.

Prancūzai Algerijo je, A ilg
iai Cyprus turi ir turės daug 
bėdos.

Reiszkia visiems Europoje 
reikes dar daug daugiau gink
lu; o tuos ginklus, ne kas kitas 
kaip Amerika turės pristaty- 
diiiti.

Czia, namie biznis geras, bet 
galėtu būti daug geresnis, jei
gu valdžia tiek pinigu nepiltu 
in tuos svetimus krasztus.

Biznieriai dabar atsargiau 
eina su savo veikimais savo 
fabrikus padidinti ar savo biz
nius iszplalinti. Rodos, jie kaž
ko laukia.

Automobiliu fabrikantai bis- 
ki prasiszoko su' savo prana- 
szystemis. Jie mažiau tu nauju 
automobiliu parduos negu jie 
tikėjosi, bet visgi daugiau ne
gu pernai.

Chrysler automobiliu kom
panijos pelnas labai sumažėjo 
per paskutinius tris menesius.

Tas pats atsitiko ir su Gene
ral Motors; nors kai kurie sako 
kad General Motors kompani
ja tyczia sumažino savo bizni, 
kai tik Senato- komisija pradė
jo tos kompanijos ineigas per
žiūrėti.

Amerikoje randasi szeszis 
sykius daugiau girtuokliu ne
gu 'žmonių kurie serga vėžio Ii 
ga; vienuolika sykiu daugiau 
girtuokliu randasi negu žmo
nių, serganeziu džiovos ligai. 

• •
Amerikiecziai paskiria bili

jonus doleriu del invairiu ligų 
kas metai, bet jie praszvilpia 
devynis bilijonus penkios de- 
szimts milijonu del sznapso ar 
kitu svaiginaneziu gėrimu ar 
del tu girtuokliu prižiūrėjimo.

1

Jeigu musu mokytojai ir 
mokytojos galėtu intlkinti mu
su vaikus kad ne mažiau reika
linga iszmokti kaip gerai ra- 
szyti ir skaityti kaip futbolą 
loszti, tai mes daug daugiau 
mokintu žmonių susilauktume 
ir gal Sovietu Rusijai prisily- 
gintume.

Bet kai biznieriai sustos di
dinę savo fabrikus, platinę sa
vo bizni, kai automobiliu fab
rikantai ims mažiau automobi
liu gaminti, tai aiszkus daly
kas, daug darbininku bus nuo 
darbo atleisti. •

Valdžia, dabar yra ir bus di
džiausias biznierius. Valdžia 
paskirs dar daugiau milijonu 
del apsiginklavimo ir del už
sienio; bizniui isz Vasziugtono 
iszjplauks apie asztuonios de
szimts szeezi bilijonai doleriu. 
Bet negalima, pamirszti kad tie 
pinigai kurie dabar plaukia 
isz Vasziugtono, turės atgal at
plaukti per visu žmonių tak
sas. į

“ ■ - ■ ■ i it i -i e -r

Taksos, toli gražu, nesumai- 
žes, bet jeigu kas tai padidės.

Amerikos mokyklose ir ko
legijose, net ir universitetuose 
daug daugiau, rupi sportas, 
futbole, negu mokslas.

Pasididžiavimas yra liga ku
ri visus apkrieczia, iszimant ta 
kuris taip pasididžiuoja.

............ • • ' r i i’ i. .

. Ateitis mums duos tik tiek, 
kieiki mes tai ateieziai esame 
paskyrė.

Pragyvenimas vis brangs, 
viskas dabar jau vėl pabrango 
ar ima brangti. !

lrr ■ ' e ►

Dabar vis sunkiau isz banku 
pasiskolinti pinigu.

Eina gandai Vaszingtone 
kad Apsaugos Sekretorius 
Wilsonias pasitrauks isz savo 
vietos; bet Sekretorius Dulles 
pasiliks.

Amorikiecziu ineigos, algos, 
(po taksu) yra padidėjusios 
nuo devynios trijų bilijonu in 
1911 metus ligi dvieju szimtii 
asztuonios deszimts devynių
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Mrs. Paul Crosley

Mrs. Paul Irosley

SAULE PUBLISHING CO., 
Phone 744-J South And A Street Mahanoy City, Pa.

Also matching reception cards, 
response cards, thank you cards, 

at home cards and informals.
Come in today and make your 

choice from our 
Wedding Line" catalog.

— Gal jusu draugai yra 
nlisimine ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite

Pypkes Pumai
Žmones

----------- /

Žmones yra pikti!
Žinome apie tai gerai.
Nuo žmonių turime
Nukensti labai daug, 
O labai tankiai ir

nekaltai,
Kad nekarta turime sau

WEDBING
ISV1TATIMS
and announcements

created

Each distinctive invitation 
thermographed on 25% rag 

china-white vellum paper, 
giving you fine raised lettering 

that speaks of the 
highest quality.
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’ type styles 
‘į'he mini 
populal’ , 
t election* » 
ihouon bslote.

gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

I užlieku. Su paveikslais. 177 
į 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, 

hGalinga ypata galybe meiles; 
j 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.

Noz116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevaluin- 
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 Pustymu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20e.

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

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

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

No.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 LikosTur- 
tingu Ponu. 35c.

jiems kad užsiraszytu sau jiems smagu gyvenimą ir nu- 
“Saule”, o bus jie jums už tai varys ju nuliūdima.
dėkingi, nes. “Saule” priduos 000

užduoti klausymą: 
“Isz kokios priežasties

turime kensti,
Ir už ka mus persekioja.” 
Nekarta puse musu

gyvenimo,
Pereina nuolatinėje kovoje 
Su impratiinais ir budais

žmonių,
Kad nekarta ir kantrybes 

pritrūksta;-
O bet turime savo prieszus 
Mylėti ir pildyti Dievo

prisakymus.

BSrA - B - CELA'^1 
Iarba pradžia ? 

SKAITYMO
■ ...ir... ■:
RASZYMO j: 

64 pus. Did. 5x7 col. |

Dabar Po 25c.
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa., U.S.A >

PLATINKIT “SAULE”

Sieniniai Kalendoriai 1957m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 

Dabar po 50^ arba 3 už $1.35

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

srito Katalogo 
Nr. 1957

Adresas: ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Gazolinas jau pabrango ar 
tnojaus į ai)raugs apie viena 
centą, ant gorezians.

SAULE PUBL CO. Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 

rivvn. 404 pnriflrnn. 5Oc.
Nu jog ErnsetKta. meiliu

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

No.160—Apie' Po Laikui; 
Per Neatsargumu in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszkė 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 Mul
kinus; Iszkląusyta Malda 
Vargsžo; Geras Medėjus. 20a.

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

No.l73—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

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

N o. 176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

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

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

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del- Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

No. 196—-Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristus© 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute

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 Naktį 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

No. 150 Apie Duktė Akme- 
norians, 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.

Pirkite U. S. Bonus

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 Motino* 
Garbei. 15c.

N o.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas s

Or* 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.

ITfiT' Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del.prisiun- 
timo kasztu.

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

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy CHv, Pa*, - H, »= <
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- Netikusi Motina -
slapstosi laisvi szauliai, bet 
apie tai, akyvaizdoj daugybes 
besisukinejancziu po kaima 
Vokiecziu, jokios kalbos nega
lėjo būti.

Toji paslaptybe tai-gi užin- 
teresavo jauna Bavarijos ka
valerijos porucznyka.. Nu
sprendė kaip ne buk, perleisti 
nors viena nakti tuose namuo
se, kuriame buvo pilna dvasiu 
ir jau temstant jisai in tenai 
persikėle su savo jpaklodalu ir 
revolveriu.

Vienok kol jo drangai nuėjo 
ilsėtis, porucznykas sugryžo ir 
tylėdamas, sesdosi taip ju už 
stalo. Negalėta isz jo isztrauk- 
ti nei vieno žodžio apie prie
žastį tos netikėtos pasiryžimo 
permainos; nuolatos tylėjo ir 
iszkeliavo su savo pulku, ne
pasakęs niekam nei žodelio.

Kada, mes tenai pribuvome, 
apie narna, pasakotai jau visos 
legendos. Kareiviai vieni ki
tiems pasakodavo ne butas is
torijas. Tas dalykas inpykino 
musiszki adjutanta, kuris už
sigeidė juos pertikrinti kad tas 
viskas tai tik vieni iszmislai ir 
pasakos.

Treezia diena, musu buvimo 
pilyje, tarė mums viena rytme
tį abejingiausiu sviete balsu:

— Na, vaikinai, ar žinote 
kad isztisą nakti praleidau pi
lyje;?

Porai liudininku patvirtino 
jo žodžius. Isz visu pusiu pasi
pylė klausimai:

— . Ir kas? Ir kas?
—■ I szsiri i i ego j au ku oge - 

ria.ušia. ir man sapnavosi isz ar- 
motii szandymai.
. rpa.i sakydamas, juokėsi. Bu
vo iszbales, tas tiesa, bet nie
kis; laikėsi puikiai. Vakare nu
keliavo in. vyriausia, kvatiera 
prisakymu, reikėjo pervažiuo
ti tris kaimus. Na, ir nuo to lai
ko jo jau niekas nemaite. Pra
slinkus trims dienoms, atras
ta laukuose jo arklys, isz bado 
nepasijudinantis. Tik vienam 
Dievui žinoma kas su juo atsi
tiko.

Ant rytojaus, vakare, sėdė
jome kalbėdamas apie prapuo
lusi dranga, be jokios žinios ir 
atsimindami kad priesz savo 
smerti nakvojo tai-gi tuose na
muose, kurie visiems pasirodė 
baisus, su apnikusiais, isz- 
musztais langais. Niekas ne
norėjo prisipažinti kad tiki in 
dvasias, vienok kiekvienam 
buvo nesmagu ant szirdies ma
tai) t Inos namus.

— Aszgi ta vakara iszge- 
riau daugeli raudono vyno ant 
karszezio nu,0' keliu dienu bu
vau nesveikas, turėjau drebuli, 
galva, man sunkino. Vynas pri
davė man džiaugsmo.

— Reikia tas daigias isz-

pę.E, neszposauju, tas teisybe;, 
turėjau syki smertina '‘bai

me, kalbėjo žemas, žilas gene
rolas, rimta savo iszvaizda pro
testuodamas priesz juoką, 
d irau gaujai) t i tiems žodžiams.

Pulkelis užsitarnavusiu ve
teranu, besilsencziu Wiesbaide- 
me, prie pasznekėsio stalo ved e 
kalba apie septyyios deszimts 
metu atmin imu s.

— Ponas? Nepabauginimas 
kareivis? Kas poną galėjo isz- 
'bauginV kad'turėtum gauti 
sau didele baime?

— Lyg sziol to nežinau!
O patemijas žingeidumą ir 

neužsitikejima ant veidu susi- 
rinkuisiuju, daldure:

—1 Jai poniai norite, papa
sakosiu jitms ta istorija. Yra 
laibai nepaprasta, o priek tam 
trumpa:

Tas atsitiko žiema, prie Or
leano. Sziame laike neatsimenu 
jau net, kaip vadinta užpiltas 
sniegu tas vilku urvas, kuria
me mums, dragūnams, paskir
ta vietos gyvenimui. Pradėjo
me gaspadoriaut i tose pacziose 
pirkiose ir t vartuose kur priesz 
musu atėjima gaspadoriavo 
Bavariecziai. Tiktai semi pilis 
priesz bažnyczia stovėjo tusz- 
czia. Muzsio Vilijoje, priesz pat 
to kaimo užėmimą, jame nak
vojo, laisvu szauliu skyrius.

Bijodamies didelio kraujo 
iszliejimo, musiszkiai ne ėjo 
atakan, bet padege namus, sto- 
vinczius arti pilies, ir užpuolė 
isz užpakalio. Musztasi iki 
paskutiniu ju. Savininkas, di- 
misijuotas Napoleono kareivis, 
taip pat jo suims, dalyvavo ko
voje ii'abudu pražuvo.

Po tam viskas apsiramino, 
liktai liepsnų, sznypsztim'as 
pertrauke paniurusia žiemos 
nakties tyla, beveik visa pilis 
sn.d ego.

Iszliko vien tik paszalinis 
sparnas, kuriame gyveno savi
ninkas. Buvo galima jame kuo- 
geriausiai apsistoti, 'bet Bava
riecziai nedryso ten eiti, no- 
rints po tam gaisrui dar dvi 
sanvaites kaime stovėjo. Tasai 
namas gimdė 'baime: visur 
kraujas, žudymosi ir kovos 
pedsakiai. Didelėj saleje gulė
jo ryszulys paraudonavusiu 
sziaudu, ant kuriu sudėta su
žeisti kol jie nunęszta ant ka
piniu. Kas teisybe, patys to no
rėjo, statydamiesi' priesz mus 
narsiai, o vienok, pilis buvo 
tuszczia.

Vienas tiktai Bavarietis pa
sidrąsino ineiti.

Kalbėta, kad nakties tylumoj 
namuose buvo- girdimi stebėti
ni balsai,’ juokai, žingsniai, 
trankymas durimis. Matyta ne 
kaipo szviesa languose. Isz 
pradžių manyta, kad tenais

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — 5 MICHIGAN

J UIS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 

Andriuliu ir j u szeimynos, Fountain, Michigan.
Szis Sulis 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 siunczia 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 
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.

k I. FOUNTAIN — MICHIGAN

tirti, suszukau. Dar szisiudiena 
ant. nakties pasitaisiau. Sau ten 
vyriausia, kvatiera. (

— Neturi gal noro isztikro 
nakvoti pily j I Tare ant to vie
nas isz mano geriausiu priete- 
Uu„

— Nori in laižy'bas? Ka 
duodi?

— Savo arabai,.. .
Tai buvo puikus arkliukas, 

del jo vieno verta buvo praleis-

I TARADAIKA *
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In Luzęrnes paviete vienam 
miestelyje, 

Ant keliu valandų 
nuvykau, 

Pas savo gera dranga 
sustojau, 

Nuo jo naujiena iszgirdau, 
Ir sau užsiraszau,

Girdėjau kad ten dvi 
moterėles yra, 

Kožna paniekina savo 
vyra. 

Ir juos asilais vadina, 
Nėr dyvu, vyrai tame 

kalti, 
Nuo pleežkutes nenori 

atsitraukti, 
Akis užsipylia per diena, 
Neiszpagirioje ne vienas, 

Isz j u girtybes kiti 
pasinaudoję,

Ir bobeles prie saves 
vilioja.

O kada tokia bobele 
pasileidžia, 

Tada vyrai jaises 
apleidžia, 

Vyrai, bukite gerais del 
savo bobelių, 

Be reikalo nepraleiskite 
savo doleriu,

O tada, jusu 'bobeles 
ju.su neapleis, 

Ir neužsidavines savo kitais.
* * *

Kad nors biski 
apsimalszykite, 

Isz saves juoku nedarykite 
Duokite man nors 

,. * pasilsėt,
Nors karta truputi 

atsikvotet, 
Po svietą vis lapsėk, 

Mano misteris kelis syk 
jįaliepe atsilset, 

Bet kur tau asz atsilsio 
neturiu, 

•Nes turiu rinkti naujienas 
isz visu užkaboriu.

Žinia, per televize ana 
diena gavau, 

In Filadelfija nupiszkau. 
Užtikau ten viena mergele, 

Su placzia 'burna panele, 
Ligi pusaunakt po 

kampus trankosi, 
In kokia ten pleisa lankosi. 

0 jeigu taip tankai 
darys, 

Tai niekai isz to nebus,- 
Geriau kad misuke namie 

sėdėtu, 
Mo'tinelai dirbti padėtu.

Karszta Meile

Magde — Asz už tavęs ei
siu nors reiketu gyventi tik 
vandeniu ir duona.

Mikas — Gerai, szirdžiuk 
tu pasirūpink duona o asz 
vandeni.

ti kelios valandos tuose na
muose. Padarėme laižybas.

Apėmė mane neramybe. Už
simaniau atsitikimu, ko tai ne
paprasto, idant nusikratyti 
nuo to nesuprantamo suspaudi 
mo padėjimo, kokiame buvau 
jau nuo sanvaites.

Apie 10-ta. valanda skubi- 
nausi in pili su ordinansu, ne>- 
szancziu paklodala. Isztiese ji 
prie pecziaus. dideleje saloje, 
vienatiniame kambaryje, ku
riame iszlike lango stiklai. Pe- 
cziu jau pirmiau pakurinO', pa
liko pora, pagaliu zopostui o 
kaip tik pasakiau: “eik” nu
ėjo prie duriu ir pradėjo bėg
ti kiek galėdamas.

Buvau labai linksmame pa,- 
dejime, beveik džiaugiausi. 
Atsiguliau ant matraco ir užsi
rūkiau cigara. Mandieros ir 
ba-lu nenusiemiau. Szale manes 
gulėjo pisztal ietai.

Apsidairiau aplink sale. Bu
vo didele, liepsna nuo kamino 
ir žvakes apszviete tiktai vidu
rį, kortese yieszpatavo tamsy
bes. Prie langu buvo szviesu, 
kaip diena, taip kad aiszkiai 
pamaicziau stebėtinus, juodus 
pi e Imu s ant aslos.

Žinojau kas tai tie do plot
inai bet man buvo visviena. Ne
suprantamas nuilsimas apėmė 
mano visas esybe. Atjaueziau 
ji nuolatos per kelias paskuti
nes dienas, bet dabar dar ar- 
sziau tas mane apėmė. Nieko 
negeidžiau tiktai uždaryti akis 
ir isz vietos nesijudinti. Ir taip 
geriausia: permiegosim visa 
nakti o ryte gausiu arkli.

Netrukus isz tikro užsnau- 
džiau. Tai buvo puses miego 
padėjimas pertraukiamas kas 
valanda kokiais tai skambe
siais: bažnyczios bbkszt.o laik
rodžio muszimu, balsais per
mainoms sargybos. Pertrau
kose, pus-sanmoningas svajo
jimas apie namus, apie tiek rei
kalaujama ramybe.1 Kare, vi
dų tini szkas gražumas paveiks
lam susitikimai ir susirėmimai 
su Garibaldiecziais arba su 
laisvais sza.uli.ais, kaip toje sa
lėje, kur kiibtasi už geruliu ir 
skaldyta, galvos, o kur dabar 
yra taip tyla, tokia, mirtina ty
la.

Ir priek tani toksai szaltis! 
Drebėjau kaip drugio kreczia- 
mas po storu vailoku, kuri ant 
saves užsitraukiau. Reikia pri
dėti malku peczium.

Miegas isznyko. Gulėjau, 
žiūrėdamas placziai atvertom 
akimi in menulio szviesa, isz- 
sklaidžiusia po sale.

Staiga, su nu o st eb a p am ar 
cziau kad prie lango kas tok
sai stovi. Kokis tai jaunas afi- 
cieras.

Stovi, užsisukęs pecziais in 
mane ir, tarytum, užsiniislijas 
žiūrisi ant kelio. Ir nei net ne
pasijudina. Bet ji matau visa

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS 
j . . . MALDA . . .

■ Viesz. Jėzaus ir
■ Motinos Szvencz.
[ Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios
'[ ant kalno Alyvų, žemei
![ Batanijos, bažnyczioj
<[ Szv. Mykolo Arkaniuolo.

![ Knygos Did. 33/4x5y2 col.
|[ TIKTAI, 25 Cts.

> SAULE PUBLISHING CO., 
C MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir lindimai 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa 

aiszkiai, nuo kojų iki galvos.
Pirma mano' mislia buvo kad 

yra. vienas isz tu, kurie czionai 
užmuszta, turtingas pilies sa
vininko sūnūs. Bet nematau 
aiszkiai Vokiszka mundiera 
mano pulko.

Tas mane tuojau s suramino. 
Kada asz miegojau, atėjo vie
nas isz draugu persitikrinti 
kaip czionai viskas stovi, ar 
asz kartais nepasprudau. Nie
kam. mat nesinori praloszti 
toksai arkliukais. Taigi ramiai 
atsiliolpian isz po' vailoko:

— Katras ežia isz jus atėjo
te?

Mano klausymas atsimusze 
atbalsiu nuo milžiniszkos sa
les tuszcziu sienų, bet atsaky
mo nebuvo. Prie lango iszveiz- 
da. nuolatos stovėjo be judėji
mo, žiuredamais, kaip ir pir
miau, ant apnikusiu griuvėsiu 
ir sniegą aplinkui.

Staiga, mano mislys praszvi- 
to: juk tai musu adjutantas! 
Ma.no prietelius, atėjo mane 
persergeti priesz žmogžudžius 
arba, parodyti savo ulžmuszejus 
idant mes su jais atsirokuotu- 
mem.

Tiktai, kad adjutantas buvo 
vidutinio ūgio ir juodbruvas, 
o tasai aficieras turi juodus 
plaukus. Tas mane sujudino. 
Taip-gi, tai gal nę jis? Na tai 
kas-gi gali 'būti mano pulko 
mandieroj ?

Toje valandoje patemijau 
ka tai, szmoteli vatos. Baza
vosi po deszine to slaptingo 
draugo ausi a.

Ir greitai mane aipeme baime 
baisiausia baime, kokios nepa
tyriai! niekados savo' gyveni
me ir ko baisesnio žmogus ne
gali niekus sutikti ir turėti.

Kada tai buvo? Dvi, ne tirs 
dienas atgal: isz ryto skutausi 
su įsukietejusiom nuo> szalczio 
rankom ir giliai insipjovau po 
deszine ausia. Pulko daktaras 
būdamas tuo kart pas mane, 
pridėjo prie žaizdos szmota 
vatos. Va.ta yra ten dar ir da
bar, jaueziu ja po ranka. Bet 
tasai, prie lango, taip pat ant 
veido turi vatos, ir toje paezio- 
je vietoje.

O taigi, tasai nežinomas afi
cieras, menulio szviesoje, tai 
asz? Tasai pats u gnis, pavida
las plaukai, viskas, viskas! Isz 
dideles baimes pamislinau sau 
persitikrineziau, jai atsisuk
tu.

Toje paežioje valandoje, ta
rytum tiktai laukdamas mano 
prisakymo, aficieras atsisuko 
ir pamaeziau, save!

Su žaibo greitumu pasislė
piau po vailoku: drebėdamas 
visu kunn, pertikrinau save: 
Juk esu czionai! Kaip-gi tasai 
gali but tavim!

Aplinkui vieszpatavo tyla. 
Manyje' atsirado nusitikėjimas 
iszkisziu galva ir atversiu akis, 
pamatysiu kad nieko saleje nė
ra, o taigi ir pirmiau..nieko to
kio negalėjo būti, viskas buvo 
tai tik sapnas.

Toj valandoj man. rodėsi ne
miegojau; aiszkiai girdėjau 
laikrodžio muszimai ir gaidžio 
giedojimą. O nemažiau, kada 
iszkisz.au galva, aficieras, kaip 
ir pirmiau, stovėjo veidu atsi
sukęs prie lango ir abejingai 

žiurėjo ant sniego.
Nesveikas žingeidumas vėl 

man pakuždėjo: kad dar syki 
jis atsisuktu, dar syki ant jo 
pasižiurecziau. I]- kaip tik pai- 
mislijau, jau viskas iszsipilde. 
Patemijau kad ka nors pamis- 
lysių ežia, prie pecziaus, tuo- 
jaus tasai viską iszpildo prie 
lango.

Czia ir tenai veike mano va
lia, žiūrėjome vienas in kita, 
macziau aiszkiai save, ir su
drėbėjau: o kad tik jis neprasi
juoktu!

Ir sztai. tasai juokiasi taip, 
kaip kad pamatau baltus dan
tis, žibanezius isz po usu. Szal- 
tas prakaitas apipylė man kak
ta, bet prieszingai savo valiai 
pamislijau: Dėkui Dievui kad 
mus atskiria deszimts žings
niu ! Neprisileisk jo prie saves! 
Neleisk jam pasitraukti!

Toje valandoje tasai pasi
traukia. nuo lango ir greitai di
deliais žingsniais prisiartina 
prie mano paklodalo. Paszokau 
ir kaip pakaustytas leidausi 
per apszviesta menulio szviesa 
Ikaridoriu in vartus, o> paskui 
mane bego kas toks, skambin
damas kardu. Pasileidau isz 
visu šylu, užkliuvau už trepu 
ir kritau isz virszaus žemyn, su 
galva in sniegą. 1

Czionai palengva atsipeikė
jau. Gulėjau ir maiczian szalta- 
me, skaiseziame ore žvaigždes 
ant galvos ir daugiau nieko. 
Slaptingas žmogus isznykio, o 
asz visas buvau apsidaužęs. Su 
sunkenybe nusivilkau per snie
gą, bile tik toliau nuo tu namu! 
Kas valanda su baime atsižiū
rėdamas paskui save. Bet mar 
no užpakalyje nebuvo nieko.

Netoli buvo arklyde; Tenai 
stovėjo musu arkliai. Pastūmė
jau duris, praėjau užsimiego
jusi ir nustebinta ordinansa ir 
atsigulęs ant maiszu su avižo
mis, laukiau rytmeczio.

Supratau dabar delko Bava- 
fietis už nieką nenorėjo įpasa
koti ka mate pilyje ir kodėl 
musu adjutantas, sugryžes isz 
ten ryte, juokėsi, norėdamas 
užslėpti savo baime, o ta pa- 
czia diena net pražuvo. Atėjo 
man ant misliu senas prietat- 
ras: kas pamatys pats save, tu
ri mirti!

Pradėjo szvisti. Isz toli bu
vo girdimi riksmai, czerszke- 
jirnai. Vienas, du, ir vėl, vėl 
su lygiomis, pertraukomis. Ar- 
motu szaudymai darėsi vis 
aiszkiesniais. Tai-gi sziandien 
kova.

Buvau persitikrinęs kad tos 
dienos neiszgyvensiu. Užsnig
tomis kaimo gatvėmis jo triu- 
boeziai, triubydami ant aliar
mo. Abelname susimaiszyme 
nepatemyta in mano iszžiura. 
Tiktai prietelius man in ausi 
tarė:

—' Sveikinu tave. Arklys 
tavo!

— Pasilik ji sau! Suszukau 
susinervavęs ir pasileidau pas
kui bataireja, kuriaja turėta už
dengti mano eskadronas.

Patekome ta diena in karsz- 
cziausia ugni. Užpakalyje ma
nės užmuszta keturi dragūnai 
pora žingsniu nuo manes ply- 
szo granatas, O' krūvose žmonių 
ir arkliu lavonu patemijau jau
niausio isz draugu lavona.

Asz buvau gyvas. Kas valan
da klausinėjau pats saves, ka
da pagalios griūsiu? Bet ap- 
linik pietus kova užbaigta, vis
kas aplinkui nutilo.

Atsisėdau ant akmenio, ap- 
sukabinau su rankom galva ir 
žiurejausi sau be jokios mislies

in tolumas. Jodamas pro' mane 
daktaras, atsiliepe in, mane:

—■ Ko tai taip ponas stebė
tinai iszrodai?

Asz-gi ilgai nieko nemisly- 
damas, atkirtau:

—■ Juk turiu mirti!
Tuo kart nuszoko nuo' arklio 

prisiartino1 prie manės ir szyel- 
niai paklausė:

— Kur ponas esi sužeistas? 
Kraujo nematyt!

— Dar ne esu sužeistas, at
sakiau.

Daktaras žingeidžiai ant 
manės pasižiurėjo, isztyre pul
so tvaksejima ir neramiai pa
klausė :

— Hm, ar seniai ponas taip 
blogai jautiesi?

— Maždaug nuo Nedėlios. 
O sziandien nakezia...

Nebaigiau. Pagaliaus dakta
ras jau neklause, greitai .atse
giodamas mano mundiera.

Pasirodė kad visa krutinę 
buvo apklota raudonais plet- 
mais. Asz pats lyg tol to neži
nojau.

— Žinomas dalykas! Kaip 
tai ponas visa sanvaite vaiksz- 
czioji su aiszkiu tifusu?! Ko
dėl gi ponas nepasakai kad 
sergi ?

— Pats to visai nežinojau.
— Ir szia nakt ponas neži

nojai? Juk turėjai turėt bai
siausia karszti! Dabar dar net 
pusiaudienyje turi mažiausia 
39 laipsnius. Ar-gi tai galima 
idant ponas nieko' nejaustum? 
Ar ponas neklejojai, ar nelpa- 
metei sąmones? Kaip sau po
nias nori, bet tai negalimas 
daigias!

Tylėjau. Daktaras paszauke 
ligonbiites tarnus. Nunęszta 
mane in ligonlbuti.

Kas paskui buvo, jam neatsi
menu.

O kada, vėl stojausi panaszus 
in žmogų, perejo trys menesiai' 
ir kare buvo' pabaigtai.

Sirgau asztriausia- tifuso' 
(sziltines). įSu viena koja jau 
stovėjau graibė.

O vienok, kada atsimenu 
sau ta viską, kiekviena karta 
mislinu kad geresnis toksai už
baigimas nei tasai baisus, be 
rubežiaus persigandimas ir 
baime.

—GALAS—

Ant Gavėnios
No. 197 Graudus Verksmai 

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

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

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

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

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra d«l prisiuu- 
timo kasztu. Adresas:

SAULp - Mahanoy City, Pa.

^ Pirkie U. S. Bonus!

ju.su
iszkisz.au


“SABLE” MAHANOY PITY, Et_

CEORGE
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ZiniosVietines

NORI GRYSZTI ISZ ]0}e’tai .jie yra ““ Brazilijos piliecziai ir todėl dabar pra- 
j szoma jiems padėti “Gryszti 
iisz to rojaus.”

ROJAUS
45 metu amžiaus Ponia Ruth’ 
Labartunek, kuria to Jugosla-

Sukarno ežia atsilankė, jis at
sivežė su savimi penkiolika

gana maisto Karaliui ir jo pa
lydovams, kurie visi valgo “Vasario Szesziolikta”

SOA PAULO, BRAZILIJA.
— Brazilu dienrasztis “0 Es- 
tado de Soa Paulo” yra gavės 
isz Kauno laiszka kuri Portu- i 
galiszkai paskelbė nuvykę su’ 
gryžusiais “In teviszke” Lie-] 
tuviais ju vaikai “Brazilai”.' 
Szie Brazilai dabar praszo tie
siog kruvinomis aszaromis 
juos gelbėti. Jie sako, kad ju 
tėvai, suklaidinti propagandos 
juos drauge in ten atsivežė. 
Kadangi jie yra gimė Brazili- j

JUGOSLAVIJOS
AMBASADORIUS

Užmusze Amerikiete;
Nesuaresztuotas

SKAITYKIT

NEW YORK, N. Y. — 
Jugoslavijos Ambasadorius in 
Tautu Sanjunga suvažinėjo, 
užmusze Amerikiete kai jo au-

į tomobllius atsimusze nuo tro- 
į ko ir davė in East Side Super
market sztora.

I Užmuszta Amerikiete buvo

vijos Ambasadorius automobi
lius sutrynė prie sztoro duriu.

Ambasadorius Daktaras Jo- 
za Brilej, 47 metu amžiaus ap- 
slobo ir buvo nuvesztas in ligo
nine.

Policijantai sako kad Amba
sadoriaus automobilius atsi
musze in automobiliu, kuri 
vairavo trisdeszimts devynių 
metu amžiaus Saul Nevin, ad
vokatas isz Great Nec .<, Long 
Island, ir paskui davė in ta 
sztora kur ta moteriszke suva
žinėjo, užmusze.

Advokatas Nevin policijan-

palydovu. Tai dar buvo puse 
bėdos. Sziaip, taip, visi buvo 
aprūpinti.

Bet, kai Karalius Saud atsi
vežė net septynios deszimts 
palydovu, tai jau buvo per 
daug!

Saudi Arabijos Ambasada ir 
Arabijos-Amerikos aliejaus 
kompanija atėjo in pagelba ir 
padengė' dauguma kasztu.

Saudi Arabija, ne Amerika 
padengė Karaliaus keliones 
kasztus ant “US.S. .Constitu
tion” laivo. Jis palikes Ameri
ka iszvažiavo in Europa, ant

vien tik avineziena.
Karalius nežinojo, bet jam ir 

jo palydovams ta avineziena 
parūpino Žydai ir Katalikai, 
kuriu jis neapkenezia.

Dar kita beda iszkilo, kai 
Prez. Eisenhoweris buvo Ka
raliui prižadėjęs kad jis parū
pins geriausia ligonine ir ge
riausia daktara, kad prižiūrė
tu jo sunaus, Karalaiczio 
Mashhur.

Eisenhoweris buvo pamir- 
szes kad tas geriausias dakta
ras, Daktaras Kessler, in West 
Orange, New Jersey yra Žy-

—■ S e re d o, j pripuola Szv. 
Mildredo ir Szv. Leono Vysku
po, O' Tautiszka Vardine: Kū
nas. Ir ta diena: 1915 m., Pa
sauline Paroda, Panarna Paci
fic atsidarė in San Francisco; 
1895 m., Revoliucija Kuba sa
loje.

—t Szirdies Vajus prasidė
jo miesto.

— Ketverge pripuola Szv. 
Felikso', o> Tautiszka Vardine: 
Keistutis, o menulio atmaina, 
Del ežia;. Ir ta diena: 1916 m., 
prasidėjo 'baisus muszis prie1 
VerdunO', per Pirma Pasaulini 
Kara; 1950 m., du Amerikie- 
cziai iritarti ir pasmerkti Ven
grijoje kaipO' iszdavikai šni
pai; . 1922 nu, Didis Italijos 
lengvesnis už orą diridžibilis 
Roma, susprogo' kai jis dasilie
te elektros drains, mis ii tęsda
mas in. Hampton, Virginia val
stijoje, trisdeszimts keturi 
žmones 'žuvo.

— Ana diena Szvento Var-

Lozike Isz Ligonines

Hollywood miesto loszike

tams pasakė kad tas Ambasa
dorius buvo pravažiavęs pro 
rauduona szviesa. Bet polici
jantai nebeiszdryso nei vieno, 
nei kito suaresztuoti, nes sveti
mo kraszto Ambasadorius nė
ra atsakomingas už musu tei
ses ar instatymus.

KARALIUI SAUD
VISI TARNAVO

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžia turėjo gana bėdos pa- 
vaiszinti ir tinkamai palinks
minti Saudi Arabijos Karalių 
Saud, kuris visiems ponams 
Vaszingtone daug bėdos suda- 
dare.

Viena beda buvo grynai pi- 
nigiszka. Valdžia yra nusta- 
czius kiek pinigu galima pra
leisti ant kurio didžio pono pa- 
vaiszinimo; ir yra nustatyta 
kad nežiūrint kurio xraszto 
valdininkas ežia atvažiuos, jis 
negali su savimi atsiveszti 
daugiau kaip deszimts palydo
vu.

Kai Indijezijos Prezidentas

Amerikos eroplano, bet jau ne 
ant Eisenhowerio eroplano.

Dvideszimts isz Karaliaus 
palydovu buvo priimti in Pre
zidento Blair House, o visi kiti 
apsistojo in Shoreham vieszbu- 
ti, hoteli 'kur visus kasztus pa
dengė ne musu valdžia, bet 
Arabijos-Amerikos aliejaus 
kompanija.

Szeimininke in Blair House 
buvo prisirengus tuos sveczius 
pavaiszinti tik tris dienas, bet 
Karalius Saud nutarė pasilikti 
Vaszingtone per visas deszimts 
dienu.

Eisenhoweris buvo surengęs 
keletą kelionių tam Karaliui 
kad jis pamatytu musu fabri
kus, miestus ir biznius, bet Ka
ralius nutarė pasilikti Vasz
ingtone.

Ir vėl musu valdininkai tu
rėjo skubiai susitarti kas dary
ti; jie parūpino jam ir jo paly
dovams vietas in Greenbrier 
Springs, in West Virginia. Bet 
ir vėl Karalius Saud pasakė 
kad jam patinka ežia Vaszing
tone.

Kita beda buvo parūpinti

das. Visi tie veikimai turėjo 
būti pamirszti, ne už tai kad 
Eisenhoweris nepasitikėjo ant 
to Žydo daktaro, bet jam jo 
patarėjai primine ir perserge- 
jo, kad ne labai butu gerai jei
gu kas per ta gydinima atsitik
tu. Karalius tikrai kaltintu vi
sus Žydus.

Tai buvo tik kelios bėdos su 
tokiu svecziu. Dabar visi Vasz
ingtone giliai atsiduso, kai tas 
Karalius su savo palydovais 
iszkeliavo in ten isz kur jis at
važiavo.

STRAIKU AUKA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ja yra paskelbus kad ji duos 
pustreczio tukstanezio doleriu 
tam kuris policijai duos bent 
ikokias žinias apie ta žulika 
kuris buvo taip padaręs, ir 
duos penkis tukstanezius dole
riu jeigu kas praneša apie vi
sus kitus tokius apszaudini- 
mus tu darbininku, kurie da
bar tame fabrike dirba.

mas isz Acapulco in Mexico

Lietuvos Nepriklausomybes 
diena, tarp kitu buvo paskel
bė: William G. Stratton, Illi
nois valstijos Gubernatorius; 
George M. Leader, Pennsylva- 
nijos Gubernatorius; C. WilL;1 
iam O’Neill, Ohio Gubernatorė 
rius; Goodwin J. Knight, Ca- 
lifornijos Gubernatorius; The
odore R. McKelden, Maryland 
Gubernatorius; Vasario Sze- 
szioliktos Dienos komisijos at
stovus priėmė Philadelphijos, 
Pa., Arkivyskupas, John F. 
O’Hara. 4

Lietuvos 
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys
Tamulyniene - Rinkevicziute 

Ona, ir broliai Rinkeviczius 
Jonas ir Juozas, vaikai Prano, 
isz Vilkaviszkio ap. -

Uogintas, Jonas, isz Kap- 
ciunu k., Puszaloto vai., Biržų 
aipskriczio. v

Valinczius, Juozas, sūnūs 
Juozo, gyveno gal Worcester, 
Mass.

Valinskai te - Bendraviczie- 
ne, Emilija, duktė Karolio.

Valkiene-Antanaityte, Au
tose isz Szatkiu aip. i

Wasermanas, Vytautas Jo
hanas.

Venckus, Juozas, gyvenęs 
Bostone, Grand St.

Zitikis, VIadais.
. Jieszkoniieji arba apie juos 
Consulate General of America, 
žinantieji maliniai praszomi 
atsiliepti in:

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

do Draugija isz Szv. Juozapo 
parapijos iszrinko savo nauja 
valdyba.: Vi neas A nicerav i ezi 11 s 
Prezidentas; Edvardas Želio- 
nis, Vice-Prczidentas; Zigmon- 
tas Dereszka, Sekretorius ir 
Kasijerius, Kun. Leonas Pe- 
eziukieviezius, Dvasiszkas Ve
dėjas.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Petro nuo Krėslo, o Tautiszka 
Vardine: Kiežaida. Taipgi ta 
diena: 1943 m., Amerikos ero- 
planas “ Yankee- Clipper” nu
krito' ir sudužo in Tagus upe, 
netoli Lisbon, dvide.szim.ts ke
turi. žmones prigėrė, penkioli
ka iszliko gyvi; 1819 m., Ame
rika nusipirko Floridos krasz- 
ta nuo Ispanijos už penkis mi
lijonus doleriu.

— Petnyczioj taipgi pri- 
puola Amerikos tautine szVen
te, Jurgio Vaszingtonio diena. 
Jis buvo Amerikos pirmutinis 
Prezidentas. Jis gimė 1732 me
tuose, buvo- Prezidentu nuo 
Balandžio 30 d., 1787 ligi Kovo 
4 d., 1797 m. Numirė Gruodžio 
14 d. 1799 . m.

Elizabeth Taylos ežia guli 
ambulance, kai ji buvo grei
tai iszveszta isz Mexico in 
New York ligonine. Ji pe- 
czius susižeidė kai eropla- 
•nas visus sukriete, skrisda-

City. Ji k a tik buvo apsi- 
ženijus su Mike Todd tenai 
in Mexico City. Ji dabar 
sveiksta ir sako kad ji gales 
už keliu dienu stoti in loszi- 
mo darba.

Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus

palaidota in Szv. Marijos ka
pinėse Shenadoryje.

Girardville, Pa.—
Gerai žinomas miesto gyven
tojas Jurgis Pužas, apsigyveno 
Gordon, Pa.

PLESZIKAS BUVO
SAVASIS

Radijo Pagarsintoja

Ashland, Pa. —
Margaret Glinskiene, nuo' 212 
Brock uly., numirė pareita Se
reda in Ashland ligonlbute. Ve
lione sirgo per koki tai laika. 
Kitados gyveno Gira.rdvilleje. 
Jos vyras Antanas mirė 1936 
metuose. Paliko du su nu: An
taną isz Philadelphia, ir Goma- 
rai, Girardville. Trys dukterys: 
Margareta, pati Walter Kiz- 
]ow, Bloomsburg; Mare, pati 
R. Rickard, Gordon ir Ona, pa
ti Charles. Geiso namie, taipgi 
keletą anuku ir du pro-anukus. 
Laidojo Šulbato® ryta su apie- 
gomis iii: Szv. Juozapo' ba:žny- 
ezioje 9 valanda, Ashland1 ir

CHICAGO, ILL. — Persi- 
renges tarnautojas, darbinin
kas, trisdeszimts metu amžiaus 
James McLain prisidengęs 
kauke, atėjo apipleszti North 
Loop garadžiu, kur jis pats 
dirbo.

Jis privertė tris tada tenai 
dirbanezius tarnautojus atsi
gulti ant grindų. Kai jis pinigu 
isz registerio eme, tai atsisku
bino policijantai, kuriuos kitas 
darbininkas buvo suspėjęs pa- 
szaukti per telefoną.

Policijantai, ineje, pareika
lavo kad jis iszkeltu savo ran
kas, bet jis greitai atsigryžo in 
policijantus, dar vis laikyda
mas revolveri rankoje. Polici
jantai paleido kelis szuvius ir 
tas vagis krito ant vietos.

Kai kauke nuo jo veido buvo 
nutraukta, tai garadžio darbi
ninkai pažino ji kaipo savo 
“dranga” darbininką.

SAPN0R1US

Pirkite U. S. Bonus
----------- ------ -----------

fonia Mary Burke, isz 
Morton, Pennsylvania, yra 
su laisnimomis pripažinta 
radijo operatorka nuo 1932 
metu. Ji buvo paskelbta 
kaipo 1956 metu radijo mė
gėju virszininke. Kaipo 
operatorka ‘3 CUL,’ Ponia - 
Burke beveik per visa pa
sauli yra žinoma. Ji yra ga
vus, priėmė apie tris tuks- 
tauezius praneszimu isz ki
tu tokiu radijo mėgėju per 
tuos metu. Ji dabar yra su
silaukus garbes paženklini
mo isz “Ham of the Year” 
kai ji suseke kelis praneszi- 
mus isz musu karo sztako ir, 
pranesze Vaszingtonui.

The tall, soldierly figure, dressed in a "suit of brown broadcloth spun at 
Hartford” bent to kiss the bible before Samuel Otis could raise it to his lips.

The New York Battery crashed out a thirteen gun salute, the church bells 
of the city rang in triumph and from thousands of people who crowded the 
streets and rooftops as far as the eye could see came the joyous cry, "Long 
live George Washington.”

America had just inaugurated, as her first President, her most beloved 
hero. So great was the people’s affection for this calm Virginian that there 
was talk of proclaiming him king. And the majority of the Senate favored 
conferring on him the title of "His Highness, President of the United States 
of America and Protector of Their Liberties.”

Yet Washington began his inaugural address with these words, "Fellow 
citizens . . .,” thus giving himself the only title he wanted.

Today we can best honor George Washington by letting those words 
remind us not only of his humility but of our responsibility to the legacy 
he left us.

As citizens of the nation Washington first led, let us protect its security 
in the best way an American can—by strengthening the security of our own 
families and homes.

One of the best ways to build security for your home is by regular invest
ment in U. S. Series E Savings Bonds—an important privilege which all 
Americans enjoy. Your Government guarantees the principal of your Bonds 
safe—up to any amount. And the Government guarantees sure the rate of 
interest you receive.

So make it a regular plan to invest in Savings Bonds through the Payroll 
Savings Plan where you work or by buying Bonds often where you bank.

* U. S. Savings Bonds strengthen the security , 
of your family, your community, your country.
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Visu Ražancziaus 
Pasiapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

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