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Senatoriaus Joseph R. McCarthy Laidotuves Iszbare Prezidentą NUKIRTO SUKILIMAS
ŠUNELIUI GALVA ! LENKIJOJE

General Motors Kom
panijos Virszininkas
DETROIT, MICH. — Aug- 

sztas General Motors automo
biliu kompanijos virszininkas 
vieszai iszbare Prez. Eisenho
weri ir pasakė kad nuo szio lai
ko General Motors kompanija 
nereme nei Prez. Eisenhowerio 
nei jo partijos.

To General Motors virszinin- 
ko, W. H. Doerfner laiszkas, 
maž daug szitaip skambėjo:

‘ ‘ Prezidente Eisenhoweri, 
musu draugija keletą dienu at
gal susirinko ir apsvarstė tavo 
nusistatymus kaslink Preky
bos ir Biznio, ir visi mes vien- 

į balsiai nutarėme kad tu baisiai

Senatorius Joseph R. Mc
Carthy grabas ežia yra in- 
neszamas in Szvento Motie
jaus Katedra, Vaszingtone.

Kairėje, pirmutinėje eile- 
je su apvala skrybėlaitė sto
vi jo žmona Ponia Jean Kerr

Isz Amerikos
VALDŽIA MOKĖJO

KYSZIUS UNIJOS
PONAMS

Taip Paaiszkejo
WASHINGTON, D. C. —

Kontraktorius Earl P. Betten- 
dorf, isz Texarkana, Texas, pa
trauktas in Senato komisijos 
tardinimus, vieszai ir po pri- 
sieka pasakė kad kai jis gavo 
kontrakta isz valdžios, prista
tyti reikalingu daigtu in Toby- 
hanna, netoli Scranton, Pa., tai, 
valdžia sutiko jam primokėti! 
kad jis galėtu Teamsters uni
jos bosus papirkti kad jie jo 
trokus tenai inleistu, nors tu 
troku draiveriai nebuvo tos 
unijos nariai.

Isz pradžių jis sake kad jis 
tuos unijos bosus papirko su 
valdžios žinia, bet vėliau, per 
tardinimus jis staiga, visus nu
stebino pasakydamas staeziai 
kad valdžia jam davė $18,531 
kontrakta ir paskui pridėjo 
apie keturis tukstanezius kad 
jis papirktu tos teamsters uni
jos bosus. i

Jis kas sanvaite duodavo tos 
Unijos bosams, McHugh ir 
Malloy szimta septynios de
szimts penkis dolerius, bet val
džiai jis davė savo apyskaita, 
kad jis tiems bosams mokėjo 
po trylika doleriu ir dvylika: 
centu už kiekviena troka kuris 
in ta valdžios fabriką in važia
vo in Tobyhanna.

Kai Senato komisijos pirmi
ninkas Kennedy jam pasakė 
kad jis apgaulingai ir neteisin
gai savo bizni ved e, Earl P.

McCarthy.
Szimtai tukstaneziu žmo

nių buv^o atsilankė in szer- 
menis.

Kai Fulten Lee ver, Juni
or per savo radijo programa 
patarė kad reiketu sudaryti

Bettendorf piktai atsikirto, sa- j 
kydamas: “Jeigu kiti kon- 
traktoriai iszdrystu teisybe 
pasakyti, kaip asz pasakiau, 
tai valdžia, tuojaus suimtu vi
sus tuos darbininku uniju raz- 
baininkus.” Jis tolia.u tai ko
misija pasakė kad jis jau per 
du metu dirba sykiu su FBI 
agentais ir yra jiems davės 
daug svarbiu žinių apie tokius 
darbininku uniju isznaudoto- 
jus.

GASPADORIUS
NUŽUDINTAS

Randauninkas Intartas
i 

----------- .
PHILADELPHIA, PA. — , 

North Philadelphijos namu 
gaspadorius, savininkas buvo 
ant smert nuszautas, kai jis su-i 
siginežino su vienu randaunin- 
ku apie randa.

Nuszautas savininkas . buvo 
36 metu amžiaus William N. 
Hennie. Intartas jo nužudinto- ‘ 
jas, randauninkas yra 36 metu 
amžiaus Vernon T. Hali, kuris 
tuose namuose turi kambarį 
ant treczio augszczio.

Policijos detektyvai sako 
kad Hali nuszove Hennie, kai 
jiedu susiginezino apie neuž- 
moketa randa del to kambario.

Hali teisinasi kad Hennie 
ant jo buvo užsipuoles su pei-1 
liu ir su britva, ir kad jis atsi-! 
gindamas ji nuszove.

Platinkit “Saule”
Atsimink! Mielas Skaityto

jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules“ ateitis; Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

fondą jo naszlei, jis gavo ke
letą tukstaneziu doleriu ant 
rytojaus. Ir aukos jo nasz
lei dar vis plaukia isz visu 
musu kraszto miestu.

□ rara

Jis sako kad isz pradžių per 
kelis menesius, jis kas sanvaite 
pasiųsdavo szimta septynios 
deszimts penkis dolerius tiems 
unijos bosams McHugh ir Mal
loy, bet paskui McHugh jam 
pasakė kad jis daugiau pinigu 
nesiustu, nes FBI agentai ji se
ka. Jis pasakė kad kai jam rei
kės pinigu, tai jis pats asme- 
niszkai ateis pas ji.

□ rara

BOSAS DAVE BECK 
BIEDOJ

Unjia, Senatas, Valdžia 
Ir Taksonai Jajn Ant

Sprando
WASHINGTON, D. C. — 

Kai Senato komisija pradėjo 
klausinėti Teamsters unijos 
bosą, Dave Beck kaslink unijos 
pinigu, jis mislino kad ežia tik 
baikos, kad ta komisija nieko 
nereiszkia ir nieko isz jos tar- 
dinimu neiszeis. Bet dabar jau 
visai kitaip viskas iszrodo.

AFL-CIO unija paėmė ta 
Dave Beck nagan ir yra parei
kalavus kad jis pasiaiszkintu, 
iszsiteisintu ar pasitrauktu. 
Jeigu ne tai jis bus iszmestas.

Dave Beck nesutiko Senato 
komisijai pasiaiszkinti ar in 
jos klausimus atsakyti, bet da
bar jau visai kas kita kai jo 
paties unijos vadai jam tuos 
klausimus užduos.

Unijos vadai dabar nori ži
noti kodėl jis nesutiko atsaky
ti in Senato komisijos klausi
mus; jie nori žinoti kodėl ir 
kiek pinigu Beck yra pasisko
linės be jokio procento isz uni- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Eisenhoweri

Prisipažinsta: Prasze Pagelbės del Kontrakto

H. D. (Breezy) Wynn, 
szvogeris buvusio Apsaugos 
Pagelbininko Robert Trip 
Ross, po deszine, skaito laik- 
raszti, Vaszingtone, pirm 
negu jis stojo in tiesma Kon
grese, kaslink riebiu kon
traktu del armijos drabužiu.

Gaisrai Miszkuose
Didžiausias Gaisras
Bar Harbor, Maine
WOODLAND, MASS. — 

Massachusetts valstijos guber- 
i natorius Foster Furcolo sako 
kad szi pavasari isztiko tokie 
gaisrai miszkuose kuriu iki 
szioi dar nėra buvę toje valsti
joje.

Kiti gaisrai miszkuose iszti
ko New Gloucester, Manie; 
Hawkes Mountain, Cavendiszh 
■--------------------------------------— ■

PAKRIKSZTIJO
SAVO SŪNELI

KANSAS CITY, KAN. —
Ponia Clarence F. Allen atsi
klaupė prie savo trijų metu sū
nelio ant ulyczios ir ji tenai pa
kriksztijo sulyg Kataliku Baž- 

klaidingai esi pasielgęs ir kad 
tavo nusistatymai yra prie- 
szingi visiems musu kraszto 
nusistatymais! Tu esi daug 
daugiau in kaire .puse nukry
pės negu Rooseveltas ar Tru- 
manas kada nukrypo. Gal kai 
kurie tave dar vis gerbia, bet 
ne mes.“

Jis toliau savo laiszke pasa
kė kad nuo szio laiko General 
Moters kompanija atsisako ji 
ar jo partija remti. Tai tikrai 
baisus smūgis ne tik paežiam 
Prez. Eisenhoweriui, bet ir vi
sai Republikonu partijai, nes 
szita automobiliu kompanija 
kas metai szimtus tuksatneziu 
doleriu iszmeta del rinkimu ir 
vis remia Republikonus.

ra ra ra

Ross per ta tardinima gir
dėjo kai Wynn pasakė tai 
komisijai ir tam teismui, 
kad jis syki prasze kad Ross 
jam pagelbėtų gauti kon
trakta isz Marinu del drabu- 
žiuu.

ra ra ra

Vermont; ir Bradford New 
Hampshire apylinkėje. Kiti 
gaisrai pasirodė prie Wayside 
Inn, in Sudbury, Mass., Fall 
River ir Boyleston Mass., ir tu 
miestu ir miesteliu apylinkėse.

Didžiausias gaisras isztiko 
Bar Harbor, Maine valstijoje.

Policijantai sako kad daug 
szitu gaisru buvo pradėti jau
nu vaiku, kurie ant patycziu 
buvo pasikūrė laužus, kuriuos' 
jie vėliau nebegalejo suvaldin- 

nyczios instatymais. Ji per te
lefoną pasitarė su Monsignoru 
Right Reverend J. J. Downey 
ir jo pasiklausė ka ji turidary- 
ti. Ji tada, pirm negu tas kuni
gas pribuvo pakriksžtijo savo 
sūneli. Po tam Kunigas atvy
ko, ir su ja, ir su jos šuneliu nu-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

CHICAGO, ILL. — Trisde- 
szimts asztuoniu metu amžiaus 
Cuthbert Coy negalėjo pakęsti 
kai jo pustreczio menesio sū
nelis verke. Jis policijantams 
paaiszkino kad jis pirmiausia 
užsmaugė savo sūneli David, 
paskui, nebežinodamas ar jis 
dar gyvas ar ne, jis nustvėrė ji 
isz jo loveles nusinesze in vir
tuve, paguldė ant stalo ir nu
kirto jam galvute.

Jo žmona, Alice, pamaezius 
kai jis ju sūneli nusistvere 
spiegdama iszbego isz stubos.

Policijantai sako kad Cuth-i 
bert Coy, kuri laika iszbuvo be- 
proeziu namuose.

ŽUVO AUTOMOBI- !
LIAUS NELAIMĖJE

_____
INDIANTOWN GAP, PA. !

— Porele isz Ventnor, N. J., žu
vo automobiliaus nelaimėje kai 
ju automobilius susimusze su 
tractor-trailer troku netoli nuo 
Indiantown Gap. Jiedu buvo 
Ponas Linford Godwin, 59 me
tu amžiaus ir jo žmona 33 me
tu amžiaus Dorothy. Policijan
tai sako kad jiedu važiavo in 
autcimobili su dvejais kitais, 
kurie toje nelaimėje buvo su
žeisti. Ir to troko draiverys, 41 
meto amžiaus Edward Goete- 
nius, isz Somerville, N. J., bu
vo sužeistas. Tas jo trokas nu
sivedė nuo vieszkelio.

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKIT!

Dave Beck Ir James R. Hoffa

Teamsters Unijos bosas 
Dave Beck su savo Unijos 
Vice-Prezidentu James R. 
Hoffa, ežia nuduoda, kad jis 
nėra visai susirupine kas
link visu tu Senato Komisi
jos intarimu.

Bet ar jis szypsoso ar juo
kiasi, jiedu turi daug kuomi 
rūpintis. AFL — CIO uni
ja yra patraukęs Dave Beck 
in savo tardymus, ir jam isz 
anksto yra pasakius kad jis

1,600 Policijos Ir
Kariuomenes
Numalszintas

VARSZAVA, LENKIJA — 
Eina gandai kad nemažas suki
limas invyko piet-vakaru Len
kijoje. Apie tūkstantis szeszi 
szimtai policijos ir kariuome
nes buvo iszszaukta sukilėlius 
numalszinti.

Varszavos laikrasztis Szpan- 
dar Mlodych raszo, kai visas 
tas sukilimas buvo priesz Ko
mu nistiszka valdžia.

Buvo aiszku kad ežia buvo 
sukilimas isz Generolo Kuro- 
pieska atvykimo ir isz pasky
rimo komisijos datirti kas ežia 
kaltas už ta sukilimą.

Tas laikrasztis Szpandar 
Mlodych raszo kad sukilimas 
prasidėjo kai vienas jaunas ka
reivis buvo suaresztuotas už
tai kad jis buvo girtas. Laik
rasztis sako kad kiti kareiviai 
ir valkatos, niekszai, bomeliai 
prisidėjo ir šukele baisu lerma. 
Keli szimtai žmonių susirinko 
prie policijos namus, ir mėti
nėje akmenis ir lazdas in poli
cijos namu langus.

Devyniolika tu sukilėliu bu
vo suaresztuota. Vienas isz ju 
yra Armijos Sergeant-Major.

Laikrasztis sako kad per 
daug degtines ir alaus buvo 
parduodama per szokius ir ba- X 
liūs.

Tai treczias tokis sukilimas 
in viena sanvaite.

Daugiau kaip keturios de
szimts žmonių buvo sužeista

(Tasa Ant 4 Puslapio)

negales iszsisukti ar pasi
aiszkinti, kaip jis dare su 
Senato Komisija.

Dave Beck sako, kad jis 
dabar yra visu persekioja
mas.

Bet jo grasinimas kad, kai 
jis prabils ir teisybe pasa
kys, tai visu Senatorių kisz- 
kos drebes, iszgaravo.. Pa
sirodo kad jis arba neturėjo 
ka pasakyti, arba neiszdry- 
so.



“ « A U T. J!».» MAHANOY CITY, PA

Kas Girdėt
In Southampton miestai, 

Anglijoje, restaurant©, patar
nautojas Kyriacos' Miltiadou 
buvo teismo nubaustas ant dvi- 
deszimts asztuoniu doleriu už 
tai kad jis partrenke ant grin
dų ir suspardė kostumeri kuris 
jam nebuvo, palikes arbatpini- 

, , I

geliu, “tipso.“

Dabar jau visiems Vaszing- 
tone aiszku kad Amerikos biz
nieriai baisiai pyksta ant Prez. 
Eisenhowerio. Ir tai visai Re- 
publikonu partijai ne in svei
kata, nes biznieriai ir fabrikan
tai yra stambiausi rėmėjai per 
rinkimus.

Apsaugos Sekretorius. Chhrlos 
E. Wilson, už keliu menesiu pa
sitrauks isz savo vietų. Jiedu 
jau keletą kartu yra. susikirte 
su Prez. Eisenhoweriu.

Chicagoje, Clarence Green, 
Dalton miesto, Georgia valsti
jos mayoras, gavo' dauba Chi
cago je in popieros fabriką. Jis 
pasiaiszkino kad jam ligi gyvo 
kailio' buvo insipyke visa poli
tika ir papirkimai kaipo savo 
miestelio mayoras. Jis sako 
kad jis dabar nori teisingai ke
lis skatikus užsidirbti.

Dar nieko vieszai nėra sako
ma ar skelbiama, bet gandai ei
na kad ne už ilgo Amerikos 
Sekretoriaus vieta užims Ro- 

f

bert Anderson, kuris yra Pre
zidento Eisenhowerio intakin- 
giausias patarėjas.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company
Mahanov Citv. Pa.. U.S.A.

In Milwaukee, Ponia, Patri
cia Heaton, 18 metu amžiaus 
nuotaka pareikalavo divorsb 
nuo savo jaunikio, 21 meto am
žiaus pono Heaton, kai ji daži- 
nojo kad jis buvo pasiskolinės 
pinigu del savo ženystvos lais- 
niu ir kad jis nebuvo tokis, ba
getas-kaip jis jai gyrėsi.

Valdžios administracija, Va- 
szingtone dabar stengiasi pri
sikalbinti tinkamus ir intakin- 
gus žmones, kad jie užimtu 
augsztas vietas valdžioje. Bet 
daug tokiu žmonių vengia Va- 
szingtono, kaip velnias szves- 
to vandens, nes jie bijosi visu 
tu tardinimu, intarinejimu ir 
szmeižtu.

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

Platinkit “Saule”

Detroit mieste, studentas ad
vokatas patemijo kad nėra 
kandidato del New Buffalo, 
Michigan apygardos vieszkeliu 
komisijonieriaus. Jis tik ant 
baiku inrasze savo varda kaiipo 
kandidatas ir buvo iszrinktas 
per viena'baisa, vota.

Pagelbininkas . Sekretorius 
Tolimuose Rytuose, Walter 
Robertson pasitrauks isz savo 
vietos. Jis nesutiko ir nesutin
ka su. Vaszingtono nusistaty
mu užvesti prekybas su Komu- 
nistiszka Kinija. Jo patarimai 
jau du kartu buvo pastumti in 
szali kai Amerika su Anglija 
susitarė dairyti bizni su Komu- 
nistiszka Kinija.

Pypkes Durnai

— Isz visos szirdies, atsa- i 
ke nustebintas ir nudžiugintas ] 
ponas Antanas Mailleford.

— Pasiraszyk, mielas prie- 
teliau. Sztai dvideszimts tuks- 
taneziu dukatu.

Holandas mete aut stalo 
krepszi aukso kuris ant stalo 
metaiio atbalsiu suskambėjo.

Ponas Antansa pasirasze ir 
ant Holando reikalavimo per- 
gamina paslėpė in kiszeniu.

— Dar žodis, tarė bankie- 
rius. Mudu bendrove bus už
laikoma, paslaptyje ir per visa 
laika jo gyvavimo, t. y., per 
iszfisus metus mes su savimi 
jokiu savitarpiniu santikiu ne
turėsime. Jei praslinkus me
tams dasižinosi apie mano 
snierti, notrių idant tu Ibutum 
iszipildytojum mano valios kas- 
li nk kent an ežiu ezyseziuje du- 
sziu.

-—■ Stengsiuos viską isztiki- 
mai iszpildyt, ka man tiktai 
liepi. Ar man tai 'prižadi, ponas 
Antanai Mailleford ?

Sulaukus 60 Metu

priesz Nukryžiavota.
— Pirklys parode Mukele 

ir Dievo Motinos paveiksią, 
kabanezius ant sienos ir dar 
pridūrė:

In Brisbane, Australijoje, 51 
meto’ amžiaus Edward Eugene' 
Ebzery buvo 871 sykiu suareszr 
tuntas už girtuoklyste, bet tei
sėjas ji paleido ir jam dovano
jo kai jis pasiaiszkino kad jis 
per tris menesius stengiesi ger
ti vien tik sode ir kad ta sode 
jam pilvą taip sugadino kad 
jis turėjo keletą sznapseliu 
i s zm e sti.

Kongresas ir Senatas dabar 
yra nusistatęs fpriesz Prez. Ei- 
senhoweri kaslink keliu bylu, 
instatymu, kuriuos Eisenhd- 
weris nori invest!. Dabar Ei- 
senhoweris kreipiasi staeziai 
iii Amerikieczius per radijai ir 
televizija.

Roosevelt as taip daro ir jam 
pasisekė; bet Ei seni i owe ris nė
ra Rooseveltas ir nėra tpkis 
iszkalbus.

Tavo plaukai reteja;
Pilvas platėja;
Žandai storeja;
Liemenis didėja;
Kelines nesueina;
Pinga! mažėja;
Kiszenius tuszteja;
Skolos didėja;
Gimtadienis artėja;
Laiptai statesni;
Keliones ilgesnes;
Kvapas trumpesnis.
Bet kas ežia kam rupi?
Sulaukus szeszios deszimta

meta
Jau taksu daugiau nebebus.

man priguli, prisiekiu priesz 
Dievą kad ju paleisiu daugiau
sia už mirusiu gelbejima, .ypa
tingai savo giminiu ir priete- 
liu.

— Neužmirszk ai])ie apleis- 
taises duszias, tarė ponas Von 
der Risdael. Bet atsisveikinu, 
su tavimi, vėlindamas tau lai
mes ir pasisekimo. Turėsi nuo 
manos žinia czion.ai, toj pa- 
czioj vietoj, pusiaunaktyje, 2 
d., Lapkriczio 1623 metuose.

Pittsburgh mieste, Mary Jo 
Anne Ryland, suaresztudta kad 
ji pasivogė septyniolika tuks- 
tancziu ir penkis szimtus dole
riu isz Ibankos kurioje ji dirbo, 
pasiaiszkino kad ji in ta banka 
labai tiki nes ji su tais savo (pa
sivogtais pihigais buvo nusi
pirkusi $4,000 vertes bonu in 
ta banka.

Demokratu eilese eina gan
dai kad Massachusetts valsti
jos Senatorius John F. Kenne
dy gal yra i n t ak i ilgiausia,s 
žmogus del Prezidento rinkiniu 
1960 metuose. Jeigu Demokra
tai nutariu ji pastatyti kaipo 
kandidata, tai gal vėl iszkiltu 
tas tikėjimo klausimas, nes 
Kennedy yra Katalikas.

ipina gandai kad Iždo Sekre
torius George M. Humphrey ir

GERIAUSE DALELE

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

der Risdael visas savo tiesas 
iszkloja, pasiliks locuastimi 
pono Antana Mailleford.

Pasiraszyta: Von der Risda-
Tenai

— Ar sutinki su tos ben
droves sanlygomis? Paklausė 
An i s t e rd am o b a n k i e r i u s.

Dipliomatas yra žmogus ku
ris stengiasi iszriszti baisiai 
painius klausimus, kurie klau
simai niekados nebūtu iszkile 
jeigu nebūta Diipliomatu.

Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U, S. Bonus!

nors n hkt
Dabar eina daug gandu, kad 

valdžiai rengiasi keliais bilijo
nais doleriu sumažinti savo 
iszlaidas, ir taip' visiems tak
sos bus sumažintos. Bet in. visa 
tai visai netikėkite, nes tai tik 
bobų pasakos, nieko panaiszaus 
nebus. Jeigu kas, tai'valdžios 
iszlaidos padidės ir musu tak
sos panasziai padidės.

To

ANTLERS AWAY!
Antler bearing animals often 
Find their headgear more of a 
HINDRANCE THAN A HELP. WHEN 

TWO WARRING REINDEER LOCK 
HORNS, THEY ARE FREQUENTLY 
UNABLE TO EXTRICATE THEM

SELVES. RESULT-THEY
l. BOTH DIE OF

STARVATION/

n HTS TOMORROW/

Eroiplanu kompanijos dabar 
garsina kad galima skristi isz 
New York in Los Angeles, Ca
lifornia in penkias valandas. 
Taip pat isz. New York in Lon
doną, Anglija.

BUILT FOR THE CENTURIES
The ANCIENT ROMANS BUILT ALL THEIR ROADS TO 
LEAD INTO ROME. HENCE THE EXPRESSION ALL 
ROADS LEAD TO ROME . SO EXPERT WERE THESE 
EARLY ENGINEERS, MANY OF THEIR R0AP5 ARE IM

USE TOO AT/

Praslinko metai kaip viena 
diena isztikimas savo prižadei- 
jimui, ponas Antanas Maille
ford, kiek tai priesz nurodyta 
valanda sėdėjo savo kambaryj, 
vieszbutyje “Francuzijos tole- 
rio“ Doras žmogus buvo inszi- 
les. Viskas isz jp pažiūros rodo 
jog jis savo senus turtus atga
vės ir vėl palikes turtingu.

Aplinkui ji gulėjo krepszia i 
pilni aukso ir sidabro.
buvo pilna visokiu pinigu isz 
visu svieto krasztu. *

Ponas Antanas iszpyle pini
gus ant stalo isz krepsziu ir 
visus padalino, in dvi dalis. 
Kiekvienoj dalyje buvo po 
800,000 Francuziszku franku, 
tie 20 tukstaneziu dukatu at
nesze labai gera pelną'.

Argi tai nebuvo stebuklin
gas daigtas?

Be abejones, kad ponas Mail
leford nesigailėjo nei laiko nei 
sunkenybių, kad ta suteikta 
jam, suma atsakaneziai sunau
doti. Jisai vedei pirklyste su 
Anglija, Italija ir Iszpa.nija. 
Produktus isz Rytu, isz Azijos 
ir Australijos salų in Europa 
part raukinejo ir kiekvienas 
jam užsieimimas nu Dievo pa
laimi n i m u sekdavosi.

— Kas-gi tame stebetino, 
kalbėjo syki, tarytum Dvasios 
szv. apszviestas. Ar-gi czy's- 
cziaus duszios mums nepa- 
gelbsti? Juk ir anas prie savo 
be n d.r o v es pr iemem.

Toji mislis jam pridavė

daibsztumo ir sthmantrumo ta- į 

me užsiemime. Atėjo laikas isz- 1 
pildyti bendroves sanlygas. 
Ponas Antanas Mailleford lau
ke Amsterdamo bankieriaus. 
Tuo tarpu subelsta in duris. 
Tai buvo vieszlbuczio tarnas: 
atnesze jis pergamina su rau
donu, laku užpeczetyta. Ant pe- 
czeties matėsi kryžius. Nepa- 
žinstamasis jam perdavė per
gamina.

Ponas Mailleford su dreban- 
czia ranka, perlaužo peczeti ir 
skaitė:

“Bankierius Von der Ris
dael užmigo vieszipatyje 2-tra. 
diena Lapkriczio 1622 met nose 
apie pusiaunakti. Nepamirszk 
to prižadėjimo. Mielašzirdys- 
tes dele numirusiu!“

Tai buvo viskas. Ant tos ži
nios ponas Antanas Mailleford 
persigando ir negirdėtai nusi
stebėjo. Ar-gi tai numirėli ma- 
cziau ? Klause pats savos. Ar- 

( gi tai su numirusiu bankierium 
apie reikalą, kalbėjausi? Tame 
nėbuvo' jokios, abejones.

— Jei jau taip, tarė ponas 
Mailleford, tai su Dievo pa- 
geliba dalaikysiu savo prižadė
jimo. Pono Von der Risdaelo 
aukos bus iszdalintos kuni
gams, klioszitoriams biedniems, 
keneziantiems ir visiems nelai
mingiems paniekintems. Kai]) 
dangiszka rasa tasai auksas 
nukris ant ezyseziaus liepsnų, 
apszaldins baisus skausmus ir 
danguma, kailiniu nuves in 
dan gan s kai nil y st e.

Kaslink mano paties aukso, 
negaliu geriau jo sunaudoti 
kaip tik paaukauti kentan- 

,ežioms duszioms. Tai j u pave- 
dejimas, tai auksas joms prigu 
liutis net iki paskutiniam pini
gėliui. Man mirsztant noriu im
ti taip tik turtingas kiek man 
davė mirusis Ansterdarno 'ban
kierius. Viskas bus atiduota už 
kenta.nczias duszeles. Ponas 
Antanas Mailleford buvo tai 
žmogus pilnas pagalbos, jis 
niokojo savo1 (liiota, žodi dalai- 
kyti. Jis savo turtus sunaudo
jo mirusiu skolų, apmokėjimui.

Kada paskui dvideszimts me 
tu vėliau, kūnas brolio Antano 
Mailleford buvo viename Flan- 
derijos kliosztoriuj laidojimas, 
apatas, sopuliu sujudintas, tais 
žo < 1 ž ia i s ip r ak a Ube j o.

— Melskimės už mirusi 
prieteli!

Brolis Antanas turėjo milži- 
niszkus turtus kuriuos dangų, 
ant procento sudėjo. Tarp t ar
tybes ir biednumo jisai buvo 
apsirinkęs paskutine kaipo ge
riausia dalele. Szv.entos du- 
szios kurias jisai isz ezyseziaus 
kaneziu iszgelbejo 'bus jam am
žinas vainikas.

Ak, 
rybes 
sekti!

Tie

kodėl tokios kilnos do- 
brolio Antano nega 1 ime

žodžiai skambėjo isz 
lupu kada brolis Antanas buvo 
sudėtas in kapus.

KATALOGAS 
KNYGŲ

apraszy-

Plienas pabrangs tarp pen
kių ir septynių doleriu ant to
no. Tai reiszkia. beveik viskas 
vėl nors 'aiški 'pabrangs. 1 tr
iniausiai, jau ir taip brangus 
automobiliai bus dar branges
ni nes jiems reikia daugiausia 
t O' pl ieno.

REMEMBER
' US. SAVINGS BONDS STRENGTHEN THE SECURITY OF

TOUR. COMMUNITY, YOUR COUNTRY/ START BUYING U.S. SAVINGS į 
BONDS TOOAT-THET'RE TOUR BEST BaT.

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

Saule Publishing; Co., - Mahanoy City, Pa SAULE - Mahanoy City, Pa

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

užsisakykite knygas iss 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSĄKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
k'nve'A. 404 puslapiu. 5Po

No.l02— Prakeikta, meilia

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

N O.103—V aidelo ta, 
isz pirmutines puses 
•zio iszimta isz Lietuviszkn 
užlieku. Su paveikslais. 177 ] 
lideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) | 
calpinasi sekanti skaitymai: ' 
Via isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio < 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
1.1., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražam 
ežius 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;

1 Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c,

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Angldrius isz Valencziojs, Ko
mas daigtas turi savo vieta. 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
?6 puslapiu. 25c.

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

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
^udinsta, Urlika Razbaininka, 
13 puslapiu, 20c.

“Saule“ gražiausia 
kamiausia dovana nuo 
vio, Lietuviui.

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

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

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

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

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

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

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

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

No.Į50—Apie Dūkto Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį 61 puslapiu, 20c.

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

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

apysake 
szimtme-

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

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

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

Kny gute 
Pinigu Ligo-

Knygute

ir tin- 
Lietu-

Skaitykit “Saule”

Kristus©

Verksmai 
prie Ap

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

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

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

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jėzus© 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
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 Jeruzolima. 10c.

No.20Q—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybcs. 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.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa., - ĮĮ. 1. B

4

i 4» k1k
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Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeiinynos
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — MICHIGAN

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

Geriause Dalele

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 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:

pUSIAUNAKTI musze mies
to laikrodis mieste Calais, 

Fraincuzijoj. Tai 'buvo Lapkri- 
czio 2 diena. 1G22 m. Miestelė
nai ir amatninkai, nuilsę nuo 
dienos darbo, miegojo sunkiu 
miegu, nesirūpindami apie tai 
kad smarkiai viesulą su lietum 
ir sniegu szniokszte ir szvilpe 
lauke.

Ant ulyezin vieszpatavo 
tamsybe, nei viena, žvaigždele 
ant. dangaus nežibejo nei vie
nais žiburėlis languose nesu- 
blizgejo. Sakau nei vienas, bet 
klystu. Uly'czes Minima, kampe 
priesz karaliszikus palocius ir 
plečiu, buvo didelis, aut keliu 
augsztu, namas. Tai buvo 
vieszbutis po vardu “Prancū
zijos Tolerio,” kuriame pa
prastai apsistodavo Angliszki 
pirkliai. Tuo tarpu tu narnu 
viename lange' mažas žiburėlis 
blizgėjo. Jis apszviete kamiba- 
ri pono Maillefort, teisingo ir 
doro pirklio netiktai savo 
mieste bet ir užrubežyje visur 
placziai žinomo.

Doras tasai žmogelis rodosi 
buvo suspaustas sunkaus liūd
numo. Spartas ant stalo, popie- 
romis apkloto, iszJbales ir suny
kęs sėdėjo kažin apie ka. toki 
giliai mislydamas. Laikas nuo 
laiko szluoste nuo kaktos be-

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais j

160 Puslapiu ;
8 ool. ilgio, 5% ooL pločio Į 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu ;■ 
planatu ir visokiu* burtu. Į. 
Knyga in minksztos po- ]' 
pietos vlrszeliuose. :: :: J

Pinigai reikia siusti su Į1 
užsakymu: ]■

Tiktai,. . . $1.00 į
Saule Publishing Co., Į įMahanoy City, Pa.,U.S.A. ] >

1 gauti szalta prakalta, ir isz. jo 
krutinės drebanti žodžiai ver
žėsi :

— Esiu 'sunaikintas, 'be at
eities, be vilties! Kokia, nelai
me! Kaip tas viskas pataisyt! 
Ak, kas-gi to tikėjosi?

Ponas Mailleford laibai dide
lius skausmus kentėjo. Kad 
staiga nakties tylumoje ant ka- 
raliszko pleciaus pasklydo1 bal
sas su pritarimu kokio tai mu
zikai iszko instrumento. Nak
ties sargas tai szauke tokiais 
žoi l'ži Ai s:

“Kelkitės jus, katrie miega
te, O melskitės už numiru
sius!”

Ponas Mailleford papurtė su. 
galva ir kareziaj nusijuokė.

Melstis už numirusius! Ga- 
letu-gi jis aiĮ)ie tai mislyti jisi, 
pirklys, -apsunkintas reikalais, 
gyvenantis nuolatiniame susi
judinime. Turbūt, ponas1 Mail
leford nebuvo pagonas, turėjo 
jisai tikėjimo manta, už jokius 
pinigus nenorėtu Nedeliomis 
Misziu sž veidu arba Velykines 
iszpažinties apleisti, bet dau
giau ko nuo jo reikalauti, ypa
tingai dar tokiose aplinkybėse 
tai butu jau to visko perdaug.

Ta i-gi kas atsitiko?
Didele nelaime ant jo nukri

to.
Nuo nekuriu laiko visokiais 

ne pas i se k i m ais k a i ik i n ai n,as, 
dabar pakele tokius didelius 
nuostolius, kad visas jo turtas 
pražuvo.

“Lilia”, jo garsus. laivas, 
brangiu tavom prikrautas, 
■plaukiantis in rytinius krasz- 
tus, su žmonomis ir su tavorais 
ant mariu susidaužė ir nugrim
zdo. Ir tai]) paskutine jo viltis 
buvo sunaikinta. Toji žinia ji 
visa pereme neapsakomu sopu
liu. Galime-gi stebėtis kad jis 
buvo abejingas ant dusziu nu
siskundimo, kurios su tuo svie
tu buvo persisky tusios! Užgi
mė ilgas tylėjimas. Pono Mail
leford mislys sugryžo prie savo

reikalu, neatneszant jam jokio 
suraminimo, ir palengvinimo1.

Kad staiga sargo balsas Vela 
atsiliepe.

Kelkitės jus, katrie miegate. 
O melskitės už numirusius!

Sargas buvo kitame pleciaus 
gale o vienok jo žodžiai aisz- 
kiai buvo girdimi.

Tas poną. Mailleforda pada
re nekantriu, beveik rastum. 
Jis pats kentėjo, taip jautėsi 
nelaimingu ir, esant tokiame 
padėjime, negalima apie kitus 
mislyt. Teisybe, ponas Maille-

4- *
Pol i t ik ier iai Skulk i n o 

paviete, 
Pradeda darbuotis.

Musu balsai kaip .paprastai 
Eise del Demokratu ir

Repulblikonu,
Už ka aplaikys didžiausia 

g a nb e at 1 y gin im o, 
Kaip tai, stikleli guzutes 

Arba kelis dolerius.
O kada, ir iszeina kokis

Lietuvys,
Ant kokio mažo, urėdo 

Tai ir tai užvydi, 
O kas mums teisingai 

Priguli ir privalome juos 
aplaikyt!

Politikieriai mums prižada.
suszelpima.,

Bet kada laikas ateina, 
Tai greitai apie tai 

užmirszta.
Ka gavo Lietuviai 

Paskutinuose rinkimuose'? 
Apgraužta kaula!* * *

Kokis .tai filozofas, 
Kuris mėgdavo juoktis isz 

žmonių, 
Ana diena užklausė tūlos 

moterėles,
Isz Vaiszingtono, 

Kodėl Dievas sutvėrė isz 
Adomo kaulo motete

Ir kode! sykiu nesutvėrė 
jai ir tarnaite?

Moterėlė nors buvo, nemokyta, 
Bet neužmirszo kad turėjo 

burnoje liežuvi,
Ir taip jam atkirto: 
“Todėl kad Adomas 

Nesugryždavo namo su 
.Sup'lyszusioan paneziakom, 

Nereikejo 'jam įprosyt 
marszkiniu,

Ir prisiu.vin.et guziku 
prie kelnių.

Jis niekados nesėdėdavo 
Karczianioje ligi jpusiaunakt, 

Ir papyko kada
s ugi -y ždamas n am o, 

Užtikdavo Jievute 
verkaniczia.

Jis negere niunszaines 
nei alaus, 

Nelosze isz kazyru, nerūkė
Ir nekramto tabako.,

Ir iieiszdare tokiu baisybių, 
Kiek jo. iszgamos 

imipedžiai iszdaro,
O ir nebuvo tokiu asilu 
Kokiu tu ponuli esmi!” 

Ponas filozopas nusistebėjo 
tokiu atsakymu, 

Nuleidęs nosi, atsisveikino
Su moterėlė, ir nuėjo 

toliaus. 

Pirkite U. S. Bonus SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

ford buvo sunkiu sopuliu su
spaustas, bet kam-gi tiek daug 
nusiminti ? Jis dar buvo jaunas 
ir gera sveikata džiaugėsi, prie 
darbsztumo ir pasisekimo ga
lėjo dar gražius turtus susi
krauti.

Jo vardas jokiu piktu darbu 
nesuteptas, jo teisingumas ir 
doriszkumas placziai visur ži
noma, tai-gi tas viskas dar ga
lėjo jo nelaime pataisyti.

Tręcziu sykiu pasigirdo pa
naktinio rimtas balsas:

Kelkitės jus, katrie ilsitės, 
O melskitės už numirusius!

To jau perdaug, pamisimo 
sau ponas Mailleford ir pakilęs, 
pradėjo placiziais žingsniais po 
savo kambarį vaikszczioti. Bal
sas nutilo. Aplinkui vieszipata- 
vo tyla. Nenoromis jo mislys 
nusikreipė kiton pusėn.

Atsiminė sau savo gimdyto
jus, prietelius kuris buvo per
sikėlė in. ana svietą. Paimate sa
vo geibiama tęva, savo miela 
motina, gulinezius ant smertel- 
no patalo, iszgirdo ju dejavi
mus, ju paskutinius praszy- 
inus.

—■ Nepairi irszk mus, miela
sis vaikeli, kalbėdavo' jie. Tu
rėk susimylejima ant musu du
sziu idant mus Dievas in savo 
rojų teiktųsi priimti. Melskis 
už mus daug r storokis kad ir 
kiti už mus melstųsi nes mes 
jau patys del saves nieko nega
lėsime padaryti.

— Prižadu tai jums, atsa
ke Antanas.

O kaip jis ta prižadejima da
lai. ke?

Deja! Privelėtu del savo di
desnes gėdos iszipažinti kad 
niekados jo malda už tuos 
brangius mirusius prie Dievo 
sosto nekilo, kad jokiu Misziu 
Szv. už ju duszias neužpirko., 
jokios almužnos už juos uba

“He might have inspired 
another Pasteur..

“You should have watched him in the classroom. 
Any college president would have been as proud 
of him as I was.
“It was almost magic the way he created a love 
for learning in his students. You could see it in 
their eyes ’. . . and in their work.
“He looked worn out the day he finally made up 
his mind. Told me there wasn’t anything in the 
world he’d rather do than teach . . . hardest 
decision he’d ever made to give it up.
“ ‘But how can I provide the kind of life I want 
for my family on my college teacher’s pay? he 
asked. t
“I didn’t have an answer for that one. So, he’s 
leaving for a new kind of job at twice the salary. 
“But . . . who knows what a world of good he 
might have inspired as a teacher!”

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

gams in rankas nesudėjo..
Bet ir kitos duszios. turėjo1 

tiesa nu o. jo pagalbos. reikalau
ti. Duszios giminiu, prieteliu 
ir tarnu ezyseziaus 'liepsnose 
dejavo ir prie jo tiese savo 
rankas, praszydamos sau pa
gelbės.

O jis kieta-szirdis apie tuos 
biednus kalinius užmirszo.

Ir dabar aut to laivo, kuris jo 
reikalams tarnaudamas pražu
vo, kiek tai duszeliu persikėlė 
in ana svietą ir reikalavo pas 
ji pagelbės.

Kas-gi už anas melsis ? Kas- 
gi nors viena skatikėli už tas 
duszeles paaukos?

Sunikus san.žines graužimas 
palytėjo jam jau ir taip, sužeis
ta. szirdi. Suprato savo kaltybe 
ir inuszdamais sau in krutinę 
praszneko:

— Ka-gi galiu del ju pada
ryti? Kaip turiu jas gelbėti'? 
Neturiu jau nieko, nieko.

Tuo tarpu pamate ka toki 
blizganti ant grindų. Tai buvo 
szmotas aukso, nupuolęs ant 
žemes.

Ponas Antanas Mailleford, 
kuris neseniai dar rieszkuczio- 
mis aukso pinigus pilstė, pasi
lenkė ii’ pakele ta aukso sznro- 
ta, sakydamas:

— Tai paskutinis. Isz viso 
mano turto pasiliko tik tasai 
vienas szmotas.

Tegul-gi tasai aukso szmotas 
bus del mirusiu, tegul jis jiems 
priklauso. O Dieve, kaip tai 
bueziau asz laimingas kad ga- 
lecziau del ju ka nors daugiau 
padaryti! Ir ponas Mailleford, 
pasižiurėjas in Dievo Motinos 
paveiksią kalbanti ant sienos, 
atsiklaupė. O Motina, nuliudu- 
siu suramintoja, sztai asz nu
lindęs ir sopuliu suspaustas, 
atkreipk savo maloninga aki 
ant manes ir palaimink matn. 
Duok man atjieszkoti nors ma

ža prarasto, turto dalele, o pri
žadu kad apie keniczianczias 
duszias niekados nepamirsziu. 
Ta-gi aukso gabala aukoju 
ypatingai už prieteli, kuris 
paskutinis ant Dievo sūdo- pa- 
s'zauktas.

Tuo tarpu subelsta in duris, 
ponas Mailleford pasikėlė ir 
nuėjo atidaryti. Vyras gana 
patogus, nuo kojų iki galvos 
apsisupęs ploscziumi, nuo ku
rio lietaus vanduo bego, stovė
jo priesz ji. Lempos szviesa ap.- 
szviete jo mirtinai iszbalusi 
veidą.

Nepažinstamasis ji pasveiki
no ir tarė:

—- Ponas Antanas Maille
ford atleisk man kad tokioj va
landoj’ atienu. Gal manes ne
pažysti?

—■ Jei neapsirinku, esi po
nas Von der Risdael, turtingas 
bankierius isz Amsterdamo, 
su kuriuom turėdavo daug ge
ru santikiu.

— Tai]> yra.
— 'GaRu paklausti, isz kur 

man toji malone kad poną ga
liu matyti, tarė Mailleford už- 
mirszdamas kiek • tasai apsi
lankymas buvo stebėtinas ir 
nepaprastas. \

— Ateinu pasakyti tau, ma
no mielasis Mailleford, puiku 
reikalą.

Ponas Antanas liūdnai pa
kratė galva.

— Alau pasakoti apie rei
kalus! Ta.i-gi nežinai kokia ma
ne nelaime patiko ? Esu bied- 
nas sugriautas, be jokm turto, 
be iszgelbejimo.

Szviesi akis Von der Risdae- 
]o piraszvito. ir tarė rodydamas 
in aukso gabala, gulinti ant 
stalo.

— Esi pražuvęs, prabilo, o 
ežia kas?

—■ Tai viskas ka turiu.

Unfortunately for America, 
this same scene is being re
peated all over the country. 
Men and women whose talents 
as teachers could bring great 
things to pass are leaving aca
demic life for other fields.

This incredible waste hurts 
all of us. For we may well be 
losing the inspiration that 
could lead some young mind 
to discoveries benefiting the 
whole human race.

As a nation whose very des
tiny depends on the develop
ment of brainpower, can we 
afford to let this situation 
continue?

Help the colleges or univer
sities of your choice. Help them 
plan for stronger, better-paid 
faculties. The returns can be 
greater than you think.

s'1:.-A- HIGHER EDUCATION

KEEP IT BRIGHT

If you wont to know v/hot tho college 
crisis moans to you, write for a free 
booklet to: HIGHER EDUCATION, 
Box 36, Times Square Station, New 
York 36, New York.

— Tai gali but papėdė nau
jiems turtams.

—■ Tasai aukso gabalas ne 
man priguli. Jis paskirtais du- 
szioms kentanezioms szyseziu-

— Tai kas kita. Dalaikyk 
savo prižadejima, ponas Anta
nai Mailleford. Tikėk man, du
szios kentanezios ezyseziuje 
yra biednesnes už tave. Ir pri
dūrė : Asz czionai ateinu su ki
ta užmanymą. Sztai skaityk 
ta perganiina ir pasakyk man, 
ar sutinki ant tos drauguves. 
Bet skubinkis nes man laikas 
yra. labai brangus!

Ponas Antanas paėmė per- 
gamina ir skaitė:

‘ Žemiau pasirasziusieji:
Ponas Mailleford, pirklys isz 

Calais ir Von der Risdael, ban
kierius isz Amsterdamo, sutve
ria sokanezia pirkliszka ben
drove, kuri turi trauktis per 
isztisus' metus: prasideda nuo 
2 d. Lapkriczio 1622 metuose' 
per pusiaunakti, pasibaigs 2 d. 
Lapkriczio ta paezia valanda, 
ateinanti meta.

Ponas Von. der Risdael au
koja suma 20 tukstaneziu du
katu. ant pirklystes ponui An
tanui Mailleford, kuris priža
da per ta laika suvartoti visus 
doriszkus budus idant toji su
ma didžiausia nauda atnesztu. 
Uždarbis isz tos sumos bus pa
dalintas lygiai ant dvieju da
liu. Pirmutine visa dalis busi 
paszvensta almužnai, Miszioms 
szventoms, maldoms ir kitiems 
geriems darbams už duszias 
ezyseziuje kentanezias, antra 
dalis, ant kurios ponas Von

(Tasa Ant 2 puslapio)

SVARBUS
PRANESZIMAS!

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,” Jeidejai 
yra priversti pakelti prenume
rata Dabar!!!

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! 
Io, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo- 
keseziai!” Tikimies kad mušu 
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! 1

Stengiamies vesti laikrasžti 
“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. SzirdingaL 
Acziu! : i

Su gilia pagarba, liekame^ 
—“Saules” Redakcija.
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ZiniosVietines
— Seniause miesto gyven

toja,^ponia. Katre (Raymond) 
Ramanauskiene, 102 metu am
žiaus, nuo 335 W. South uly., 
likos iszveszta in Pottsvilles li- 
gonbute del gydimo pareita 
Ketverga. Senuke gimė Lietu
voje, atvyko in Mahanoju 1897 
metuose. Jos vyras, Jonas Rai- 
manauskas da gyvas ir turi 
apie 90 metu amžiaus.

— Seredoj pripuola Szv. 
Sofijos ir Szv. Jono de la Salle, 
o Tautiszka Vardine : Jaunute. 
Ir tai diena: 1787 m.., Amerikos 

"Klnsti tūlei ja sutverta. Philadel
phia, Pa.; 1950 m., Tautu San- 
jung’os Sekretorius Trygve Lie 
pasikalbėjo su Stalinu, Mask
voje, 'bet isz to pasikalbėjimo 
nieko gero neiszejo; 1920 m.., 
Lietuvos Steigiamoje Seimo 
atidarymas; 1859 m., gimei

dinti ir inszoko in ta upeli. Vi
si kiti szoko su kojomis pir
myn, bet Dutkeviczius norėjo 
pasimerti ir ten buvo visai ne
giliu, ir jis sau galva prasiskė
lė in akmenis. Jis buvo nuvesz-i 
tas in Nazareth ligonine, kur: 
daktarai sako kad jis pavojin- 
goję padėtyje.

EROPLANAS
NUSILEIDO

Lakūnas Ir 2 Keleiviai
Biski Sužeisti

OVERBROOK, PA. — Ma- 
žas dvieju inžinu ereoplanas 
buvo priverstas greitai nusi
leisti, ir lakūnas nerado geres
nes vietos, kaip ant golfo lo- 
szimo lauko in Overbrook 
Country Club.

Lakūnas ir du keleiviai buvo 
sukriesti ir biski sužeisti toje

nelaimėj c ir buvo nuveszti in 
Bryn Mawr ligonine. Kitas ke
leivis visai nebuvo sužeistas.

Iszkados eroplanui buvo pa
daryta ant penkiolikos tuks- 
taneziu doleriu.

Edmond Allard, 39 metu am
žiaus eroplano lakūnas pasi- 
aiszkino kad vienas jo to ero
plano inžinu užgeso ir prie tos 
tiedos prisidėjo dar miglos ir 
ukąnos ir už tai jis buvo pri
verstas greitai nusileisti.

Golfo loszejai sako kad jie 
mate kai tas eroplanas staiga 
isz padangių pradėjo nusileis
ti. Jie sako kad jis ka tik neuž
kliuvo už augszto bokszto ir 
paskui už medžiu, bet pasek-

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Jko Turtingu Ponu.
Ir t. t. Per paczta, 20 Centai, 

i SAULE - Mahanoy City, Pa.

mingai nusileido.
Tas eroplanas iszarde, iszro- 

ve apie 60 mastu naujai pasie
tos žoles.

Lakūnas Allard sako kad jis

ninkams toliau pastebėjo, kad 
jeigu jo biznis taip eitu velniop 
kaip tie bagoeziai dabar sako 
kad ju eina, tai jis nei vakaro 
nelauktu, bet viso to savo biz-

Pats Kun. Patterson buvo 
nuvesztas in ta ligonine. Jam 
buvo galva praskelta ir koja 
nulauszta.
j ,Jo automobilius susimusze

tas suktybes.
AFL-CIO unijos vadai yra 

jam davė iki Gegužio 20 dienos 
prisirengti atsakyti in tuos 
klausimus.

su savo keleiviais buvo iszskri- 
des isz Manchester ir skrido in 
St. Petersburg, Florida.

Eroplanas dabar tupi tenai 
ant to golfo loszimo lauko, kol 
eroplanu komisija visa tai isz- 
tirs ir nutars ar yra galima ji 
isz tenai pakelti ar gal reikes 
ji suardinti ir iszveszti.

Szeszi žmones tuo laiku kai 
tas eroplanas staiga nusileido, 
losze golfą, bet nebuvo arti tos 
vietos kur tas ereoplanas su
stojo.

nio nusikratytu.
Jis paaiszkino kad valdžia 

dabar turi daugiau pinigu pra
leisti, nes visi darbininkai rei
kalauja ir gauna didesnes al
gas. Ir jis sako kad jis tiems 
darbininkams to nepavydi, bet 
nori kad jo draugai milijonie
riai tai suprastu. Jis sako kad 
jis ir kiti tokie bagoeziai dabar 
daug daugiau užsidirba daug 
daugiau ineigos gauna ir tai 
kam kitiems nors keletą trupi
niu pavyeti.

su kitu automobiliu, kuri vai
ravo 53 metu amžiaus Milton 
Weiss. Paskui to Kunigužio 
automobilius atsimuszes nuo 
to autemobiliaus sudužo in 
elektros stulpą.

Antro automobiliaus draive- 
lys nebuvo nei sužeistas toje 
nelaimėje.

SUKILIMAS
LENKIJOJE

MILIJONIERIUS
KASLINK

MILIJONIERIŲ

Pierre 'Currie, kuris iszrado 
radium kurios liekarstos, da
bar yra naudojamas del vėžio 
ligos.

— Kectverge pripuola. Szv. 
G o no N epo., o Tautiszka. Var
dine: Vitragis. Taipgi ta. die
na: 1942 m., Prez. Franklin I). 
Rooseveltas insakc (paleisti 
Komunistu partijos Sekretorių 
Earl Browder! isz kalėjimo, 
nes Komunistai dabar yra. mu
su talkininkai įpriesz Nacius. 
Tai buvo baisus Roosevclto in- 
sakymas, nes tai buvo klaida, 
už kuria, mes ir sziandien bran
giai mokame.
’ — Petnyczioj pripuola Szv. 
Paskalio, o Tautiszka Vardine: 
Mandagus. Taipgi ta diena: 
Nepriklausomybes diena Nor
vegijoje; 1940 m., Prez. F. D. 
Rooseveltas pareikalavo 'bilijoi- 
ha. doleriu ir penkios deszimts 
tukstaneziu kariszku eroplami 
del apsiginklavimo; 1946 m., 
Prez. Harry Trumanas užima 
su vaisku visus geležinkelius 
ir uždraudžia straikuoti; 1875 
m., mirė Vyskupais" M. Valan- 
czius. t 

Pennsauken, N. J.—
Du žmones buvo sužeisti ant 73

Gedulinga Kelione

Ponas Leroy su savo žmo
na ir nužudintos mergaites 
dede, Robert Ruland, (po 
kaire) atsilanko pas grabo- 
riu in Brooklyn, N. Y., kur 
devyniolikos metu dukrele, 
Patricia Rutland yra pa-

szarvuota.
Dvideszimts dvieju metu 

amžiaus Thomas Higgins 
yra intartas už tos mergai
tes nužudinima. Jis yra su- 
aresztuotas ir in kalėjimą 
patupdintas.

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Apsaugos Sekreto
rius, pats keletą kartu jau mi
lijonierius, Charles E. Wilson 
sako kad jam jau ligi gyvo 
kaulo insipyko klausytis kai 
kiti bagoeziai milijonieriai Va- 
szingtone bedavoja kad taksos 
yra tokios dideles, kad valdžia 
tiek daug reikalauja.

Jis sako kad jis, nesigirda
mas yra bagotesnis už daugu
ma tu mažu milijonierių Va- 
szingtone, kurie dabar Lozorių 
gieda. Ir jis sako kad jis isz sa
vo asmeniszko turto moka dau
giau taksu negu kurie du isz 
visu tu kitu. Ir jis toliau sako 
kad isz savo paties patyrimo 
jis gerai žino kad kaip jis, taip 
ir kiti tiek daug pinigu nėra 
niekados padare kaip dabar 
padaro.

Jis sako kad jam jau insipy
ko visu tu bagoeziu aimanoji- 
mai; Jis sako kad jis bago- 
czius gana gerai pažinsta nes 
jis pats yra vienas isz j u. Jis 
toliau sako kad beveik visi 
Amerikos prekybos nariai yra 
bagoeziai ir beveik visi dabar 
Lozorių gieda ir biedavoja; bet 
jis pastebėjo, kad nei vienas isz 
biznio neiszeina. Jis laikraszti-

Tai tikrai sveiki žodžiai isz 
tikro bagoeziaus, milijonie
riaus, kuriam jo darbas Vasz- 
ingtone yra tik baikos, kuris 
deszimts ar dvideszimts sykiu 
daugiau užsidirbtu jeigu jis sa
vo vieta Vaszingtone pamestu.

Mes gerai žinome kad jis ta 
vieta laiko ne del pinigu ir ne 
del savo sveikatos, bet tik vien 
kad kito žmogaus Eisenhowe- 
ris negali surasti kuris ta dar
bą galėtu tinkamai atlikti.

Jis isz valdžios gauna apie 
dvideszimts tukstaneziu dole
riu in metus. Jeigu jis ta savo 
vieta apleistu, namie tupėtu ir 
nieko nedarytu, jis gautu apie 
tris szimtus tukstaneziu dole
riu in metus, ir niekas negalė
tu ji intarti ar ji iszbarti.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kai policijantai, Stargard 
mieste susikūlė su gyventojais, 
kai jie norėjo viena moteriszke 
ir jos keturis vaikus iszmesti 
isz jos namu.

Muzikai, darbininkai sudarė 
procesijas ir parodas priesz po- 
licijantus, Lomža mieste, neto
li nuo Varszavos. Jie nori pa- 
reikszti savo pasipiktinimą ir 
pasiprieszinima priesz polici
jos žiaurumus.

BOSAS DAVE BECK
BIEDOJ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

KUNIGUŽIO ŽMONA 
ŽUVO

PHILADELPHIA, PA. — 
North Philadelphijos Kunigu
žio žmžona žuvo automobiliaus 
nelaimėje kai jos vyro automo
bilius sudužo in stulpą, kai jis 
susimusze su kitu automobiliu.

Žuvusioji buvo 65 metu am
žiaus Ponia Armita Patterson, 
Kunigužio Isaac M. Patterson 
žmona. Jos vyras yra kunigu- 
žis del Trinity M. E. Bažny- 
czios ant York uly. Ji jau buvo 
pasimirus, kai ji buvo nuveszta 
in Graduate ligonine.

vieszkelio netoli nuo Pennsau
ken. Jiedu buvo nuveszti iii 
Cooper ligonbute, kai polici- 
janti pribuvo ir pasmukę atn- 
bulansa isz tos ligonbutes. Su
žeistieji yra 58 metu amžiaus, 
Ponia S. Goldberg isz Phila
delphia!, ir jos vyras 60 metu 
amž., Albert. Abiems galvos 
buvo laibai sužeistos.

VAIKAS PRIGĖRĖ

Antras Susižeidė
BUCKS COUNTY, FA. — 

Szcsziu metu vaikas isz Phila- 
delphijos prigėrė in Neshami- 
ny Creek, in Bucks County. Ir 
14 metu vaikas labai susižeidė 
besima udindamas su kitais 
vaikais in Pennypack Creek.

James Murray, 6 metu, in- 
puole in ta upeli, kur vanduo 
buvo apie 6 pėdu gilumo. Jo 
tėvai jo pasigedo apie 6-ta va
landa vakare. Jo gimine Louis 
Capelli inszoko in ta upeli ir 
ji isztrauke, bet jau buvo per 
vėlu. Daktarai spėja kad vai
kas buvo tame upelyje apie 
dvideszimts minueziu.

Fairmount Park detektyvas 
Ralph Bluett sako kad 14 metu 
Joseph Dutkeviczius su keliais 
draugais buvo iszejes ant pik- 
ninko netoli nuo Pennypack 
Creek. Vaikai nutarė pasimau-

Kaslink Atominiu Ginklu Vokietijai

Trys Vakaru Vokietijos 
mokslincziai atsilankė in 
Schaumburg Palociu, Bonn 
mieste, Vokietijoje, pasikal
bėti su Vakaru Vokietijos 
Kanceleriumi, Konrad Ad- 
enhauer, kaslink atominu 
ginklu del naujos Vokietijos 
armijos. Isz kaires in deszi- 
ne: Profesorius Otto Kahn, 
Nobel dovanos laimėtojas; 
Prof. Walther Gerlach ir

Prof. Karl Friedrich von 
Weizesacker. Kelios dienos 
priesz tai asztuoniolika aug- 
sztu ir žymiu Kokietijos 
mokslineziu isz vokietijos 
perspėjo visa svietą kad jie 
neprisidės prie apginklavi
mo Vokietijos su tais atomi
niais ginklais, sakydami 
kad tai vėl sudarytu pavoju 
visam svietui.

o □ □

Dave Beck stengiasi vis: dar 
szypsotis ir nuduoda kad jam 
niekas nerupi. Jis sako kad 
AFL-CIO unija negali ežia 
kiszti nagu, nes visa Teamsters 
unija pasitrauks isz tos bend
ros unijos. Gal jis ir galėtu 
taip padaryti, bet ka jis iki 
sziol buvo pamirszes ir kas jam 
dabar naktimis neduoda ramy
bes, tai kad daug jo unijos eili
niu darbininku, iszgirde, daži- 
noje apie visas tas savo vadu 
suktybes, gal pasitrauks isz tos 
jo unijos.

Pasirodo kad dabar tam 
Dave Beck ne tiek rupi Senato 
komisija ar AFL-CIO unijos 
vadai, bet eiliniai darbininkai, 
kurie kasdien savo laikrasz- 
cziuose skaito apie tas sukty
bes ir vagystes j u sudėtu pini
gu. Dave Beck turės jiems pa- 
siaiszkinti.

Dar ir kitas klausimas, be ki 
ta beda: Dave Beck yra suim
tas del savo taksu neužsimokc- 
jimo.

jos iždo; kiek daigtu ir kam 
jis yra pirkęs su unijos pini
gais.

Jie teipgi pareikalaus pa- 
aiszkinima kaslink Unijos Vice 
Prezidento Frank Brewster, 
kuris panasziai nesutiko atsa
kyti in tos komisijos klausi
mus. Jie dar toliau eina ir pa
reikalauja viską dažinoti apie 
kita vice-prezidenta, Sidney L. 
Brennan, kuris yra nuteistas, 
pasmerktas už tai kad jis eme 
kyszius nuo darbdavio.

Tas unijos bosas Dave Beck 
szimta septyniolika sykiu nu
tylėjo, nesutiko atsakyti, kai 
jis buvo Senato komisijos už
klaustas apie tokius dalykus,

I’AKRIKSZTIJO
SAVO SŪNELI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
I -

važiavo in ligonine.
Ta vaikuti suvažinėjo 34 me

tu amžiai^ Ponia Meta Boyd, 
kuri sako kad tas vaikutis 
staiga iszbego. isz, tarpu stovin- 
cziu keliu automobiliu in jos 
kelia, ir kad ji nebegalejo savo 
automobiliu taip greitai su- 
stabdinti.

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.

As clean as electric lighting! That’s the electric way of cook
ing. No flame! No fuel! No flue!

As a result, clean, fast electric heat is kind to the outer surfaces 
of your pots and pans, keeps them looking clean and new. The.,, 
there’s no soot to form on walls, ceilings, cabinets and curtains 
—your whole kitchen stays bright and cheerful longer.

Remember—For A Stay-Clean Kitchen, Nothing Measures 
Up to Electric Cooking.

See the new electric ranges at your local dealer’s . . . and 
ęo0^

LIVE BETTER.>z1 Electrically

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY




