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Pasirenge Del Blogo Oro

Nežiūrint kad saulute gra
žiai szypsosi, svieczia, Bal- 
timoreje, szitie lakūnai yra 
pasirenge del blogo oro, del 
audru, viesulu ir ukanu. Ju 
szitas eroplanas T-37 Jet 
Trainer yra inrengtas del

Isz Amerikos
SOVIETU

DIPLIOMATAS
ISŽVARYTAS

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia davė Sovie
tu Rusijos Ambasadai žinoti 
kad vienas tos Sovietu Amba
sados narys yra labai nepagei
daujamas ežia, ir kad visiems 
bus geriau, jeigu jis trumpu 
laiku isz musu kraszto iszsi- 
kraustys.

Nepageidaujamas Sovietu 
Ambasados asmuo Vaszingto- 
ne yra Gennadi F. Mashkantse- 
vas.

Lincoln White, musu val
džios sztabo laikrasztininku 
virszininkas sako kad tas So
vietu Rusijos Ambasados pa- 
gelbininkas ne tik kalbino, bet 
ir per grasinimus stengiesi pri
versti žmones gryszti ar in Ru
sija, ar in tuos Rusijos paverg’. 
tus krasztus!

Jam buvo duota tik keturios 
deszimts asztuonias valandas 
isz musu kraszto iszsikrausty- 
ti.

----------------------------------------------1--------------

PENKI VYRUKAI
PRIGĖRĖ

Automobilius Inkrito 
In Upe,

GLASGOW, MO. — Penki 
jauni vyrukai prigėrė kai j u 
automobilius nuvažiavo nuo 
stataus kalno ir inkrito in Mis
souri upe, isz apie szeszios de
szimts pėdu augszczio. Tik 
vienas buvo iszgelbetas.

Sheriff Delgar Wells, isz 
Howard apygardos sako kad 

visokio blogo oro, sniego, 
slidaus kelio, ukanu ar kitu 
pavoju per szalczius. Szitas 
eroplanas kuris gali pasikel
ti isz bet kurios vietos ir nu
sileisti be jokiu intaisu.
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tas automobilius in upe inkrito 
apie pusantro szimto pėdu nuo 
kranto. Vanduo ežia yra tik 
apie trijų ar keturiu pėdu gi
lumo. Bet tie jauni vyrukai 
negalėjo isz savo apversto au- 
tomobiliaus iszlipti ir taip pri
gėrė.

Žuvusieji buvo 23 metu am
žiaus William Glenn Conrow, 
ženotas ir dvieju vaikucziu tė
vas; 20 metu amžiaus Frank 
Roy Estill, 21 meto amžiaus 
Glenn Hopper, 21 meto am
žiaus John Stearns ir 20 metu 
amžiaus Jerry Horton.

ATSIŽYMĖJUS

MOTERISZKE

CHICAGO, ILL. — Ponia G. 
Berg yra nusipelnusi garbes 
ženklą, medalikeliu: ji yra ve- 
pestinga szeimininke, yra ve
dėja vidaus dekoravimo verslo 
ir szalia to ji dar praeitus me- 
tu s savanonszkai atitarnavo 
szeszis szimtus valandų pade
dama vėžiu sergantiems ligo
ninis. Per sanvaite ji ligoninis 
talkino po deszimts ir daugiau 
valandų.

10 METU VAIKAS
LAIMĖJO $192,000

Tėvai Sako Kad
/ Jau Gana

NEW YORK, N. Y. — 
Deszimts metu Robert Storm’s 
tėvas sustabdė savo sunaus ge- 
szefta ir pasakė kad jis misli- 
na kad jo sūnūs jau gana pini
gu laimėjo ir kad jau laikas 
viską sustabdinti. Jaunas de
szimts metu vaikas Robert 
Strom yra laimėjęs szimta de
vynios deszimts du tukstaneziu 
doleriu ant televizijos, ir jis

ZHUKOVAS PERSPĖ
JA VAKARINIUS 

KRASZTUS

MASKVA, RUSIJA. — 
Marshal Georgi K. Zhukovas, 
Sovietu Apsaugos ministeris 
ana diena perspėjo visus Va
kariniu krasztu atstovus, kad 
visi tie krasztai, o Amerika 
ypatingai neinvertina Rusijos 
kariszka galybe. Jis visiems 
vieszai pasakė kad Sovietu Ru
sija dabar pasirengus atsikirs
ti visiems prieszams, ir tai yra 
tu prieszu skaieziuje skaitoma 
ir Amerika.

Jis toliau sake kad Amerika, 
taip besigirdama, turi tik ant' 
popieros apsigynimo ginklus ir 
jokiu budu negalėtu sustabdin 
ti Sovietu Rusijos užpuolimą.

Apsaugos Ministeris Zhuko
vas per savo audringas prakal
bas buvo pasakęs kad Amerika 
jokiu budu negalėtu pastoti 
Sovietams kelia, jeigu Sovietai 
ant kurio kraszto užsikesintu.

Jis' szitaip kalbėjo Buda- 
peszto mieste, pirm negu jis 
iszvažiavo in Maskva del kitu 
pasitarimu.

Naujos
Paczto Sztampos

Sztampu rinkėjas Jerry 
Alon, buvo pirmutinis eile j e 
paczte, gauti naujas paczto 
sztampas, kurios ka tik bu
vo iszleistos. Jis nusipirko 
pus-szeszto szimto doleriu 
vertes tu sztampu. Szitos 
sztampos yra Tautu Sanjun
gos Emergency Forces 
sztampos, kurios pirmiausia 
buvo parduodamos Tautu 
Sanjungos paczte New York 
mieste. Visi sztampu rinkė
jai dabar stengiasi szitu 
sztampu nusipirkti.

butu dabar stojęs in tas moks
lo rungtynes laimėti du szimtu 
penkios deszimts szeszis tuks- 
tanezius doleriu. Bet tėvas pa
sakė kad jau gana. Tėvas sako 
kad del savo szeimyneles ra
mybes jis yra priverstas pasa- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

AMERIKA SZAUKIA 
TAUTU SANJUNGOS

KONFERENCIJA

Amerikos Sekretorius 
Iszduos Raportą Ant 
Suez Kanalo Tarybų

• WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia yra nutarus 
Tautu Sanjungai iszduoti pil
na raportą kaslink Egipto ir 
Suez Kanalo klausimo.

Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles laikrasztinin- 
kams paskelbė, kad jis su ki
tais valdžios atstovais yra pa
sirengęs iszduoti pilna raportą 
kaslink visu derybų tarp Egip
to ir Suez kanalo neva savinin
ku.

Ambasadorius Raymohd A. 
Hare sako kad jis jau viską yra 
padaręs ka jis galėjo padaryti, 
kad prisikalbinus Egipto val
džios atstovus ir kitu krasztu 
atstovus, kad visi jie susirink
tu ir ta klausima iszsprestu.

Amerikos Sek. Dulles labai 
atsargiai kalbėjo, kad neužpy
kinus Egipto atstovus, ir kad 
palaikius atdaras duris del 
konferencijos, pasitarimu su 
jais.

Jis sako kad dabar kai tas 
Suez Kanalas yra Visiems 
krasztams atdaras, tai nereikia 
nei vieno kraszto užpykinti, 
kad tas kanalas vėl nebutu už
darytas.

Egipto valdžia yra pasta- 
czius szeszis reikalavimus su 
kuriais kitu krasztu atstovai 
sako kad jie negali sutikti.

Aiszkiai matyti kad Egipto 
valdžia pakisz daug savo rei
kalavimu kuriu kitu krasztu 
atstovai negales priimti ir ant 
j u negales sutikti.

Bet iszrodo kad Anglijos, 
Amerikos ir Prancūzijos at
stovai negales sutikti ant tu 
Egipto reikalavimu.

O Egipto valdžia dabar vi
sus grasina, sakydama, kad 
jeigu Vakariniu krasztu dele
gatai nesutiks tai ji susidės su 
Sovietais.

Mums iszrodo kad szitas 
klausimas butu labai greitai 
iszrisztas jeigu vien tik Ame
rika pasakytu Egipto ponui, 
valdovui kad jis gali eiti vel
niop ar Sovietiop, ir gali So
vietams batus laižyti, jeigu jis 
nenori biznio daryti su mumis. 
Ir tai butu atliktas kriukis. 
Tas Suez Kanalas butu dykas 
ir tuszczias, jeigu Amerika, 
Anglija ir Prancūzija savo lai
vus per ji nesiunstu.

Egiptui baisiai reikalinga 
Amerikos pagelba ir parama.. 
Be Amerikos milijonu doleriu 

; visas Egiptas yra žuvęs. Ir 
Egiptiecziai tai gerai žino. Tai 
jau beveik laikas kad ir mes 
jiems pasakytume kad ir mes 
žinome kad jie be musu pagel- 
bos negali isztverti, negali gy
vuoti.

Platinkit “Saule”

SZVEDAI. INTARIA SOCIALES APDRAU- Nauja Gražuole

Du Sovietu Rusijos
Szpiegai

STOCKHOLM, SZVEDIJA. 
— Szvedijos Atomines Komisi
jos virszininkas ir buvęs Lai
vyno narys yra dabar intartas 
kaipo szpiegas del Sovietu Ru
sijos.

Intartas žmogus yra Atomi
niu jiegu žinovas, Robert F. 
Damstedt, 20 metu amžiaus, ir 
draftsman Gosta T. Jakobsson 
35 metu amžiaus. Jiedu yra in- 
tarti kad jie stengiesi perduoti 
Sovietams slaptus planus del 
ateminiu darbu isz Szvedijos.

Szvedijos policija nesako 
kad ji suseke szitus du moks- 
lincziu, bet tos policijos val
džios atstovai, agentai sako 
kad kai kurie darbininkai ir 
Sovietu atstovai per daug buvo 
iszsigere ir per daug iszplepejo 
ir taip tiedu mokslincziai buvo 
susekti ir suimti.

Szvedu slapta policija sako 
kad tiedu suimti ir intarti 
mokslincziai prie visko yra 
prisipažinę.

Trys Szvedai teipgi buvo 
intarti ir suaresztuoti.

Isz visu tu sznipu ir ju pasi
vogtu žinių pasirodo kad So
vietu Rusija prisipažinsta kad; 
ji jokiu budu negalėtu pasisto
ti priesz Anglija ir Amerika su 
savo kariszkais laivais, ir už 
tai dabar labai rūpinasi pasi
gaminti daug submarinu, po
vandeniniu laivu. Ir jiems ru
pi visos žinios apie Amerikos 
ir Anglijos panaszius submari- 
nus, povandeninius laivus, kad 
jie galėtu žinoti kokius tokius 
povandeninius laivus mes tu
rime ir kaip jie prisilygina 
prie Rusijos naujausiu tokiu 
laivu.

Szvedijos valdžia yra jau 
keletą kartu protestavus, pa- 
reiszkus savo nepasitenkinimą 
kad tiek daug Sovietu Rusijos 
sznipu randasi jos kraszte.

Tuo paežiu kartu Sovietu 
Rusija pranesza kad Szvedijos 
keturiolika sznipu yra suimta 
ir suaresztuota Rusijoje. Bet 
tai visai ne naujiena. Sovietai 
visados taip daro kai tik jos 
sznipai būva kur nors suimti. 
Sovietai tuojaus stengiesi pa- 
rodinti kad jie ne vieni sznipus 
in kitus krasztus siunezia. Kai 
tik jos sznipai būva kur nors 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

AFRIKA PARODE
SZIRDI VENGRAMS

LUANDA, VAKARU AFRI- 
KOJE. — Angola valstybes 
gyventojai, Vakaru Afrikoje, 
Vengrijos revoliucijos aukoms 
pinigais ir natūra suaukojo 
apie szeszios deszimts penkis 
tukstanezius doleriu.

Angola vyriausybe iszreisz- 
ke viesza padėka visiems auko
jusiems ir tiems, kurie organi
zavo rinkliava, kolekta, paro
dydami vieningumą už laisve 
kovojaneziai Vengru tautai.

DOS PALEGINGUMO Karalaite
TEISES

Žmones kurie del sunkaus ir 
ilgai, besitesianezio palegingu
mo negali dirbti turi, pagal 
Sociales apsaugos teise, nauja 
globa, vienok žiniomis Senat
vės ir Inpediniu Apdraudos 
Biuro, kuris administruoja 
naujus patvarkymus, daugelis 
nepareiszke savo teisiu.

Daugelis pajėgusiu žmonių 
kurie nepareiszke savo pale
gingumo teises sociales ap
draudos apylinkes instaigoje , 
ikiBirželio pabaigos, nustos so
ciales apdraudos apsauga, ir 
kai kuriems tai reiksz nustoji- 
mas teisiu in bet kokia senat
vės ir inpediniu apdraudos 
nauda jiems patiems ir ju szei- 
mynos nariams. Jeigu paleges 
darbininkas mirti nepadares 
pareiszkimo reikalaujanczio 
apginti jo Sociales apdraudos! 
palegingumo teises, inpediniu 
nauda mokama jo szeimynos 
nariams pagal Sociales ap
draudos instatyma, gali .būti 
žymiai sumažinta.

Biuro duomenimis parodo 
kad yra daug sunkiai palegu- 
siu vyru ir moterų, kurie ir ku
rios pakankamai ilgai dirbo, 
būdami apdrausti Socialinėje 
apdraudoje ir yra teisėti, kad 
ju Socialines draudos rekordai 
pagal 1954 metu tos teises nuo
status butu inszaldyti. Kada 
palegusio darbininko rekordas 
yra inszaldytas, metai kuriais 
jis negali dirbti neiszskaitomi 
jam apskaieziuojant Sociales 
apdraudos nauda, kuri jam 
priklausys ateityje arba iszmo- 
kejimo szeimynai jo mirties at- 
vejuje. Isz 700,000, apie 400,- 
000 žmonių, kurie yra tarp 50 
ir 65 metu amžiaus, yra teisėti 
gauti mėnesines palegingumo’ 
apdraudos naudas, pradedant 
Liepos July menesiu.

Nors Sociales apdraudos 
apylinkių instaigos priiminėja 
aplikacijas pajėgusiu darbi-

Naujas Laivyno Sekretorius

Thomas S. Gates, Jr., po 
kaire, priima prisieka kaipo 
Amerikos Laivyno Sekreto
rius, Baltnamuose, Vaszing- 
tone. Prezidentas Eisenho- 
weris randasi viduryje.

Vienuolikto meto Pan 
American Festival in Lake
wood, Californijoje,. teisėja 
iszrinko, paskyrė devynioli
kos metu amžiaus Rosemary 
Hudson, kaipo visu tu atsto
vu, Ambasadorių gražuole 
d e] visu Vakariniu krasztu.

Szita grožybes rungty ne 
buvo surengta suderinti ir 
sutaikinti Pietiniu krasztu 
santykiu su Amerika. Ir 
mums iszrodo kad szitokia 
gražuole visus tuos santy
kius gales sutaikinti ir su- 
tvarkinti, nes kas yra tokis, 
kuris nemyli ir nemėgsta to
kia gražuole?

ninku nuo Sausio Jan. 1 d., 
1955 m., bet Biuras pranesza, 
kad daugelis turineziu ta teise 
ja, nepasinaudoja, pareiszkimu 
nepaduoda. Pagal instatyma, 
darbininkai, kurie jau yra pa- 
lege, turi pus-treczio metu pa
duoti pareiszkima, kad apgy
nus savo Sociales apdraudos 
teises. Po Birželio June 30, 
1957, pasibaigus tam 2% metu 
perijodui, pareiszkimas in- 
sza-dyti darbininko Sociales 
apdraudos rekordą, veiks tik 
vienerius metus praeitin, arba

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Naujam Sekretoriui pri
sieka duoda William R. San
derson. Naujas Laivyno Se
kretorius yra buvęs po-Se- 
kretorius.
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Kas Girdėt
talka;, kad ir in kariszka, talka 
visiems tiems krasztams Vidur 
Rytuose, jeigu Komunistai ar 
Sovietai ant ju u'žsipultti.

Pypkes Durnai
Visi Vaszingtone žino ar nu- 

jauezia kad ežia tik tyla priesz 
audra kaslink tu baisiu taksu.

D an gum a žiru oi i i u d> a i s i a i 
pyksta kad valdžia; taip pini
gus szvaisto ir nleto. Beveik 
visi tikėjosi kad taksos sziais 
metais bus nors biski sumažin
tos. Bet dabar jau aiszku kad 
tos taksos nebus sumažintos 
nei sziais metais, nei at ein mi
ežiais, nei po> tam.

Dar ir to negaliai: Prancūzi
jos .Model ka tik iszvaižiavo isz 
Vaszingtono, kur jam visoke- 
rioip'a. pagelba ir paszelpa 'buvo 
prižadėta; Vokietijos Aden-

Iszmintingi

Bet nežiūrint kaip žmones 
prieszinsis, kaip jie kaulys ar 
plus ir keiks, Eisenhowerio 
nusistatymas pasiliks ir visi 
kiszenius krapsztys susirinkti 
gana del taksu.

Nors Eisenhoweris yra nu
statęs septynios deszimts dvie- 
ju bilijonu doleriu iszlaidu bi- 
la, bet tai tik ant knygų. Kai 
prie tu kasztu bus pridėta dar 
ir tie nusistatymai kaslink mu
su vieszkeliu ir Social Securi
ty, tai ir asztuonios deszimts 
trijų bilijonu nebeužteks. Ir vi
sa tielk nabagas pilietis iszmo
kes, nors kad ir garsiai mur
mės.

Sziais metais taksu mokėto
jas, Amerikos (pilietis, sykiu su 
musu skaitytojais valdžiai per 
taksas iszmokes daugiau kaip 
asztuonios deszimts szeszis bi
lijonus doleriu.

auer ne uz 
szingtona; 
co Franco 
lankyti pas savo bagota. dėde; 
Vaszingtone. Ir Yugoslavijos. 
Marshal Tito, pirmiau atidėjęs 
savo atsilankyma; dabar jau 
rengiasi pas mus in “sveczius” 
ai važiuoti.

Vaiskas gaus trisdeszimts 
asztuonis bilijonus, ir Armija 
reikalai!  jai dar daugiau.

Paszelpai gaus apie keturioli
ka bilijonu. Paszelpa Užsieny
je ka.sz.utos apie tris bilijonus, 
pramonei pagelba užsienyje 
teipgi apie tris, bilijonus.

Ukininkai, fermeriai gaus 
apie, penkis bilijonus;; Vetera
nai gaus apie szeszis bilijonus 
ir dar daugiau reikalaus ir gal 
gaus.

Vien tik nuoszimtis, procen
tas ant musu skolos mums 
kasztuos puspenkto bilijono. Ir 
mes vis giliau in skyle lenda
me!

Atominiu bombų ir jiegos 
gaminimas kasztuos pustre- 

, ežio bilijono. Vieszieji 
mai, kaip prūdai, ofisai 
paimt pusantro bilijono 
riu.

staty- 
ir kiti 

dole-

Francis-

Iszmintingi žmones ’ 
Tai panaszus in bites,

. Kurios renka midų,
i Isz karcziu žiedu,
i Ir moka isz kartaus gyvenimo, 
Iszrinkti del saves ta, 
Kas yra geru ir naudingu.

ežius reikia tinkamai priimti 
ir pavaiszinti. Jaiu dabar val
džia yra paskyrus trisdeszimts 
milijonu, doleriu tik kad pam
pinus tinkama, vieta szitus sve
czius priimti.

Isz Kongreso jau alpinai tik
ros žinios kad mums pacztas 
pabrangs; paprastas laiszkas 
kasztuos apie keturis centus 
vietoj trijų; laikraszeziams ir 
knygoms pacztas pabrangs.

O pagelba. musu ipaicziu mo
kykloms gal bus atidėta del ke
liu metu.

Mat, Vaszingtone musu po
nams laibiau rupi svetimtau- 
cziai negu mušu vaikai.

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

; ... MALDA ... ;

■ Viesz. Jėzaus ir l
: Motinos Szvencz. :

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, miegan ežios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

PLATINKIT

MOTINA SUIMTA

SZLUBAS :: ::
:: :: PONAITIS

(Tara Nuo 3 Puslapio)

buvo- jie neilgai bet per ta lai
ka visi dvariszkiai in juos insi- 
mylejo. Bet labiausiai prisiri- 
szo prie kareiviu szlubas po-

bejos juokavo, ir net kartu dai
navo. O dainavo kareiviai be

ju puskarininkis Jobas. Kaip 
pauksztelis būdavo, maloniai 
skambiu tenoru veda, o du jo 
draugai antrininkauju. Juos 
isz visu pusiu apspinta dvaro 
žmones; mergeles meiliai žiuri 
in jaunus kareivius, seniai ir 
senes užsimanste klausos liūd
nu dainų, o berneliai nedrąsiai 
jungia ir savo balsus. Karei
viams dainuojant, szlubas po
naitis eidavo toliau nuo ju. In- 
lenda kur parko gilunion, susi
rangė po medžiu, inbedžia in 
dangų ir klausos. O isztolo 
dainos ypatingai gražiai skam
ba.. Klausos, klausos ponaitis 
dainų žiūrėk ir apsiiverkia. 
Veidas ramus, o aszaros reidą 
per skruostus.

Kareiviams dvara apleidus, 
szlubas ponaitis dar daugiau 
nulindo'. Slankiojo lauke vie
nu vienas, susimastęs, kaž-ko-

nes ne paszalieczio, bet tikrojo 
tėvo' ranka ir mete kaip auko 
in svetima s žali, svetimu žmo
nių tarpam Jam, kalbėjo apie 
Lenkija., kad jis mane apie 
Lietuva, peikė koliojo Lietu
vius, kada jis szirdyje jiems 
garbes himnus giedojo. Visi tu
rėjo teise savo ‘džiaugsmus 
reikszti, o jis, nors sukaupė 
krūtinėj jausmu, turėjo būti, 
nebylys. Ketris metus gyveno 
Varszaivoje, pat smarkiausiu 
Lenkiszku szovinizmo' pakili
mo metu ir daug per ta laika, 
iszkentejo visur save vadinda
mas Liet/ivos szalininku. Gry- 
žo dabar slapta kaip vagis, in 
Tveyne! Ir czia turi kęsti. Tė
vas, neatitaisomas Lenkijos 
garbintojas, nenorįs ne klausy
ti, kas kalba priesz Lenkus, isz 
gudės ir vykdąs 'baisu tikslą, 
pakeli ginklą priesez jaunaja, 
vos tik gimusia Lietuva.

Dvariszkiai, pono intakpje, 
akli ir 'bevaliai padarai, del 
skatiko pasiryžo ir nežinia ko
kius. darbus nuveikt. Apylin
kes kaimiecziu gyvenimas po- 
naiezui buvo neprieinamas nuo 
jo ji skyrė amžiais insigyveuu- 
sios žmonėse tradicijos, to gy
venimo visiszkas nepažinoji
mas ir kas svarbiausia, žmonių 
k a 1 bo s nem o k e j im as.

— TOLIAUS BUS —

Laudna. rudeni lauke, gam
tos mirties, akivaizdoje, o po- 
naiezio galvoje dar liūdnesnes 
mintys, dar didesni skausmai 
sieloje. Nuo pat jam latves die
nu jis myli savo gražuji krasz- 
ta, Lieuva! Czia Jis pergyveno 
džiaugsmo ir laimes dienas, 
ežia svajoj, czia mylėjo ir buvo 
mylimas. Ji atplesze nuo tevy-

randasi kalėjime.

Mari jampoles ap.
. J ac 1 e>iik u te, Aldona, Juo zo 

duktė.
J akimav icziu s Petras.
Jakubauskaite- Grigiene isz 

Kuciunu bažntkm., Lazdijų v.,

Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkonii 

Asmenys

Alekso

Jonlka it is * Juozas isz Radvi-

Juozas,

Kudo-
UtenO'S

J utelis, Povilas, suims Juo
zo.

K ark 1 i u s, An t an as, 
Jurgis ir Motiejus.

Karvelis, Jonas, is; 
riszkiu, Skiemonių v. 
alpskriczio.

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

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

SVARBUS
PRANESZIMAS!

apraszy-

apysaka 
szimtme- 

Li et n vi szku

Ir ežia sena, laibai sena pasa
ka: Negalima nei viena szitu 
kasztu, szitu isz,laidu sumažin
ti, nes kiekviena pareikalavi- 
ma isz valdžios remia baisiai 
intakingi ir galinga politikie
riai, ir nei per graszi, nei per 
skatiką nenusileis.

Iszrodo, kad Amerikietis da
bar, be taksu, iszrodintu kaip 
Jurgis be kepures.

Ir sztai tik viena priežastis, 
kodėl taksos negali sumažėti: 
Vice-Prezidentas Nixonas Af- 

v rikoje viską tiems žmonėms 
prižada; Amerikos Sekreto
rius, John Foster Dulles deri
nasi, Australijoje, ir tos dery
bos yra. vien tik apie tai kiek 
tas krasztas nori pinigu isz 
musu; Prezidentas Eisenhowe
ris. Bermuda atostogose kalke- veszta in Lincoln ligonine. Po

licijantai vėl a u ja pavedė jos, 
tetos priežiūrai ir- iszleido i"z 
ligonines. Bet jos motina buvo 
patraukta in teismą ir dab^r.

Apdegino Savo 
Dukreles Rankas

NEW YORK, N. Y. — 
Motina isz Bronx, New York 
yra intarta ir suaresztuota už 
tai kad ji savo devynių metu 
dukreles rankas apdegino ant 
karszto radijatoriaus, už tai 
kad ta jos dukrele pasiėmė 
penkiolika doleriu nuo jos.

Kiek policijantai buvo galė
ję dažinoti, tai ta dukrele su 
tais pinigais buvo nusipirkusi 
keletą rožaneziu savo drau
gėms.

Trisdeszimts penkių metu 
amžiaus Ponia Lydia Lopez 
Torres, fabriko darbininke bu
vo suaresztuota, kai Draugija 
del Jaunu j u Vaiku Apsaugoji
mo ja apskundė.

Dukrele, 9 metu Sandra bu
vo labai apdeginta. Ji buvo nu-

VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kiths po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu avie
tiniu sumiszimu ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

josi su nauju Anglijos Premie-

gresas, Vaszingtone tupeda- 
ma.s yra pasižadejes stoti in

1

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieezia tikriems

M

Aiknckiene - Kavaliauskaite, 
Marijona, ir vyra.s Akucikas, 
Vincas.

Aleksaite, Ada, Jono dulkto, 
praszo atsiliepti gimines.

Ambrazeviezius, Jonas., Juo>- 
zas ir Vladas, ir seserys Sonda- 
miene, Kaze ir Vainoriene Pra
ne, vaikai Vinco.

Auszrotas, Juozais, Silvestro 
sunus, ir jo sūnūs Edvardas ir 
kiti, isz Szeszlkiniu k., Barti
ni nku vai.

Bagaliene’ Jie va.
Balcziunas, Antanais, Stepo

no sūnūs.
Baltramiejunas, Stasys, dir

bės 11 Pienocentre ’ ’.
Balsvi n akas, Simonas, suims 

Simono, isz Pavisztyczio k., 
Visztyczio parap., Vilkavisz- 
kio ap.

Bieksze, Antanas, isz Speng- 
lininku k., Onnszikio v., Traku 
apskriezio.

Burinskas Petras, Petro sū
nūs.

Czalnaris, Jonas, suims Jo
no.

Czeczergis, Bronius, Vlado 
sunns, isz Skiemonių vai., Ute
nos ap.

Czeczergis, Pranas, isz Skie
monių vai., Utenos a p.

Ci'bulinslkas, Feliksas.
Czikniszkaš, Andrius.
Čileius, Aleksais.
Cziuprinskas, Ona, gyvena 

Cleveland e.
Dauknys, Jonas, Petro su- 

mus.
G abriuni en e - Saba i t e, S ta se..
Gataiveckais, szeimyna isz 

Vilkaviszkio ap., Stolaukelio, 
kaimo.

iGlaniba, Antanas, kil. nuo 
Skriaudžiu. f

G1 a m|b a i t e-K o 1 o s e r i e n e, Ona, 
kilus nuo Skriaudžiu.

Grigiene - Jakubauskaite isz 
Kucziunujbžntkm., Lazdijų v., 
ir vyras Grigas, Juozas, gyve
nę K i chm on d Hill, N. Y.

Gudiene, Petrone, duktė Mo
tiejaus, isz Liudvinavo vai., j

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi 

palaikyti sena preke, kaina 
tol, kol galėjo, bet, matydami, 
kad kiekviena menesi sunkiau 
ir sunkiau užlaikyti spaustuve 
ir iszleisti “Saule,” leidėjai 
yra priversti pakelti prenume
rata Dabar! 11

Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks:

Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

Kanadoje: Metams $8.00; 
puse metu $4.50.

Pietų Amerika, Vokietijoj ir 
Skotlandije: Metams $10.00; 
pusei metu $5.50.

Atskiras “Saules” numeris 
10 centai.

Prenumerato ir atskiru nu
meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad “viskas” mums 
sas materijolas, kuris yra rei- 
teipgi pabrango! Pabrango vi- 
‘ ‘ Taipgi sziandien viskas paki- 
kalingas laikraszczio leidimui! 
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo- 
keseziai!” Tikimies kad musu 
Guodotini Skaitytojai supras, 
kodėl mes esame priversti tai 
daryti!

Mums baisiai nemalonu apie 
tai jums praneszti, bet kagi ga
lima daryti? Pinigai yra reika
lingi del laidimo “Saules” ir 
del užlaikymo darbininku!

Stengiamies vesti laikraszti 
“Saule” kuogeriausiai, kad ji 
patiktu musu mieliems Skaity
tojams, ir turime vilties, kad 
visi sutiktu su musu praszymu 
ir pasiliks musu Skaitytojai ir 
Draugai ant toliaus. Szirdingai 
Acziu!

Su gilia pagarba, liekame, 
—“Saules” Redakcija.

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isx 
ezito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knvffa. 404 puslapiu, 50o.

Nojoy,— I’rnkeiKin, meilin-

gas kriminaliszkas 
m a s, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ežio iszimta isz
užlieku. Su paveikslais. 177 
lideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi 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 pasakai tymai 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., 
20o.

No.l 20—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Aut neinu 
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu; Peleni ute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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.l 29—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsumus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

“Saule” gražiausia 
kamiansia dovana nuo 
vio, Lietuviui.

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

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

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

No.l 45—A p i e Velniszkas 
Malimas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.l46—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu. 20(5.

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

No J GO—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumu in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigl 
dės ir Kitus Dangiszkus Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržinolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.lGG—Apia Simus Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20a.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusią- 
oiu, 20e.

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

No.175—Kuczios Žemai tęs; 
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.

f

*

*

Kitokios Knygos

ir tin- 
Lietu-

Pirkite U. S. Bonus

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

No.180—Kvitu K n y g u t e 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

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

No.l 94—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, sa 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.l96—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolirna. 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 Medaiiko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas;

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

frW Neparairszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- > 
time kasztu.

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

SAULE PUBLISHING OO.»
Mah&noy OHt, Pa., - I. K- M *



“SAULE ” MAHANOY CITY. PA.

KIRVININKAS -
(Tasa)

Žmogaus gyvenimas skubiai 
apraszomais, iszleto pergyvena
mas. Diena isz dienos slenka, 
kaip- vienodi poterėliai; kirvi
ninkas ju neskaitydavo-, liktai 
jos paczios niaižucziais Ibruksz- 
niais iszraszydavo jo veidą. 
Isz tu brukszniu, ženkleliu me
tai darydavo gilesnius ženk
lus ir tuomet jis juos ausdavo. 
Jausdavo- kad kojos stingsta, 
kad 'pecziai sunkėja., kad sąna
riai sopa. O miszkas kaip sto
vėjo taip ir pasiliko bestovįs. 
Viena, ir kita karta liga ji ant 
lovo-s parbloszke, viena ir kita 
karta sugryždavo in ji nusimi
nimo banga ir sustodavo darbe 
ir miglotai žiūrėdavo in juoda 
be ribų miszko gilumai, o pas
kui prikasdavo lupas, stabdy
davo nerimavimą ir kirto, kir
to, kas kart darydamasis liūd
nesnis ir ramesnis.

Vienok dar dvasios gilumoje 
tikėjosi savo ponios atšilanky
mo ir dovanos. Kartais gryž- 
davo lusznelen su vilczia kad 
ja atrastas prie ugniavietes, 
kad nors gera žodi jam pasa
kysianti, jeigu neturinti kuo 
užmokėt.

Jis juk ir gero žodžio negir
dėjo: nei pagyrimo, nei paragi
nimo', nei paukvatinimo.

Žmones kiekviena pavasari 
isz jo tyeziodavosi.

—■ Kvailas vargingas kirvi
ninkas, vadindavo ji.

O labiausia tycziojo-si pro
tingas meisteris, kuris rusziim
davo rastus ir isz ju darydavo 
upeje sielius. Tai buvo iszmin- 
tingas ir apsiskaitęs 'žmogus, 
kuri net pirkliai geibdavo.

—• Ar žinai tu, kirvininke, 
keno naudai tu dirbi? Suk- 
cziains, kurie tavo ponia pri
gavo. Jiems medžius kerti, 
jiems- sprandu lenki, del ju 
pats save kankini. Ji jau se
nai suba-nkrutijo ir isz jos už- 
mokesnio negausi! Jos priža
dai, jos turtai apgavimas! Žiu
ri in mane, kaip pasiutęs vil
kas, na., užgink man, pasakyk, 
k a ji tau davė?

O kirvininkas dantis sukan
dės tylėjo. Užgint negalėjo bet 
to žmogaus nekente ir savo sie
la, nuo jo uždare ir savo mintis 
paslėpė, idant ju anas iszniin- 
tingasai neapspjautu!

Pasidarė slaptingas, ir pa
niuręs. Jau niekuomet nieko 
apie savo ponia, nesiteiravo, jos 
vardo neminėdavo.

Tik kadaisia nusiminęs- pa
stebėjo kad iszkirstose vietose 
vėl pradedąs miszkas augt, ne- 
pereinamasai tankumynas vėl 
pradeda isz žemes kelties, klo
ti iszarta dirvoną.. Taigi ve] 
busiąs miszkas ten kur jis ji 
-savo gyvenimo leszomis pra
vertė, atigi, jo kruvino darbo 
neliksią nei žymes. Veltui dir
bo, nieko- negavo ir nieko sa
vo poniai nepadare. 0 jog bu
vo žade ja,s visa miszka ant szo- 
no paguldyt!

Tuomet pajuto kad esąs silp
nas, pavargęs ir atsisėdės ant 
tėvo kapo užsisvajojo apie 
mirti.

Vos-ne-vos ta vakarai atrėp
liojo- in savo- lusznele, jau net 
ir kirvis jam pasunkėjo, nega-- 
le apėmė kaulus.

O rytojaus, tiekeie isz lovos, 
jau visa jėga isz si seine.

Gulėjo pats vienas, ugnia
viete spingsėjo, •kieme vejas 
lapus nesziojo ir saujomis ber

davo in langu szibus.
Kirvininkas gal užsnūdo, o 

gal ii- neužsuudes buvo.
Tyliai durys atsidarė it in- 

ejo jo ponia.
Kirvininkas paszoko nuo lo

vos. ir nejausdamas jokio sopė
jimo, jokio troszkimo, puolė 
priesz ja, ant keliu bucziuoda- 
mas kraszta naszles rubu.

— O mano ponia! Alane at
siminei! Isztare.

— Atsimindavau apie tave 
per visa, tavo gyvenimo die
nas.

— 0 asz tau, kaip žadėjau, 
tarnavau, bet mano darbas, 
kaip skruzdės ar kirminėlio 
paliko be žymes.

—- Bet isz meiles ji dirbai ?
Isz meiles mano ponia, 

isz meiles. Nepaisiau žmonių 
kalbu, pajuokimu ii- nemokes
nio. Kirvis atszipo, mane jėga 
apleido, a,sz tave laukiau isz 
meiles.

— Sztai atėjau, su užmo
kėsimi.

Jo szirdis pradėjo nepapras
tai plakti ir džiaugtis, nes jam 
pasidarė szviesu, szviesu, ir 
buvo gera, ir lengva sieloje.

—a Ka-gi norėsi isz manes, 
už savo dauba? Ji klausia.

— Noreeziau žinot kiek jis 
yra vertas tamstos akyse. Gal 
nieko ?

— Tai iszeik!
Ir iszejo. Bet buvo kaip ir 

kitas pasaulis. Vietoje miszko 
laukai auksinėmis varpomis 
bangavo, taip ju gražus namai 
stovėjo, žmones linksmi, juo
kėsi, miestai ir balžnycziosi 
spindėjo, girdėjosi džiaugs
mingos dainos.

Kirvininkas žiurėjo, žiurėjo 
ir džiaugdamasis keliavo pas
kui savo ponia, o kas ji sutik
davo, sveikindavo ir kitiems ji 
rodydavo.

—• Žiūrėk! Tai tas, kuris 
miszka kirto. Tai tas kuris kel
mus verte. Tai tas kuris garbes 
nenorėjo,- o garbe apturėjo! 
Žiūrėk!

Siela kirvininko augo ir nu
siramindavo, kaip didžiule ju
re.

— Ponia, isz kur jie mane 
'pažysta, klausė.

—- Asz jiems apie tave kal
bėjau! Dabar eina atsiteisi.

Ir vėl jiedu atsidūrė miszko 
lusznelej, kur silpnai žybczio- 
jo ugniaviete ir žibėjo kampe 
nudilintas kirvis.

Motelis isze-me rūbuose pa
slėptai auksini lanka, tarsi ka
lama, o jis žiūrėdamas iii ja, 
nedrąsiai paklausė:

— O ponia ! Man atnesziai 
vieszipatavima, o kame-gi lai
me kuria man žadėjai ? Per vi
sa savo gyvenimą veltui in ja 
dairiausi.

— Jau ant slenkse-zio. Tuo- 
jaus ja ingysi.

Kirvininkas p-ažvelge in jos 
veidą ir užsisvajojo.

— Aha; Tai yra! Tarė ir 
jau visa, suprato.

Ir jau buvo anapus gyveni-

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu 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. 

mo slenksezio, nes pradėjo- 
aiszkiai, džiaugsmingai szyp- 
sotis, o moteris linktelėjo in ji 
galva ir atsisėdo prie ugnia
vietes.

Ant rytojaus turėjo pasiro
dyt ir užtvirtint toje pat vie
toje nauja, kirvininka, Tasai 
užbaigė ano darbo.

- -------GALAS——
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Po szveneziu laikas< 
apsimalszyti, 

Apie savo gyvenimą gerai 
apmaustyti, 

Jau laikas paliaut su 
Visokioms isztramoms 

i . draugauti,
Tam Peimsylvanijoj daug 

tokiu yra, 
Kuriems palengva smegenys 

iszbyra, 
Nekurie savo paežiais-

■ apleidžia,
Po tam graudinasi, 

Prie pakiltos vadinasi, 
Bet jau per vėlai, 

Jeigu apėmė juos velniai. 
Isz pradžių vyras sau ant 

visko pavėlina, 
Namie niekad nepasedi 

visur eina, 
Ve r k ano z i a. moterėliu 

palieka, namie, 
Nieko nedboja tik mislina 

apie save, 
Per naktis kaip morezinis 

katinas, 
Jam tik tada, linksma kada,

yra. viena., 
Per koki laika veda toki 

gyvenimą, 
Ant savo mot eres visai 

. neatsimena, 
Kol nuo kito ramybes 

nesuranda, 
Tada toks vyrelis sau 

pirsztiis kanda, 
Ant galo atsidaro jam akys, 

Kaip katinas tykoja 
per naktis, 

Paczia savo nuolatos 
vaktuoja, 

Paskui ja visur slankioja, 
Tame patys vyrai yra 

kalti,
Neprivalo- priesz paczia 

. atszalti, 
Kaip gailaiiu gerai, 

Tai pritinka ir paežiai.
Toki suėjo in pora, 

Vyras moteria apleidžia, 
Jau jos daugiau negeidžia, 
Vyras savo keliais eina-, 

Moterei tas suvis neapeina, 
Vienas priesz kita atszala, 

Tegul jis gauna gala!
Bet kad mot ere isz 

kelio iszklysta, 
In galva įnsipainuoja 

kvailys, 
•i Tada vyras susipranta, 

Ir pirsztus sau kremta. 
Taigi broliuk, dabok ir , 

Alylek savo paczia visada, 
Neapleisk ja niekada, 

Motere tavo meiles 
n uolai os reikalauja, 

Motere toki vyra paguodos, 
Tada nemylės kitu 

niekados, 
Nežuires ant svetimu, 

Ba laiko ant to neturės, 
Tik tave viena mylės.

pat ežero kranto, aiuksztoje 
kainoje, daugeliu trobesiu isz- 
siskleide dvaras. Ilgai vieno 
aukszto muro- namai, dengti 
raudona skarda, daug mūri
niais pamatais klojimu ir tvar
tu, o aplinkui platus ir tankus 
dvaras, vienu szonu su gražiu 
puszyneliu susiliejus. Priklau
so dvaras Danieliui Skard ui i ui 
arba kaip jis save vadina1, 
Skardu leviczi ui.

Priesz karu, tai buvo turtin
giausiu dvaru visoje apskrity
je, bet po Vokieie-ziu užimtojos 
nuskurdo; trobos apleistos, gy
vuliai sumenko, neprižiūrimas 
iržsiželde, sudy liejo gražus 
dvaras. Vien tik dvaro gyvena
mi namai iszlaike prieškarine 
iszvaizda: naujai isz,baltinti 
iszda.il i nti jie kreipia važiuo- 
janeziu -dėmėsi savo- žvilgan- 
eziais langais ir apkarpyta- 
pryszakine klevu alieja.

Ponas Skurdulis, karui pasi
baigus, kitais darbais užimtas 
savo ūkiu mažai rūpinos. Dar 
Vokiecziams Lietuvoje besė
dint jis jau karsztai dalyvavo 
invaliduose dvarininku IbruZ,- 
dejimuose norėdamas prijung- 
t i Lietuva prie nesamos dar 
Lenkijos važinėjo visur, agita
vo, placziai susiraszinejo- su 
Varszava. ir net pats ten kelis 
kartus laukes. Bot praėjo me
tai, kiti, ir pono -Skurdulio ir 
jo kompanijos pastangos nu
ėjo niekais.. Nors ir insikure 
Lenkija, bet. ji buvo laibai toli: 
amžius miegojusi, isz polesiu 
prisikėlė Lietuva, paskelbė ne
priklausomybe ir pilkaserme- 
giai Lietuvos, sūnus tvirta, krū
tiniu siena amžinai atskyrė 

Certainly!
It was there, in the ground, in the air and 

water. It always had been. There are no more 
“raw materials” today than there were when 
Rome ruled the world.

The only thing new is knowledge . .. knowledge 
of how to get at and rearrange raw materials. 
Every invention of modern times was “available” 
to Rameses, Caesar, Charlemagne.

In ’this Sense, then, we have available today in 
existing raw materials -the inventions that can 
make our lives longer, happier, safer, easier. We 
need only knowledge to bring them into reality.

Could there possibly be a better argument for 
the strengthening of our sources of knowledge — 
jur colleges and universities? Can we possibly 
deny that the welfare, progress indeed the very 
fate — of our nation depends on the quality of 
knowledge generated and transmitted by these 
institutions of higher learning?

It is almost unbelievable that a society such as 
ours, which has profited so vastly from an accel
erated accumulation of knowledge, should allow 
anything to threaten the ■ wellsprings of our 
learning.

Sponsored as a public service, in cooperation with the Council for Financial Aid to Education, by

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

j Skurdulio dvaru nuo Lenkijos.
Nutolo nuo apylinkes gyvėn- 

! imo ponas Skurdulis ir rodos 
ramiai lauke diena, isz dienos 
kad sztai Lenkai ir Lietuva 

! virs Lenkija. Kartais pas ji 
darkydavo Sėbrai dvarininkai. 
Iki vėlos nakties tada sėdėjo 

i'prie 'bonku vyno ir Lietuviszko 
krupniko, ginezijos ligi pra
kaito karszezi aivos ir slapta 
ai;ne kaž-ka tarės.

Tamsiomis naktimis dažnai
Skurdulio dvaro kiemuose 
girgždėjo sunkiai kaž-ka pri
krauti vežimai, alsavo nuka
muoti arkliai ir girdėjosi dusli 
Lenkiszka szneka. Ponas Skur
dulis, užsidėjus tamsu apsiaus
ta ir tradicine Lenku Konfede
rate, niūrus, susirūpinės ir to
dėl piktas, kaip szmekla slan
kiojo tada tamsiojo, insakinejo 
svetimoms žmonėms, tyliai 
skambino raktu ryszuliais, czy- 
pino sunkiomis sandeliu ir Ru
siu durimis. Bet vos tik pilkas 
rytas truputi iszblaszkydavo 
tamsa,, nakties darbai baigda- 
vos: iszvažiuodavo svetimi 
žmones, trobose pranykdavo 
savi.

Ėjo gult tada ir ponas Skar
du lis. Pavargęs; susziles,- bet 
patenkintas, jis linksmai szyp- 
sojos savo apižiliais ūsais.

— Tai k a, Simai, juokės 
savo- tarnui kada tas, piktas 
del pertraukto miego move po
nui batus, greit, bracz bus ka
ras ir Lietuva, tint!

Bet senukas tuo nesirūpino. I

Karta vakare ponas Skurdu
lis svecziu neturėjo, ir matyti 
nelanko. Sėdėjo užsidaręs kam
baryje prie szviesiai žibaji- 

Yet this is the case.
The crisis that confronts our colleges today 

threatens to weaken seriously their ability to 
produce the kind of graduates who can assimilate 
and carry forward our rich heritage of learning.

The crisis, is composed of several elements: a 
salary scale that is driving away from teaching 
the kin’d of mind most qualified to teach; over
crowded classrooms; and a mounting pressure of 
applications that will increase 100% by 1967.

In a very real sense our personal and national 
progress depends on our colleges. They must have 
our aid.

Help the colleges or universities of your choice. 
Help them plan for stronger faculties and expan
sion. The returns will be greater than you think.

If you want to know what the 
college crisis means to you, 
write for a free booklet to: 
HIGHER EDUCATION, Box 36, 
Times Square Station, New 
York 36, New York.

czios lempos, knisos popierių 
krūvose ir nenuilstamai rūke 
cigarus. Dažnai žemai užsigu
lęs ant stalo, dideliame savo 
apylinkes žemėlapy dare rau
donu piesztuku ženklelius.

— Czia Dobroczynsi su sa
vo “cblopais”, czia Graimvila, 
ežia Sedliacki, Kaly gal,..Dvors- 
ki! bade piesztuku invalidas 
žemėlapio vietas ir’ isz po usu 
pute kamuolius mėlynu durnu.

— Mes retežiu suspausim 
“ju” ingulai, ir bus baigta! 
Pono- Skurdulio strateginius 
manstymus sutrukdė pakilęs 
dvaro kieme- triu.kszm.as. Gir
dėjos smarkus szuiiii lojimas ir 
žmonių szukaviniais, Griebe isz 
stalcziaus revolveri ir insiki- 
szes iii szvarko kiszene, pla- 
eziais žingsniais iszlbego- in 
prieangi.

— Tatus! Ir jam in glebi 
puolė pilka kaimiszka, sergme- 
ga, apsivilkės jaunuolis.

Tai buvo Skard ui i o- sūnūs. 
Iszbucziavo senio rankas ir 
veido, aszarotomis akimis, in 
ji žiurėjo.

Tėvas ir sūnus, du prieszin- 
gumai. Senis auksztui ūgio, 
pecziuotas, tvirtas, szviesia- 
plaukis ir melyn-akis; kalba 
isz lėto, lyg’ nenoromis leisda
mas pro dantis žodžius. Sūnūs, 
nediezkis, juod-plaukis, pagel
tęs, iszdžiuves ir be to, szlubas. 
Jaunikaitis ligtol gyveni Len
kijoje ir Vairszavos universi
tete ėjo humanitarinius moks
lus. Tėvo neinate daugiau kaip 
ketverius metus.

Ilgai jiedu susede kalbėjosi. 
Tėvas sunu apipylė tukstan- 
cziais klausymu:

— Kaip ten w Rzeczy Pos- 
politej? Koks gyventoju upas'? 
Ka kalba, apie Lietuva?

Simus atsakinėjo nenoromis, 
monotoniszkai, lyg tingėda
mas. Jis mėgino tėvai klausine-
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— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
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pasninkais. Po 50^ arba 3 už 
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ti aspie Lietuva, bet tas ne isz- 
sižioti nedave.

Vėlai naktį atsigulė, Skur
dulis, vis kalbėjo, ligi pradėjo 
szvisti, galvojo kaip geriau sa
vo Stasi iszna.udojus busimoje 
akcijoje priesz Lietuva.

—• Geru laiku sugryižo vai- 
kesas, lyg nujausdamas, kad 
czia turės darbo.

Bet skaudžiai apsiriko savo 
Stasiu, iponas- Skurdulis, Jau
nulis ramiai iszklause tėvo pa- 
sakojima, apie (pasienio dvari
ninku ruoszimasi sukelti mai- 
szta> Lietuvoje, susimaustė nu
liūdo kaž-ka, norėjo kai sakyti 
tėvui, bet mostelėjo ranka, ir 
nuėjo sau.

Per dienu dienas, szlulbo po- 
naiezio nebuvo namie. Ranis- 
cziuodamasis lazda-, szlubinejo 
apylinkėje kalbėjosi su žmonė
mis, klausinėjo kaip gerai gy
venas nepriklausomoje Lietu
voje. Dažnai koks kaimietis, 
pažines Stasyje dvarininko' su
nu, o kartu ir Lenka, pradėda
vo peikti Lieutviu valdžia. Ta
da (ponaitis nuliūsdavo- ir su. 
žmogeliu neatsisveikinęs, kal
bos ndbaiges nueidavo savo- ke
liu. Jei kas gyre Lietuvai tada 
ir jis džiaugės. Szyipsojos jo 
smulkus ir tamsus veidais, o 
juodos akys džiaugsmu žibėjo.

Neužilgo po to, in Skaudulio 
dvara atvyko keturi raiti ka
reiviai rekvizicijų atidavima 
paraginti. Jauni, gražus vaiki
nai, didžiausi juokdariai. Pra- 

(Tasa Aut 2 Puslapio).

iszda.il
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Jono Ir Angelinos 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 Angelinos 

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 
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

Žinios Vietines
—> Seredoj pripuola pirma 

diena Gegužio-May. Menesis 
paszvenstas del garbes Szven- 
cziaiusios Panos Marijos.

— Seredoj taipgi pripuola 
Szv. Pilypo ir Jokulbo, O' Tau- 
tiszka Vardine : G iridis. Ir ta 
dienai: 1942 metuose Maskva 
pranesza kad ipenkios deszimts 
asztuoni tukstaneziai Vokie- 
cziai Naciu, iszižuidyta. prie Le
ningrado' per Balandžio' mene; 
si; 1941m., Amerikos; Kairo Bo
nai ‘buvo iszleisti ant pardavi
mo; 1941m., Amerikos Laivy
nas nutarė duoti Anglijai pen
kios deszimts aliejaus prekybi
niu laivu; 1945m., Vokiecziu 
Laivyno Admirolas Kari Do- 
enitz inžeme viso kraszto vado
vybe', kai buvo paskelbta kad 
Hitleris žuvo; 1898m., Commo
dore Dewey laimėjo laivyno 
k ar a in Manila Bay; Vaiku 
Sveikatos Diena; 1932m., ant 
viso svieto' didžiausias elekt
ros fabrikas buvo sunaikintas 
in Dnieprostroy, Rusijoje. Ūk
ininku Priežodžiai: Gegužis 
menesis vc^us Birželis drėg
nas, pildo skunes ir ardouš Ge
gužes lietus sujimams 'ženkli
na auksa ūkininkams. Gegužio 
menesis turi būti vėsus, bet ne 
szaltas. Jeigu pirma diena, 
Gegužio puola szairma. tada bus 
apsti daga. Petronėlės lietus 
žegnoja miežius. Menulio' at
mainos: Prieszpilnis 6 diena; 
Pilnatis 13 d. Delczia, 21d., 
Jaunutis 29 d., Seredoj taipgi 
pripuola Darbo žmonių ir tau
tu solida.romo szivente.

Mahanoy City Lietuviai 
Balsuokite už

John A. Malinowski
ANT CHIEF BURGESS

Praszo Jusu Balso ir Paramos!
Szirdingai Acziu!

Rinkimai pripuola Utarninke 
Gegužio (May) 21-ma diena.

terio vieta Molotovui.

— Ponia. Paulina Pakalins- 
kiene, nuo 615 W. Centre uly., 
kuri nesveiko ja per koki tai 
laika,, ana sanvaite iszkeliavo 
in Filadelfija, kuri likos pri
imta in Nazareth ligonbute del 
gydymo.

— Buvęs miesto gyventojas 
Edvardas Bonaviczius, nuo 
715 N. Fourth uly., Philadel
phia, Pai., pasimirė pareita 
Ketverga in Jefferson ligon
bute. Velionis staiigai susirgo 
nuo. szirdies atako savo na
muose ir likos nuvesztas in 
minėta ligonbute, kur jis in 
trumpa laika pasimirė. Gimė 
Mahanojuje, o apie asztuonio- 
lika metu atgal apsigyveno 
Filadelfijoje. Paliko trys se
serys: Helena, Emili ja, ir Lili
ana isz Mahanojaus. Kūnas li
kos paszarvotas pas seserys, 
538 E. Pine uly., ir .palaidotais 
Panedelio ryta, su aipiegomis 
in Szv. Juozapo bažnyczioje 9 
valanda ir palaidotas in para
pijos kapinėse. Graborius L. 
Traskauskas lai do jo.

■ — Ketverge pripuola Ata
nazo, o Tautiszka Vardine: 
Dauge rūtas. Taipgi ta. diena: 
1943 motuose mainieriu bosas 
John L. Lewisas nusileido', ir 
patarė mainieriams gryszti in 
šarvo darbus. Jis taip paskel
bė tik trisdeszimts minueziu 
priesz Prezidento Franklin D. 
Roosevelto kalba per radija, 
kai Prezidentas pasmerkė Le- 
wisa ir visus straikuojan,ežius 
darbininkus, mainierius, šaky- 
damas, kad jis paims visas 
mainas po kariszka tvarka jei
gu mainieriai tuojau,s nesugry- 
sz in savo darbus; 1945m., Ber
lynas paimtas.

— Petnyczioj pripuola. Szv. 
Kryžiaus atradimas, O' Tautisz- 
kai Vardine: Drebule, ir ta 
diena: 1950 metuose Tautu 
Sanjungos Sekretorius Tryg
ve Lie paskelbia, taikos misija 
in Maskva; 1937m., Italija. su 
Vokietija sutinka stoti Gene
ralissimo Francisco Franco, in 
talka per namini kara Isipani- 
joje; 1938m., Hitleris Rymojo 
prižada taika Hali jonams; 
1939m.., Litvinovas pasitrau
kia, užleidžia. Užsienio Minis-

Frackville, Pa. —
Du vyrai isz 'Sandusky, Ohio, 
žuvo, eroplanaus nelaimėje pa
reita Ketverga, kai ju eropla- 
nas trenkė in kaina ir užsidegė 
arti Fraickvilleje. Jiedu buvo 
Duane Landa n, 27 metu am
žiaus, nuo 530 Buchanan uly., 
ir Millard R. Semon, 45 metu 
amžiaus, nuo 507 50-th uly., isz 
San dusky, Ohio. Erolplanais 
likos surastas pareita Petny- 
czia., apie septinta valanda va
kare. Lavonai likos iszsiunsti 
pas gimines in Sandusky, O. 
Eroplanas skrido isz Sandus
ky in New York. Tiedu vyrai 
dirbo- del Ohio' Impression and 
Precision Die Co.

— Jurgis Czeibaviczius-’Ste- 
panavage, senas angliaikasis, 
nuo 245 So. Lehigh uly., numi
rė pareita Ketverga savo na
muose. Velionis nesveikavo 
ilga laika.. Gimė Lietuvoje, at
vyko in Frackville su savo tė
veliais 1917 metuose. Paliko 
savo paežiai Mare ( Andrulai- 
cziute), sekanezius po-vaikus: 
Alberta ir Laura Viszniankus, 
Prane, pati Antano Bahausko 
isz Elizabeth,, N. J. Kapitoną 
Vinca Visznianška, Camp Car- 
son, Colorado Springs, Colo., 
Edvardu Viszniauska, Phila,- 
delphia ir Miklreda Viszniaus- 
kiute, San Francisco, Calif., ir 
keletą anuku. Laidojo Pane
delio ryta, su alpiegomis in Ap- 
reiszkimo P. M. bažnyczioje 9 
valanda ir palaidotas in para
pijos kapinėse.

Gilberton, Pa.—
Sena, gyventoja., Jieva iSzala- 
kiene, numirė pareita Seredos 
diena popiet, pas savo duktere 
ponia Emilija Renninger, nuo 
Quality Hill. Gimė Lietuvoje, 
atvyko in Amerika daugelis 
metu atgal. Jos vyras Jurgis 
mirė 1924 metuose. Paliko 
szcszis sūnūs: Alberta, Maha
noy City; Jurgi, Camden, N. J. 
Juozą, Philadelphia; Alfonsą, 
mieste; Adoma, Reamstown ir 
Vinca, Doylestown, keturios 
dukterys: Berta, pati Wilbur 
Klingeman, Locust Valley; 
Jieva, pati Vinco Salduko, 
Ona Manikiene, Frackville ir 
Emilija Renninger, mieste, 
taipgi daug anuku ir anūkes. 
Laidojo Panedelio ryta su ap
iegomis in S z v. Liudviko baž
nyczioje Maizeville, 9 valanda 
ir palaidota, in Szv. Jurgio pa
rapijos kapinėse Shenadoryje.

Charleston, W. Va. —
Trys vyrai buvo užmuszti per 
susprogima Monsato Chemical 
mainose, netoli nuo Nitro mies
telio, apie penkiolika myliu 
nuo Charleston miesto. Kom
panijos virszininkai pažino ir 
paskelbė dvieju žuvusiu var
dus: tai buvo Elmer Priddy ir 
Jack Vintroux, isz Nitro mies
to. Kiti sužeistieji buvo nu- 
veszti in vietine ligonine. Ju 
vardai yra Paul Martin, Tom 
Smith., Tom Milles, Lionel Jo
nes, Manford Qualls ir Lacy 
G i 1 bert.

damos nuo 9 valandos isz ryto 
iki. lvalandos po pietų. Sziu 
'pamoku profesorių, mokintoju 
sztaiba sudaro: Kun. W. C. Jas- 
keiviezius, Jėzuitas, pagelbi- 
ninkas profesorius in Boston 
kolegija; Juozas Brazaitis, bu
vęs Kauno universiteto profe
sorius; Antanas Salys, savo 
daktorata gavės isz Leipzig 
universiteto, Vokietijoje, ir 
Lietuviu kalbos 'žinovas; An
tanas Vasys Kauno universite
to. buvęs profesorius, ir pagal
bininkas profesorius Vilniaus 
universitete.

Paskaitas Skaitys sekantieji: 
H. E. Povilais Z. Žadeikis, Lie
tuvos Ministeris, Vaszingtone. 
Jo Ekselencija Vyskupas Vin
centas Brizgys, Kauno pagel- 
bininkas Vyskupas. Pralotas J. 
Balkanais, Transfiguration 
Lažu y ežios klebonas, isz Mas- 
peth, L. L, N. Y. Motina M. 
Aloysia, Pranciszkiecziu Sese- 
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liti virszininke, isz Pittsburgh, 
Pa. Motina M. Teofile, Kazi- 
mieriecziu Seselių virszininke, 
isz Chicago, 111. Dak. Alfred 
Senn Slavonu ir Baltiku kal.hu 
profesorius isz University of 
Pennsylvania. Dak. Jonas Pu
zinas buvęs profesorius ir vir- 
szininkas Vilniaus Universite>- 
to, kuris dabar yra apsigyve
nęs Phila., Pai. Kunigas Stasys 
Yla, 'buvęs Kauno Universite
to profesorius, kuris dalbar yra 
apsigyvenęs in Putnam, Conn. 
Daktaras Kazys Paksztas, bu
vęs ■Vilniaus Universiteto pro
fesorius, kuris dabar randasi 
in Vaszingtona, Ir Dak. Jonais 
Aistis, laikrasztininikas ir rat- 
szytojas.

Kursas kasztuoja szimta. de
vynios deszimts penkis dole
rius. Insiraiszymas in tuos kur
sus nuo Liepos antros ir tre- 
czios dienos. Pamokos praside
da Liepos penkta diena. Pas
kutine diena insiraszyti yra 
Liepos devinta diena. Kvoti
mai bus laikomi Rugpjuczio 
14-tai diena.

Keating Hali, N. Y. — 
Lituanistikos, Lietuviu kalbos 
ir istorijos pamokos bus veda
mos in Fordham Universitetą, 
nuo Liepos penktos dienos iki 
Rugpjuczio penkioliktos die
nos. Szios pamokas yra krie- 
piaimos ypatingai in Seseles 
Vienuoles, in seminaristus, 
studentus mokinanezius in Ku
nigyste ir in ežia gimusius jau
nus Kunigus. Pamokos bus ve

Anglijos Karalienes Elzbietos 
pasisiulinima pas mus atva
žiuoti in sveczius.

Anglijos laikrasztininkas, 
William Hickey, savo laik- 
rasztyje vieszai ir staeziai yra 
pasakęs, kad jeigu Anglijos 
Karaliene Elzbieta Antroji ne
atsilankys in Amerika szi ru
deni, tai bus vien tik už tai kad 
Prez. Eisenhoweris jos pasi
siulinima pas mus atvažiuoti, 
pastūmė in szali.

Beveik visi Anglijos laik- 
raszcziai rasze ir sake kad ju 
karaliene tikrai atsilankys su 
savo vyru Karalaicziu Philip 
in Amerika szi rudeni. Bet da
bar gandai isz Buckingham pa- 
lociaus eina kad Karaliene yra 
nutraukus visas savo derybas 
su Vaszingtonu ir ežia neatva
žiuos..

Anglijos laikrasztininkai sa 
ka kad ežia kas nors nega rdžial 
atsiduoda. Ir jie Prez. Eisen- 
howeri už visa tai kaltina.

Vaszingtono sztabas tyli ir 
negali ar nebeiszdrysta tiems 
Anglijos laikrasztininkams at
sakyti in ju intarimus.

Keli laikrasztininkai, Va- 
szingotne stengėsi prie Eisen- 
howerio prisiartinti ir jo už
klausti, bet jis visus juos žiau
riai atstume ir jiems pasakė 
kad jis jiems nieko neturi pa
sakyti.

Chicago, Ill. —
Vyskupas V. Brizgys, Balf’o 
valdybos nutarimu, 1957 me
tais, Kovo asztuoniolikta diena 
pakeltas in Balf’o garbes na
rius. Atsakydamas in szi nuta
rimą Vyskupas V. Brizgys 
Balf’o valdybai raszo: “Nuo 
pat pradžios, kai tik sutikau su 
Balf’o veikla, in Balf’a žiuriu, 
kaip in augszcziausia patrio
tizmo ir krikszczioniszko'S arti-
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mo meiles veikla. Jeigu ne vi
sada vienodai esu pajėgus au
ka ar darbu paremti Balf’o 
veikla, tai visada szirdyje vie
nodai augsztai vertinu ir Balfa

mantown ligonine. Jai galva 
buvo praskelta.

Policijantai spėja kad ežia 
buvo paprasto žuliko vagies 
darbas nes jos maszna su pini
gais buvo dingus isz jos auto- 
mobiliaus. Ji su savimi tuo lai
ku turėjo tik apie penkiolika 
doleriu.

Policijos Leitenantas David 
Brown sako kad keli intarti 
bomėliai buvo suimti ir isz- 
klausineti, bet iki sziol policija 
nieko daugiau nebežino apie 
ta žmogžudį. Bet laikrasztinin
kai sako kad jie tikrai žino 
kad policijantai dabar jieszko 
vieno juoduko, apie 30 metu 
amžiaus ir apie szesziu pėdu 
augsztumo.

Ji buvo užpulta apie antra 
valanda po pietų.

SZVEDAI INTARIA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sueziupti, ji tuojaus suaresz- 
tuoja du ar tris sykius tiek ki
tu žmonių ir sako kad jie ta pa
ti darba dirba Sovietu Rusijo
je ka Sovietu sznipai dirba 
tuose krasztuose.

DU MAINIERIAI
ISZGELBETI

ir jo veikėjus ir visada, esu vie
nodai isztikimas. ” “Gerai su
prantu, kad mano nuopelnai 
Balf’ui ne isz tolo negali IbutiĮ Alden
lyganami su nuopelnais tu, ku
rie Balf’a kure,r jam lig sziol 
vadovauja, jame darbuojasi. 
Užtai jusu gestas, mane inskai- 
tyti in jusu bendradarbiu ir 
draugu tarpa, mane jautriai 
ipalieezia ir tai priimu su aug- 
sztu invertinimu ir dėkingu
mu. Užtikrinu mano nuoszirdu 
bendradarbavima ateityje.

“Dievas telaimina jus visus 
ir Balf’o veikla.”

ANGLIJOS
KARALIENE IR

EISENHOWERIS
LONDON, ANGLIJA'^-

Eina gandai kad Prez. Eisen- 
howeris del kokios ten prie
žasties, yra pastūmės in szali

10 METU VAIKAS 
LAIMĖJO $192,000
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kyti kad jo sunui daugiau pi
nigu nebereikia ir kad $192,000 
ir jam ir jo szeimynelei dau
giau negu gana.

Televizijos kompanija tam 
vaikui tuos pinigus iszmokes 
in tris dalis, kad jam reiketu 
mažiau taksu iszmoketi. Mo- 
kestys bus po szeszios de
szimts keturis tukstanezius do
leriu ant metu.

Szitas jaunas vaikas vi
siems pasigyrė kad jis ir savo 
mokykloje yra laimėjęs pen
kiolikos doleriu garbes dova
na.

Kiek taksu jis turės iszmo
keti ant visu tu pinigu, val
džios muitininkai dar nėra isz- 
rokave.

ris policijai buvo praneszes 
kad jis buvo užtikęs mirtinai 
sužeista žmogų ant ulyczios, 
pats buvo suaresztuotas. Pasi
rodo kad jis ta žmogų su savo 
automobiliu suvažinėjo ir pa
bėgo, paskui, kiek vėliau jis 
policijai pranesze kad jis ta 
mirtinai sužeista žmogų užtiko 
ant ulyczios. -£ r; /

Policijos inspektoriai rado1 
to mirtinai sužiesto žmogaus 
plauku ir kraujo ant to polici- 
janto automobiliaus.

Keturios deszimts septynių 
metu amžiaus policijantas 
Thomas Murgitroyde vėliau 
prisipažino kad jis ta žmogų 
buvo suvažinejes.

Policijos komisijonierius T. 
J. Gibbons tuojaus ta polici- 
janta parszalino ir insake ji 
suaresztuoti.

Suvažinėtas žmogus buvo 
37 metu amžiaus Michael Toth. 
Jis pasimirė in Hahnemann li
gonine.

Policijos Kapitonas Jos. P. 
Cunane sako kad policijantas 
Murgitroyde pranesze apie ta 
suvažinėta žmogų, bet nesake 
kad jis pats buvo ji suvažine
jes.

Murgitroyde stojo in polici- 
jantu eiles 1946 metuose. Jis 
syki buvo nubaustas, bet poli
cijos virszininkas nepaskelbe 
už ka jis buvo nubaustas. Jis 
keletą sykiu buvo insiveles su 
valkatomis saliunuose apie 
Eighth ir Vine uly., kur syki 
jis nusiskundė kad ji tenai 
ap vogė ant daugiau kaip szim- 
to doleriu.

SOCIALES APDRAU-
D0S PALEGINGUM0

TEISES

Buvo Užgriauti Per
12 Valandų

WILKES-BARRE, PA. — 
Du mainieriai, kurie buvo už
griauti mainose, apie pusantro 
tukstanezio pėdu po žeme, bu
vo iszgelbeti ir iszvesti sveiki 
ir gyvi isz tu mainu.

Jiedu buvo nuveszti in li
gonine, kur daktarai sako kad 
jiedu visai nėra sužeisti, bet 
tik sukriesti. Jiedu yra Walter 
Olshefski ir Earl Hill.

Jie buvo tuose mainose už
griauti kai gazai susprogo. Ki
ti darbininkai, mainieriai dir
bo per tris valandas kol juodu 
pasiekė.

Keturi kiti mainieriai kuri 
dirbo ant keturiu szimtu pėdu 
augszczio, gilumo in tas Glen 

mainas iszsigelbejo,
nors visa ta vieta buvo pavir
tus in baisu gaisra.

VAGIS NUŽUDĖ 
BAGOCZIAUS 

ŽMONA

Ji Skaitė Knyga Au
tomobilyje, Kai Jis 
Ant Jos Užsipuolė
PHILADELPHIA, PA. — 

Bagocziaus žmona buvo su ak
meniu užmuszta savo automo
bilyje, kur ji skaitė knyga, kai 
tas žulikas ant jos užsipuolė.

Nužudinta moteriszke buvo 
58 metu amžiaus Ponia Agnes 
H. Sharpe. Ji pasimirė in Ger

2 LAKŪNAI ŽUVO

Du Kiti Iszsigelbejo
Su Parasziutais

EGG HARBOR, N. J. — Du 
laivyno eroplanai kurie oro 
bangas seka susimusze ir nu
krito, apie devinta valanda va
kare. Vieno eroplano lakūnas 
ir jo pagelbininkas žuvo toje 
nelaimėje.

Du kiti lakūnai iszszoko ir 
iszsigelbejo su savo parasziu
tais.

Žuvusieji buvo Leit. Koman- 
dorius William J. Murray, 35 
metu amžiaus, ir Jerome J. 
Nowrocki, 21 meto amžiaus.

Tiedu kurie iszsigelbejo isz- 
szokdami isz savo eroplano su 
parasziutais, yra Leit. Koman- 
dorius Herbert Rupp, isz Stry
ker, Ohio, ir Howard H. Webb, 
isz Hannibal, Missouri.

Tiedu eroplanai buvo isz Na
val Air Station in Pomona, ne
toli nuo Atlantic City, N. J.

Tie eroplanai del kokios ten 
nežinomos priežasties susikūlė 
kai tik jiedu pakilo nuo žemes.

Ugniagesiai isz apylinkes 
greitai pribuvo, bet jie nebega
lėj o prisiartinti prie tu degan- 
cziu eroplanu.

POLICIJANTAS
SUARESZTUOTAS

Suvažinėjo, Užmusze 
Žmogų Ir Paskui 

Pabėgo
PHILADELPHIA, PA. —

Philadelphijos policijantas ku

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
-------- 

atgal.
Asmuo noris, pareikszti tei

ses in paleginguma apdrauda, 
turi būti dirbės tam tikra lai
ka. Jis turi būti dirbės 5 isz 10 
metu, priesz tapes palegusiu, 
ir turi būti dirbės pusantrų me
tu laike 3 metu, kaip tik priesz 
jo palegingumo perijodo, laiko 
pradžia.

Jeigu “palegingumo inszal- 
dymo pareiszkimas nebus pa
duotas iki Birželio June 30, 
1957 metu, daugelis palegusiu 
darbininku neatitiks reikala
vimams, kurie skaieziuojami 
nuo ankszcziausio “palegingu
mo perijodo,” laiko, kuris gali 
būti inraszytas in jo Socialines 
apdraudos rekordus, rasztus. 
Tokiame atveju j e, jie nustos 
teises in j u Socialiniu apdrau
dos rekordu inszaldymo, ir dar 
be to, jie negales gauti mėnesi
nes palegingumo apdraudos 
naudos būdami 50 metu am
žiaus. Palege darbininkai to
kiais atvejais turės laukti se
natvės amžiaus, kad galėtu 
gauti bet kokia Socialines ap
draudos nauda, ir ta nauda bus 
dar sumažinta, nes tie metai, 
kuriais jie nedirba nebus in- 
skaityti in senatvės apdraudos 
naudos dydi. Kai kuriems jau
nesniems darbininkams nepa- 
reiszkus teisiu in palegingumo 
apdrauda, gali reikszti visisz- 
kas Sociales apdraudos naudu 
nustojimas.

Palege darbininkai, kurie 
mano, kad jie yra teisėti, pa
gal tuos palegingumo-invali- 
dumo patvarkymus gauti pa
legingumo apdraudas jie turi 
nueiti in artima Socialine Ap
draudos (Social Security) ofi
są.
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