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Senatorius Morse Intaria Į PASIRINKO SAUGIA PREZ. D. EISENHO-
VIETA

Prezidentą D. Eisenhoweri
Ji Prilygina Prie Unijos 

Boso Dave Beck
WASHINGTON, D. C. — 

Senatorius Wayne Morse, De
mokratas isz Oregon valstijos 
sako kad jis už jokius pinigus 
neatsipraszys Prez. Eisenho
werio ir nepasitrauks isz gin- 
czu, per kuriuos jis prilygino 
Prez. Eisenhoweri prie Teams
ters unijos boso, Dave Beck, 
sakydamas kad jiedu yra va
giai ir sukeziai.

Senatorius Morse vieSzai in- 
tare Prezidentą per Senato po
sėdi ir pasakė kad jeiguPrezi- 
dentas jaueziasi tokis geras, 
teisingas ir skaistus, tai jis 
dabar gali ji patraukti in teis
mą.

Jis, per prakalbas Detroit

mieste intare Prez. Eisenho
weri, ir paskui, sugryžes in 
Vaszingtona, per Senato posė
di atkartuojo savo intarimus.

Jis sako kad jis nemato jo
kio skirtumo tarp Teamsters 
unijos boso Dave Beck, kuris 
kelis szimtus tukstaneziu do
leriu pasiėmė isz savo unijos ir 
Prez. Eisenhowerio,kuris visas 
taksas dovanojo kompanijoms 
kurios stato du pradu ant 
Snake upes ir in He1 Is Canyon, 
toms kompan’jcms taksos bu
vo dovanotos ant daugiau kaip 
szeszios desz’mts penkių mili
jonu doleriu. Aceiu Eisenhowe- 
riui.

Senatorius Everett Dirksen, 
Republikonas isz Tlinois vals
tijos, sako kad Morse negali 
priparodinti kad Eisenhoweris 
yra taip padaręs. Ir jis sako

kad Senatorius Morse labai ne
mandagiai yra pasielgęs. Bet 
kai laikrasztininkai Sen. Dirk- 
sen užklausė ar jis dabar pa
trauks Senatorių Morse in Se
nato teismą, jis pasakė kad jis 
tai neiszdrysta padaryti.

Keli Demokratai Senatoriai 
tuuojaus stojo Senatoriui 
Morse in pagelba ir pareiszke 
kad ir jie pasmerkia Prez. Ei
senhoweri.

RENO, NEVADA. — Trys 
vyrai buvo suaresztuoti ir in- 
tarti už vienos bankos apvogi
mą.

Kai polieijantai pradėjo juos 
klausinėti sztai kas paaiškėjo.

Tie intarti vyrai buvo pasi
rinkę tikrai gera ir saugia vie
ta pasislėpti. Jie buvo pasiran-
davoje kambarį vienuose na- bėjo ir pasitarė su Vakaru Vo

kietijos Kanceliarijų Adenaue- 
riu apie Vokietijos klausima ir 
apie kitus Europai svarbus 
klausimus.

FBI Laikrasztininkams tai bai
siai nepatinka, nes kaip tik 
apie ta pasitarima jie nori da
žinoti.

WERIS ATIDĖJO 
KONFERENCIJA

WASHINGTON, D. C. — 
Prez. Eisenhoweris nelaikė pa
reita sanvaite konferencija su 
laikrasztminkais. Gal už tai 
kad Vakaru Vokietijos Kance- 
liarijus Konrad Adenauer lan
kosi pas ji.

Prez. Eisenhoweris pasikal-

muose, kur skersai ulyezia gy
vena polieijantas, užpakalyj tu 
namu gyvena policijantu .vir- 
szininko, Sheriff pagelbinin- 
kas, ir per siena gyvena

Iszrodo kad isz visu pusiu policijos agentas, 
spnhnwpris rla.har vra minia..Eisenhoweris dabar yra puola

mas ir intariamas. Ir szitas Se
natorius Morse sako kad jis 
nepaiso nei Prez. Eisenhowerio 
nei viso jo sztabo ir jis kvie- 
czia Eisenhoweri ir jo sztaba 
dabar ji patraukti in teismą, 
kur, jis sako, jis dar daug dau
giau pasakys apie Eisenhowe
rio suktybes.

DU BROLIUKAI 
DRAUGU PRIGĖRĖ

SU
VAIKAS NUSZOVE
MOTINA IR SESERĮ

Isz Amerikos
INTARTAS

KOMUNISTAS
WASHINGTON, D. C. — 

Marilyn Monroe, taip baisiai 
pagarsėjusi, pusnuoge loszike 
sako kad ji yra tikra kad jos 
vyras Arthur Miller, drama
turgas ir raszytojas bus pilnai 
jszteisintas. Jis yra intartas ir 
suaresztuotas kaipo komunis
tas ir Komunistu draugas.

Valdžios teisėjas Charles F. 
McLaughlin buvo užklaustas 
ar jis norėtu kad tas teismas 
butu perkeltas in kuria kita 
valstija, kur to intarto raszyto- 
jo žmona loszike Marilyn Mon
roe nebutu, atsake kad ta lo- 
iszike jam nieko nereiszkia ir 
kad jis nei jos nei jos neva gra
žiu ypatybių visai nepaiso.

Raszytojas Miller yra pa
trauktas in teismą už tai
jis nesutiko atsakyti in jam 
užduotus klausimus per Sena
to tardinimus.

kad

V. L. BiiciKOtTSUi, Kattor and Mgr. ft 68 METAS

Televizijos Polieijantas
Pasirodo Tikras Polieijantas

John Bromfield, kuris lo- 
szia ant televizijos kaipo 
“Sheriffas” polieijantas at
sidūrė in toki pat darba tik- 
rimybeje, kai Sheriff Jack 
Howard, iszCochise apygar
dos, Arizona paprasve jo pa- 
gelbos susekti viena prasi
kaltėli. Bendradarbiauda
mas su Los Angeles polici-

susekti ir suaresztuoti Jesus 
ja, Brcmfield padėjo jiems 
Samaniego, kuris buvo jiesz 
komas už tai kad jis buvo 
apleidęs savo žmona. Brom
field, po deszine, ir Howard 
ežia pasiszneka pirm negu 
jiedu kalini patupdina in 
kalėjimą.

o o cj

CLAYMONT, DEL. — Du 
jauni broliukai ir draugas, ku
rie gyveno per siena vienas ki
to, prigėrė in Naamans Creek, 
netoli nuo Claymont.

Jie gyveno in Linwood, 
wer Chichester Township 
Delaware apygarda.

Du kiti vaikai, iszgirde 
vaiku riksmą inszoko in
upeli ir juos isztrauke. Darbi
ninkai in Claymont Steel fab
riką taipgi iszgirdo j u riksmą 
ir greitai pribuvo. Jie paszau- 
ke ambulansa kuris juos nuve
žė in Delaware ligonbute in 
Wilmington. Bet jie jau buvo

Buvo Iszbartas Del 
Nesimokiniino

sako kad jie augins ta dukrele 
kaipo Katalike ir ja leis in Ka-

ISZRISZO KLAUSIMA talikiszka mokykla.
Mažoji mergaituke Hildy 

McCoy nebesupranta viso to 
ergelio bet ji sako kad ji myli 
savo augintinius ir nori su jais 
pasilikti. Ji nei nepažinsta sa
vo tikros motinos. Žydai Po
nai Melvin B. Ellison sako kad 
jie beveik visus savo pinigus 
praleido bebėgdami nuo val
džios, pakol dabar galutinai ■ mįre 
Gubernatorius nustatė kad jie Policijantai sako kad tie vai. 
gali ta mergaituke pasilaikyti. kucziai huvo deszimts metu

William A. McIntyre ir jo de-1 suteikė kelis garbes ženklus 
vyniu metu broliukas, Eric, ir del gero szovimo.
devynių metu Harold Crew. Jis nuszove savo seseri, 

Vienuolikos metu Robert
Weeks ir vienuolikos metu 
Carl Helwig, isz Analyne Vill
age suspėjo isz to upelio isz- 
traukti, iszgelbeti kitu du vai
ku; vienuolikos metu Arthur 
McIntyre ir teipgi vienuolikos

GUBERNATORIUS

Žydai Gali Pasilaikyti 
Katalike Mergaite

TALLAHASSEE, FLA. — 
Floridos Gubernatorius Leroy 
Collins pavede szesziu metu 
mergaite Žydu porelei, sakyda
mas kad jos tikrai tėvai, ypa
tingai motina neparodė jokios 
meiles tai dukrelei, ir kad tie 
Žydai ta mergaituke labai gra
žiai augina.

Ta Žydu porele, Ponai Mel
vin B, Ellis buvo pabeg'usi isz 
Massachusetts valstijos kai 
teisėjas tenai buvo pareikala
vęs kad jie savo augintine su
gražintu jos tėvams. Jie tada

46 ŽMONES
SUŽEISTI

I • 
buvo kaltinami už vaikvagys- j;

Co-
in

tu 
ta

RYE, NEW YORK. — Ke
turiolikos metu vaikas nuszove 
savo motina ir savo seserį, kai 
jis buvo pabartas kad jis nesi- 
mokina mokykloje ir namie. 
Jis policijantams pasakė kad 
jis trys menesiai atgal ketino 
nužudinti savo motina ir savo 
įseseri už tai kad jodvi .ji vis 
iszbardavo kad jis nesimokina.

Vaikas, 14 metu amžiaus An
drew Casey iszmokino kaip 
szauti isz karabino nuo polici- 
jantu in Police Athletic Lea-į 
gue, ir polieijantai jam buvo

Senato komisija yra pripa- 
rodžius kad szitas raszytojas 
Miller buvo dalyvavęs keliuo
se Komunistu susirinkimuose j 
1947 metais.

Jo žmona Marilyn Monroe 
sako kad ji nedalyvavo teismo 
tardinimuose už tai kad jos vy
ras jos buvo praszes nesikiszti 
in szitus reikalus. Bet teisėjas 
Charles F. McLaughlin sako 
kad jis nepaisė ir nepaiso ar ta 
jo žmona buvo ar bus teisme, 
nes ji jam nieko nebereiszke.

WASHINGTON, D. C.—
Pareita sanvaite, per trijų die
nu szventes, 157 žmones žuvo 
invairiose automobiliu nelai
mėse ant yieszkeliu, 65 prigėrė 
o 34 invairuose kitokiose ne
laimėse. Isz viso 256 žuvo.

te. Jiedu važinėjo beveik po vi
sa Amerika kad Massachusetts 
valdžia negalėtu ju suimti ir ju j, 
augintine nuo j u atimti.

Dabar Floridos Gubernato
rius yra nutaręs kad jiedu gali 
ta mergaituke pasilaikyti.

Tiedu Žydai buvo ta mer
gaituke pasiėmė isz seratnamio 
kai jos motina jos nenorėjo ir 
norėjo jos nusikratyti.

Dabar motina ir jos vyras 
! nori atsiimti savo dukrelė, bet 
tie Žydai nesutinka, nes jie 
myli ta savo augintine.

Klausimas yra dabar galuti
nai iszsprestas nes nuo Guber
natoriaus nusprendimo net 
augszcziausias teismas negali 
kisztis.

Tie Žydai ta mergaituke pa
siėmė kai ji buvo tik szesziu i 
menesiu ir ja nuo to laiko labai i TT i gažiai augino ir augina. Jos 
motina sako kad kai ji dažino- 
jo kad Žydai jos dukrele pasi
ėmė ji norėjo atgauti ja, nors 
pirmiau ji norėjo jos nusikra
tyti. Ji sako kad ji nori savo 
dukrele auginti Katalikiszka- 
me tikėjime ir už tai nori ja at
imti isz tu Žydu. O tie Žydai

PHILADELPHIA, PA. — 
Keturios deszimts szeszi žmo- 

| nes buvo sužeisti kai du stryt- 
kariai susimusze ant Old York 
Road ir Erie Avenue.

Žmones buvo to trenksmo 
iszmesti isz savo sėdynių ant 
grindų. Viena tu strytkariu 
vairavo moteriszke. Tie stryt- 
kariai buvo nuversti nuo savo 
rieliu, ir automobiliai ant 
ulycziu buvo sustabdinti 
daugiau negu valanda.

Ponia He’en Cutillo, 42 
tu amžiaus buvo nuveszta in 
Temple ligonine. Jai ranka bu
vo nulauszta.

Kiti keleiviai kurie buvo su
žeisti teipgi buvo nuveszti in 
Temple ligonine.

Ponia Betty Blanding, 22 
metu amžiaus buvo sulaikyta 
toje ligoninėje nes ji lauke kū
dikio ir ji buvo labai sukrėsta 
kai tiedu strytkariai susimu-

Jis nuszove savo seserį, 19 
metu amžiaus su dvejais szu- 
viais, paskui jis paleido szeszis 
szuvius in savo motina, kuri 
trepais lipo dažinoti kas ten 
darosi virszuje.

Pribėgės prie lango jis palei
do dar du szuviu in savo tęva,

tu 
per

me

metu Herman Marshall. Poli- j kuris bego isz savo namu. Kai 
cijantai sako kad visi szitie ke- j policijantai pribuvo vaikas nu
turi vaikai, iszgelbetojai ir isz- mete savo karabina ir inbego 
gelbinti, iszsigande pabėgo ir *n uiiegamaji kambarį, kur po- 
tik už keliu valandų buvo poli- lici jautai ji rado -po lova, 
cijantu surasti. . T" t’TO' 4R "’°”’

Kitiems žaizdos buvo aprisz- 
tos ir jie buvo paleisti eiti na
mo. Bet dabar ta strytkariu 
kompanija laukia skundu isz 
visu tu kurie buvo sužiesti.

Pirkite U. S. Bonus

Jo tėvas yra 48 metu am
žiaus laikrasztininkas, s u 
Globe laikraszcziu. Jis susirgo 

PAKORĖ 4 SZPIEGUS 5Zirdies liga ka* jia pamate sa' vo žmona nuzudinta.
Tik keletą sanvaieziu atgal

AMMAN, JORDAN. — Ke- tėvas buvo paraszes keletą' 
turi Jordano piliecziai buvo straipsniu apie jaunuju prasi- 
pakarti kaipo Izraelio szpiegai. kalimus. Policijantai sako kad 
Jie buvo suaresztuoti pernai ir jjs nebežmojo kad jo duktė 
buvo intarti kad jie perženge Sheila buvo nužudinta.
skersai rubežiu su daug slap- Vaikas yra suaresztuotas ir 
tu žinių, kurias jie iszdave Iz- dabar randasi jaunuju kaleji- 
raelio valdžiai. me. j0 mokintojai sako kad jis

Kariszkas teismas visus juos i neprastai atsižymėjo moksle ir 
pasmerkė mirties bausme ke-'kad jie niekados jokios bėdos 
lėta menesiu atgal, kai Pre- su juo mokykloje nebeturejo. 
mieras Suleiman N a b u 1 s i! 
vieszpatavo. Jis vėliau buvo 
iszmestas Karaliaus Hussein 
už tai kad jis buvo susidėjęs su 
Komunistais.

Ketvirtas intartas ir pa-

KETURI LAKŪNAI 
UŽSIMUSZE

ROSWELL, N. MEX,
smerktas Jordano pilietis buvo Keturi Amerikiecziai lakūnai 
pakartas in Amman, Sausio užsimusze, kai j u automobilius 
menesyje. (Tasa Ant 4 Puslapio)

Laivelis Perplauke Pacifiko Mares

Trisdeszimts pėdu laivelis 
“Ketch Taihoa” perplauke 
Pacifiko mares. Szifie drą
suoliai jurininkai buvo isz- 
plauke isz Auckland, New 
Zealand ir atplaukė in San 
Francisco, California. Czia 
visus sveikina ar ju sveiki-

nirnus priima kapitonas Bob 
Fenton, antras nuo deszines 
ir Gunars Dambe, po deszi
ne, kuris ta kelione pradėjo 
isz Auckland. Po kairei, yra 
kapitonas Perkins ir szale 
jo Stan Rayner kuris prie j u 
prisidėjo in Honolulu.

4 AMERIKIECZIAI
ŽUVO

Eroplanas Nukrito
In Miszka

RAMSTEIN, VOK. — Ame- 
rikos Lakunu Sztabas prane- 
sze, kad mažas De Havilland 
120 Beaver eroplanas nukrito 
in Black Forest.

Trys lakūnai ir vienas kari-

ninkas žuvo toje nelaimėje.
Jie buvo iszskride isz Ehau- 

1 mont, Prancūzijos. Lakunu 
S ztabas j u vardus nepaskelbe 
kol nebus j u giminėms ir szei- 
mynoms praneszta.

Lakunu Sztabo inžinieriai ir 
mechanikai buvo paszaukti to 
eroplano likuczius gerai per
žiūrėti, kad dažinojus kaip ir 
kodėl ta nelaime atsitiko.

Platinkit “Saule”

I
f
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Kas Girdėt
Automobiliu biznis yra su

prastėjęs, daug mažesnis ir 
prastesnis negu pereitais me
tais. Biznis su naujais automo
biliais vargiai pasieks puse 
tiek biznio, kiek tie biznieriai 
buvo padare praeitais metais.

Jau dabar galima susijiesz- 
koti gerus “barginus.”

paprasta laiszka. O politikie
riai Kongresmonai, Senatoriai 
ir kiti valdžios didžiūnai vis 
pavartuO'S musu paežta savo 
propagandai visai už dyka. li
mes už ju laiszkus užmokėsime 
su didesniu mokėjimu už musu 
paip r a s t u s lai s zk u s.

Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos

nes Mykolas tuo jaus apžiurėjo 
žaiduli. \

ta musztyne po Obertinu bet 
da nieko nežinojo ar vaiskai

Nors iszrodo kad plieno da
bar visur reikalinga, ypatingai 
ant musu nauju didžiu vieszke- 
liu, bet plieno biznis yra nu
puolęs deszimta nuoszimti.

Darbininku rodos visur 
trumpa ir trūksta, bet papras
tas darbo žmogelis turi bėdos 
darbo susijieszkoti ne tiek kad 
tokiu darbu trumpa ar trūks
ta, bet todėl kad unijos papras
to darbininko dabar visai ne
paiso.

Czia negalima kaltinti darb
davius ar fabrikantus, bet pa- 
czios darbininku unijos ‘bosus, 
diktatorius, kuriems visai ne
rupi paprastas, eilinis darbi
ninkas.

Nors keletą eroplanu kom
panijų yra paprasziusios kad 
valdžia suvaidintu svaiginan- 
cziu gėrimu pardavima ant 
eroplanu, iszrodo kad valdžia 
ežia nebeiszdrys insikiszti, ii- 
paliks ta nusistatymą del as- 
meniszku eroplanu kompanijų 
nusistatvmui.

Vidur-Rytuose vis dar nera
mu. Galima tikėtis kad ežia,‘dar 
bus sukilimu ir susikirtimu. 
Mes tik viena vilti turime, kad 
mes in tuos sukilimus nebūtu
me invelti.

Dabar visi Vaszingtono va
dai, politikieriai ir palydovai 
yra ‘baisiai susirupine kaslink 
Prez. Eisenhowerio sveikatos. 
Iszrodo kad jo sveikata eina 
trepais žemyn.

Jo daktarai yra jam insake 
kad jis mažiau dirbtu, mažiau 
rūpintųsi, mažiau skubintus! 
ir mažiau bėginėtu. Už tai Ei
senhoweris dalbai* tiek daug 
vakaciju, atostogų ima, ir už 
tai jis tiek, daug laiko pralei
džia isz Vaszingtono.

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.

— Niekas jam nesistos, 
kalbėjo, paimsiu ji pas save. 
Kad liktai Kasteloniene neda- 
žinotn ir nepamatytu. Už keliu 
sanvaieziu bus sveikas kaip

ir paleis vaisku.

apraszy-

apysaka 
szimtme-

DŽIAUGSMAS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Pypkes Durnai

laikydami puczkas ant szovi- 
mo.

Dvarokai vienok nepražudė 
narsa. Senas Mykolas užka- 
mandieravo vėlą:

— Ugni!
Ir sudrėbėjo vela žeme nuo 

griausmingo szuvio. Dabar ir

Yra Motete

Motere, nežiūrint kokia
Ji butu turtinga ar 
Varginga, sena ar jauna, 

yra motere.
Nuo pat pradžių svieto
Likos paskirta kad vyras 

ja guodotu.
Nėra biauresnio daigto 
Kaip matant vyra 

paniekinant motere.

PLATINKI!

krienas.
Įremt žinojo jog Mykolas nu

simanė ant gydymo, tai ligoni 
ir pavede jam o tuoni laik nu
bėgo dirstelėt pas motina. No
rint buvo szaudyniu in vales, 
kliksmo nemažai, kokiu buvo 
per puse valandos ant kiemo, 
Raszteloniene miegojo kietai;

viena kulka koki ten dvaroka 
dalypstejo kuris griuvo' ant že
mes. Tas laibai sujudino drau
gus, leido szuvius visi ant kart, 
puolė net keturi razbaininkai 
ant kart. Tai jau szeszi už- 
niuszti, tai nemaža trota del ne
didelio pulko ražbaininku. Va
das suszvilpe,’ susikuopino visi 
aplinkui ji, valanda rodavojo- 
•si, paskui paemia pažeistus 
draugus leidosi skubei in giria 
Dvarokai dapaleido paskui ke
liolika szuviu kurie jau neda- 
si'eke ražbaininku tiktai pri
vertė ant pasiskubinimo. Da
bar Irena nubėgo nuo bokszto 
žemyn ant kiemo nebijodama 
jau iperszkada Mykolui, o norė
jo dasi žinot ar pažiestaą per 
razbaininkus iszgis. Buvo pa

tu tai 
tankiai in Mykolą.

Senas bambardieras 
jai jog razbaininkai

pasilsecziau, kalbėjo

tikrino 
jau dau-

matomai in tai tikėjo nes jau

tu szalyje, ji-gi miegojo nuo 
vakaru szalies, vienok galėjo 
ir in czion dasiekt ‘balsas szu- 
viu. Net persigando biskuti 
Irena. Prisiartino ant pirsztu 
prie lovos, pasilenkė ties mie- 
ganezia nes lengvai kvapas liu
dijo jog Kasztelioniene yra 
sveika suvis ir taip isz tikro 
buvo nes nuo iszvažiavimo vy
ro tai da pirmutine nakti taip 
malszei miegojo. Aplaikytos 
naujienos sugražino ramuma ir 
nebaiminga miega. Susirami
nus Irena liepė Marijonai nu
eiti'in szeimynstnbe, pati-gi 
nusidavė ant atilsio. Jau ne
reikėjo bijot antro uižklupimo, 
vienok užmigt negalėjo. Ir taip 
buvo nuo sziol visados, kožna 
nakti liktai gulėjo su užmerk- 
tom, akimi, ausis patempus. 
Mažiauses krepsztelejimas ant 
kojų ja state.

Kasztelioniene nieko apie tai 
nežinojo nes Irena rustai už
draudė tarnams kalbėt. Priža
dėjo tėvui jaust ant motinos ir 
iszjpilde prižadejima. Bet neba- 
ge jautėsi nuvarginta, kas die
na lauke pargryžtanezio tėvo.

Atėjo vela žinia apie atlik-

pradžių. Irena netikėjo jo žo
džiams.

— 'Sergentisi Dievas sergs
ti, kalbėjo nuolatos Kasztelio- 
na,s, sergekimes, Mykolai, tan
kiai kalbėjo seniui ir ne dyvai 
jog netikėjo. Kaimuocziai a'p-

ęas kriminaliszkas 
mas, 202 pus,'50c.

N o.103—Vaidelo ta, 
isz pirmutines puses
•zio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
lideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo-

Eisenhoweris yra savo gera 
varda jau patrotines Vaszing- 
tone. Pirmiau Kongresmonai ir 
Senatoriai nebeiszdryso ant jo 
pultis, nes 'žmones ji taip labai 
gerbe, bet dabar kad ir jau
niausias Kongresmenas ar Se
natorius iszdrysta Eisenhowe- 
ri imti nagan, ir pareikalauti 
kad jis jam iszduotu savo dar
bo dienos apyskaita.

- Ir tai visam krasztui nėra in 
sveikata, kai to kraszto valdy
tojas yra taip paniekiamas.

Pirkite U. S. Bonus ^Pirkie U. S. Bonus! Pirkite U. S. Bonus

se randasi, jog kožna diena 
dauginasi jo gauja ir tankiai 
savo butine maino, kad sumai- 
nytie pėdas.

Nedele praėjo nuo tos • 'bai
sios nakties. Irena atsigulė 'bet 
ant tuszczio' mėgino užmigt. 
Pasikėlė ant galo ir atidarius 
Įauga sed6 szale jo užsidunk- 
sojus. .Sunkiau del jos szian- 
dien buvo ant szirdies negu ki
tais kartais, labai nerimavo. 
Viską tai palaike už grasinanti 
pavoju, pastanavijo eiti ant 
bokszto. •

— Gal sargas užmigo, gal 
razbaininkai ateina o jis ju ne
mato. Nerimą,nstis mane ima.

Taip kalbėdama in save, pa
sikėlė pamažėl i ir iszslinko isz 
miegkamlbares. Isz dideles pri
emenes buvo galima gautis 
suktais trepais ant bokszto. 
Tamsu ten buvo suvis tai ap- 
cziuopa gavosi augsztyn o kas 
karta sustojus klausė ar sargas 
ne kriokė miegodaras, ar ne- 
iszgirs ji vaiksZcziojant. Kur 
tik tykumą vieszejo bokszte. 
Kada užėjo, nuo užtekėjusio 
menulio szviesos pamate rymo- 
janti Valukaprie sienos ir mie
ganti. Dniicziai miegojo nes ne-

No.158—A p i e Kapitonai 
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, Žvaigl

ba ka negalėjo savo liežuvio .dės ir Kitus Dangiszkus Ku- 
Jurgis, nūs; Meszla-vežis; Grapas; Ėg

li; Aržiuolas; Uosis; Budync, 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apia Sūnūs Mul
kinus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kaip mes pirmiau sakeme 
taip dabar atkartuojame: Re- 
publikonai negali ant savo va
do, Eisenhowerio pasitikėti, o 
Demokratai džiaugiasi kad tas 
Republikonu dievaitis Eisen- 
howeris dabar pasirodo su mo
lio kojomis.

How much of 
your first pay check 
will you keep?

way

niutes; ji nebudindama ji, pri
siartino prie barijeru augsztu- 
inoje kurie buvo isz lauko apie 
bokszta apvesti ir'pradėjo apie

mažiauses
tykumą

Eisenhoweris dabar tiek 
daug nesiszypsoja, tiek daug 
nesidžiaugia: jis dabar mato ir 
žino kad daug žmonių jo ne tik 
negerbia bet statosi priesz ji ir 
priesz jo valdžia. Ir tai jam 
nepatinka. Nes, kaiip geras ir 

\ augsztas karininkas, jis yra 
y pripratęs kad visi jam lenk

tųsi ir visi jo klausytu. Jis bai
siai supyksta ir asmeniszkai 
insižeidžia kai kuris Kongres
monas ar Senatorius jam koja 
pakisza. Kai jis buvo visos ar
mijos virszininkas, niekas ne- 
beiszdryso jam pasiprieszinti. 
O dabar visi, kad ir muzikai 
jam įprieszinasi. Ir tai jam bai-

The Payroll Savings Plan is the one surk 
to hold onto some of it! ’

The commencement exercises are over. 
The diploma you worked four years to 
get is yours. And the world is waiting!

So now you’re on your first, job. Bet 
yoli’ve got plans, too! Uiere’s a certain 
kind of car you’ve had your eye on all 
through school. Or, perhaps there’s a 
.certain girl. In either case, you’ll need 
a good chunk of money!

And although jobs are plentiful and 
wages are high, a starting salary is still 
just that—a starting salary. You have to 
figure some way to save for those plans 
of yours!

There is a (wonderful way offered to 
you by your Government. It’s the Pay
roll Savings Plan. Here’s how it works.

You simply sign the authorization 
card in your payroll office. Sign up for 
as little or as much as you like.

Part of every American’s savings

Each pay period the amount
, named is.set aside in your account. When 

you’ve accumulated enough, a Savings 
Bond is purchased in your name and 
given to you. And those Bonds start tc 
add up to real money fast because, not 
only are you purchasing them regularly, 
but the Bonds you already own are earn
ing interest for you.
Now Savings Bonds are better than ever! 
Every Series E Savings Bond purchased 
since February 1, 1957, pays 3*4% inter
est when held to maturity. It pays higher 
interest, too, in the earlier years, and 
matures in only 8 years and 11 months. 
Now, more than ever, it’s smart to save 
with guaranteed-safe U. S. Savings 
Bonds. Buy them regularly where you 
bank dr through the Payroll Savings 
Plan where you work.

belongs in U. S. Savings Bonds.

you’ve

krumelis buvo matyt 
vieszpatavo aplink u i, 
ežiais tik buvo girdėt lojimas 
szunies tolimam kaime. Irena 
žiurėjo tolyn nuo saves, ir 
sjnutnei užsimislino. Užmirszo 
apie razbaininkus, apie baisu 
Kafunka, mistino tik alpie tę
va, kada, sugrysz namo, kada 
vela užeis linksmi laikai. Ta
rne nudavė jai jog girdi rodos 
dundėjimą raiteliu ir žvengi
mą arkliu: sudrėbėjo, pabudo 
isz užsimislinimo ir akis in tą
ją szali patempė nuo kur tai. 
buvo girdėt. Pastovėjo taip1 ko
ki laika nutirpime, kas kartas 
baime apiminejo bet ant kart 

nuoakys pražibo rodos
džiaugsmo ir paszauke:

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS
KNYGŲ

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

saito Katalogo 
Nr. 1957

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

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

didesniu pinigu paskyrimu del 
paczto, iszeis kad mes mokėsi
me daugiau kaip tris centus už MAHANOY CITY, PA. SAULE PUBLISHING CO.,

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
kTivtra. 4-04 puslapiu. 50c.

MO.102— Prakeikta, meiliu

sulaikyt; Girtuoklis 
Galinga ypata galybe meiles; I 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

N 0.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

“Saule” gražiausia 
kalniausia dovana nuo 
vio, Lietuviui.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkoriu s 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. 6.1 
puslapiu, 20c.

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

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

9
No.148—Apie Joną ir Alena, 

Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
No.152—Apie Kajimas, Drū

tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

ir tin- 
Lietu-

Skaitykit “Saule”

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

180^2—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios yiesz. 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.200—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 Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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' 
gaiš 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,, - U. 8. A
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Pavalgius Irena .pasakė apie 
savo dienos darba. Kiek kapu 
kvieeziu suveže, kiek da gales 
būtie. Ant tokio pasikalbė jimo 
susi lauke vakaro. ir Kasztelo- 
niene pasikėlė kalbėdama, jog 
laikas maiistyt apie atilsi. Ire
na. padavė jai ranka, ir abidvi 
nusidavė in miegkambari, kur 
szale lovos stovėjo klauptu vas 
o. ties juom kalboje ant sienos, 
juodas Kryžius su paveikslu 
Iszgany tojaus. I’riesz kryžių 
atsiklaupė abidvi ir atkalbėjo 
v ąk a,r i n e s i1 ial< 1 as. 13e r s i ž e g n o - 
nėjusios, Irena pasilenkus no
rėjo pabueziuot motina, kad 
atiduot laba-naktJba. turėjo sa
vo atskira kambarėli. Kaszte- 
loniene peržegnojo ja, pabu- 
cziavo, ir net iki duriu palydė
jo-

Iszbegu.s Irena isz miegkam- 
bario motinos, vietoje nusi- 
duot in savo kambarį; pama
žėl! atidarė duris ir iszbego ant 
gonkelio.

— Mykole! Paszauke pa
mažėl!, ar esi?

—■ Esmių, panaite! Atsake 
senas ‘bamba rd i e ras, i sze i da
mas isz. kruni,u. alyvų, ka. augo 
priešą go i ik as. ,

— Czia ne yra. szposai, tarė 
Irena, duodama ženklą seniui, 
idant prisiartintu prie josios.

— Asz prisiklausiau ne 
viena karta, apie ta Kafunka, 
ta 'baisu žmogų, jau jis ne pir
ma kart in czionais atsivelka, 
ne viena dvara apipleszc ir su
degino. Reik e viską padaryto, 
kad ta nedorėli nedaleisf.

. Mykolas pėsziojo savo usa.
,— Nes ka dabar pradėt, 

paklausė susi r. upines ?
— Sztai paklausy ki t e, vis

ką jau apmanstau. I‘imliausi- 
liepsi abudu tiltus pakelt, pra
dėjo. Irena, paskui nuo kiemo 
pristatysite prie mum kope- 

Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN MICHIGAN

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

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.
Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 

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

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

czes, liepsite vaikinams apsi- 
giiikluot ir būtie pasirengu
siems. Jonukui ir Valukui, ba 
lai noriausi vaikinai, pasakysi, 
idant ant boksztu tuiiotu'ir 
jaustu., o kada.-pamatys nevido
ną, tegul mums tuojaus duoda 

i žinia;
Senas Mykolas klausė temin- 

gai, ir n uolios su galva linga
vo, ir atsake:

— Na tai rots dievaži isz 
paneles puikus vadas, ir su ge
resne galva, negu bile vyras. O 
Imtu puikus vadas, asz ne ant 
tuszczio szaudžiau dienoje už
gimimo.

I re n a. misiszypso jo.
— Na, tai viską teilp pada

rykite, o motinai mano nieko 
apie tai nesakykite. Gerianse 
jei pasakyt, jog jau razbainin- 
kai in toli nusivilko.

— Viską tuojaus padary
siu, kas tiktai likosi prisakyta, 
atsake senas .bandiardiers ir 
sudejas gilu pasikloniojima, 
nusidavė ant kiemo.

Tame laike Irena z inslinko 
pamaželi in priemenė ir duris 
vėlai užrakino, ant pirsztu nu
sidavė in savo kambarėli, idant 
motinos ncpa.budint.

Lova buvo paklota ant mie
gojimo, Irena da karta atsi
klaupė ir sukalbėjo trumpa 
maldele, paskui nusiėmus tik
tai vi rszutine szlebe, mėtosi ne 
misi rėdžius in lova. O jeigu 
razJbaiiiinka iužklups isz neži
nių, palomino sau ? Gulėdama 
prisiklausinejo ausi patempus 
ir laikas nuo laiko, per Įauga 
žiurėjo, ir buvo matyt vkaip 
szeszelei sargu po kiemą slan
kiojo. Irena da.sipralo, jog lai 
Mykolas iszpiIdineje josios pa
liepimus. Po praėjimui valan
dos viskas nutilo, prisakymai 

Kasztelonirdes likosi iszpildy- 
li, iki krislui; pakelti tiltai, už- 
provyli ginklai, dvaras iszrode 
kaip tikra, drutviete, rodos se- 

noves laikai sugryžo. Nuvar
gus visos dienos užsiėmimais 
ir neramumu, užmigo Irena 
kietai ir palindo, kada jau sau
le 'buvo augsztai. Naktis pra
ėjo tykiai, paszoko smagai, ap
sirėdė,' supine kasas ir bego> 
pas moil na, kad dasįžinot, kaip 
miegojo, nes bėgant pas moti
na, iszgirdo szeiminstubeje ro
dos graudu verksnia, vietojo 
stube. Ne užvedžiojo josios au
sis, vos dūręs atidarė, pripuolė 
prie josios kojų Mariuką dva
ro mergina su verksmu:

— Ponitele! Jau razbainin- 
kai yra pas mus, vakar badai 
užpuolė ant dvaro pono, isz 
Milasnyiez, uižmusze viena dva- 
roika, kuri nenorėjo iuleist in 
pono, miegkambaryje kuris isz- 
lipo isz lovos, suriszo, pažeido, 
paskui paėmė skryne su bran
genybėmis ir prasiszalino in 
gir e.

+ * **************************
Tegul merginos buna 

atsargios, 
Rinkdamosios sau vyra. 
Lai nesirenka per jauna, 

Bet tik toki vyra, 
Kuris buvo iszaukletas 

gerai.
. Kartas vyras iszsirinkus, 

Tegu jau tas dalykas būna 
, Ant visados užbaigtas,

Ir nuo to laiko rengkis 
Prie szeimyninio gyvenimo.

Tūlom merginoms tinka

vien vilioti VVrilK;
O kitos juos vien, tik 

erzina.
Motere gali kad ir menkos 

vertes vyra, 
Padaryti meilu, jautru ir 

geru žmog'um,
N eip a v y d e j u s kantrybe s 

Pasai d i n tos n u siszy pso jimas
Ir įprieskoningais buczkais;

Paskui ji insu’pk in
1 ab d a ryb e s r u'l) u s, 

Sziltai užlaikyk meiles 
ugnimi, 

Ir pasigel'bek lyg persikais 
su Smetona.

Taip su jais pasielgiant 
Galima vyra ilgiausius 

metus palaikyti.
Gavus motere proga 
Gali paimti durnais 

iszrukyta, 
Arielkoj iszmirkyta, 
Surūdijusio proto ir 

. nervuota, 
Lauža isztraukti isz svieto 

dumblynes, 
Ir ji permainyt ant galingo,

Naudingo ir garbingo 
žmogaus.

Nebutu Tai Žydiszkas 
Paczedumas

Žydelka — Moisze, kelkis! 
Ba prie musu langu randasi 
vagis.

Žydas — Tylėk Geisza, pa
lauk kaip jisai atidarys Įau
ga tai asz in jam szausiu!

Žydelka — Nu kodėl ne 
dabar?

Žydas — Kokia tu kvaila 
boba, ar tau neszkada su- 
teszkyt stiklą?

.Benny Hooper Nori Žvejoti

Benny Hooper, septynių 
metu vaikutis, kuris buvo 
inpuoles in szulini, isz kurio 
juodukas darbininkas ji isz- 
trauke, iszgelbejo, dabar sa
ko kad jis nieko geresnio

nenori kaip tik eiti žvejoti. 
Jis tik ana diena buvo pa
leistas isz Bay view ligoni
nes, in Mastic, Long Island, 
New York. Jis buvo isz sa
vo iszkasto szulinio isztrauk

tas, iszgelbetas, kur jis buvo 
iszbuves dvideszimts ketu
rias valandas. Jo tėvai sa
ko kad tik per stebuklą jis 
iszliko gyvas.

------□------

— Tylėk, tylėk, Mariuk, 
staibdino Irena, ba. da pone da- 
girs, ji menkute, da gali insi- 
sirgt, mums razbaininkai nie
ko' neipadaris, 'ba mes apsižiū
rėjome, o in kaimuoeziu grin- 
czes ne dirsteles, ba ten aukso 
nesiranda.

— Prakeiktas Vokietys, 
niurnėjo' tuom laik kitos ino- 
teres.

— Tiktai tegul pas mus 
mėgina dirstelėt, atsiliepe vie
nas isz bernuku, asz laibai no- 
recze su szuviu in terla spjaut, 
tai kalbėdamas pakratė su 
puczka kurie apžiūrinėjo.

— Tai rots drąsuolis isz jo, 
tarė Mariuką, nusiszluostyda- 
ina aszaras. Ne szauktu vilko 
isz girios, jis pasileis.

Vaikinas nusijuokęs ture;
— Nesibijok netrukus isz- 

baidysime ta vilką. Per visa 
nakti vaikszcziojome po kiemą 
ne eis turbūt pabijojo tieji ‘Szu- 
nes.

— Turite dabai- pasilsėt 
nes vėla naktį turėsite jaust, 
eikite kiek (pramigti

Tai pasakius Irena paskubi
no pas motina.

Dienos laike nebuvo reikalo 
bijot nes Kafunkas tiktai nak
ti užpuolinejo tai sau per visa 
diena, kalbėjosi su motina apie 
tęva ir ą'pie Valakus. Kaszte- 
loniene užmirszo suvis apie 
razbaininkus. Rytmetyje siun
tinys ponios Požarskienes at- 
nesze jai gera naujiena jog va
das Tarnowskis sugryžta in 
Pakuoti o Kasztelonas sveikas 
suvis. Apsimalszinus laja ži
nia, kalbėjosi su duktere links
mai, apsakinėjo jai visokius 
atsitikimus isz musztyniu ku
riose jos vyras radosi o Irenka 
klausė ausis pastaezius. Ir die
na joms prabėgo kaip trumįpa 
valandėlė, bet kada vakaras 
prisiartino, Irena prikalbino 
motina idant ankseziau nusi
duotu ant atilsio kaip visada; 
paskui matydama ja miegan- 
ezia, iszbego ant kiemo, iszda- 
ve savo paliepimus, apibėgo 
boksztus, O' kada viską rado 
davade, nusidavė in savo kam- 
barele. Jau buvo gana vėlu, 
mėtėsi ant loveles, kad susidru- 
tint miegu ir tuojaus užmigo. 
Tarne staigai likosi pabudinta 
kokiu tai sujudinimu, paszo- 
kus nuo1 loveles drebėdama ir 
užsimetus ant saves szlebuke 
iszbego' in priemene. Ant kie

mo girdėt buvo bėgiojimą, 
triūsa žmonių, atitraukė sku- 
bei stuma, atidarė duris ir iszr 
ėjo ant gonkeliu kur pasitiko 
su Mykolu.

— Ėjau pažiuretie ar gerai 
durys uždarytos, tarė senis, su- 
gryžk panaite iii savo šlubele 
ir nesibijokite nieko. Jonukas 
davė žinia jog razbaininkai at
eina, liepiau vaikiniams stoti 
ant kopecziu su (Įiuczkoms ir 
];asveikint artimesnius, su kul
koms.

—- Tai ir asz eisiu su jumis,
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tarė Irena.
Senis su galva pakratė kad 

nereikia ir tarė:
— O tai ko? Kam? Tegul 

panaite eina pas Kaszteloniene 
ir prie jos pasėdi.

—' Asz pas motina Mariuką 
nusiimsiu o su jumis eisiu, at
sake Irena.

— Taip, eisiu ir tiktai turė
siu ergelio invales nes turėsiu 
nuolatos dairytis ar kas panai
tei pikto nesistojo.

— Jeigu tai]), tai eisiu ant 
bokszo, jums Jonuką prisiun- 
siu o pati nuo augsztumos duo
siu ženklą, kaip razbaininkai 
ateis nes grinezioje ne iszstigo- 
siu.

Mykolas jau nesispyre 'žino
damas jog su Kasztelonaite ne- 
daeis davado ir nesudralis, 
kai]) ko užsimano, žinoma ir 
buvo- spakainas, jog ant boksz- 
to bus tai|]) kaip pakajuje.

Irena nubėgo in szeimynstu- 
be, liepe sesti Mariukai szale 
duriu motinos ir jaust ant jo
sios tardama:

— Kada pabus, ipaszaukie 
mane tuojaus, rasi mane ant 
bokszto, paskui bego tuojaus 
augsztyn ant bokszto. Liepe 
Jonukui sargui eiti žemyn kad 
padėtu strielcziams o pati jo 
vieta u žeme.

Klause, tyku buvo aplinkui. 
Ant dideles lygumos priesz 
dvara nieko nematyt: miglos 
apsiaubė žeme, rodėsi jog vi
sas svietas josios nugrimzdo. 
Ties galva Irena mate tiktai 
tamsius debesius O' žemumoje1 
miglofe, nes tarp debesiu bliz
gėjo' kaip kur žvaigždele. Ta
me kokis tai lyg dundėjimas, 
lyg sznabždejimas davėsi gir
dėt isz 'szalies girios po deszi- 
nei szalei kur juodavę tamsios 
girios, dirstelėjo in tonais ir 
nudavė jai jog tose naktinėse 
miglose, pasirodinejo koki tai 
juodi szeszelei prisiartinanti. 
Isz pradžių tieji szeszeliai isz
rode mažiukai bet kas kartas 
didinosi ir aiszkinosi iki ant 
galo Irena pažino juose žmo
nis. Ėjo artyn dvaro' O' kada 
daejo prie kastines, susilaikė, 
pastovėjo, paskui keli isz ju 
nusileido' in sausa kastine ir 
perėja in. kita kraszta, pradėjo 
kabintis in virszu, pasilikia už 
kastines matomai rodavojosi o 
toliaus nuo kitu, buvo matyt 
stovinti augszta. paveiksią. Su
drėbėjo mergina, dirstelėjo' ant 

kiemo, jieszkodama akimis 
Mykolo' ir apsimalszino trupu
ti : senis jau buvo prisirengiąs 
priimtie razbaininkus: ant ko
pecziu atremtu prie muru sto
vėjo dvarokai su puozkomis 
rankose. Ant kiemo buvo ma
tyt iszkelta anuota, ant galo 
pamate ir pati Mykolą kuris 
ant iszkilmes stovėjo szale ap
motos ir lauke laiko kad isz- 
duotie paliepimu tvikstelet. 
Pažino ji stovintii tesei, usa 
pasziojanti ir tuom apsimalszi
no. Panele akeles iii dangų, su
kalbėjo' trumpa maldele in Ap- 
veizda, paskui vela pažiurėjo 
ant razbaininku. Jau tieji ku
rie iszikastinis rabantinosi ant 
kranto tai jau stovėjo szioj pu
sėje o dvieje prislinkia prie 
muro pristatė kopeeziuke ir 
jau užlipo ant jos, jau vienas 
iszkiszo galva virsz muro kad 
sztai isz vidurio kiemo atsimu- 
sze drūtas storas balsas:

—■ Ugn i!
Dvarokai koki buvo1, lekajai 

kukorei, bernai ir važnycziai, 
vienu balsu trenkė isz kelioli
kos puczku, du razbaininkai 
nusirito nuo muro, net in kas
tine insiverte. Likusieji su 
kliksmu mėtėsi atgal, rengda
miesi bėgt. Tiktai tasai toliau; 
stovintis nesudrebejo ir pa
szauke paliepenicziai:

— Gryžkite atgal! Katras 
bėgsite tai kaip szuni perszau- 
siu!

Susilaikė ražbaininkai, švai
stėsi ii- atgal sugryžo iii kasti
ne. Ėjo dabar su davadu, po du

(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,” leidėjai 
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! 
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo-J ■' 
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 laidinio “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.

Pirkite U. S. Bonus
i. ■ 1



ZiniosVietines
I — -Birželis — June; pus
metis.

— Sirgdamas per keletą 
sanvaites ir gydėsi in Potts- 
villes ligonbute, John D. Leary 
nuo 1229 E. Pine uly., 'pasimi
rė pareita Utarninko ryta tre- 
czia valanda in minėta ligon
bute. Paskutini karta dirbo Pe- 
ca Coal Co., kasyklose. Paliko 
savo paezia Marijona (po tė
vais iStaveckiute) po-dukra 
Florence, pati John McElhen- 
ney mieste; tris 'brolius: Tho
mas, Francis ir Charles visi isz 
miesto; dvi seserys: Rita, pati 
R. Billman, Allentown ir Kath
erine pati R. Knittie, New 
York, taipgi du anukus. Laido
jo Petnyczios ryta isz Grabo
riaus L. Traskausko koply- 
czios 535 W. Centre uly., su 
apiegomis in Szv. Juozapo baž- 
nyczios 9-ta valanda ir palai
dotas in parapijos kapinėse.

— Joseph B., ir Margaret 
M. Suipienis, ir Peter F. ir Bet
tie N.Shupienis isz miesto,Lie- 
tuviai, praszio Pottsvilles Kor
to kad 'permainytu ju pravar
de Shupieiiis ant Shupe.

— Seredoj pripuola Szv. 
Bonifaco, o Tautiszka Vardi
ne: Kastantas. Ir ta diena Me
nulio atmaina Prieszpilnis. 
Taipgi ta diena : 1942 m., Ame
rika (paskelbia, kara priesz Bul
garija, Vengrija ir Rumunija.

— Pareita sanvaite, per tri
jų, dienu szven tęs, 157 žmonių 
žuvo i n vairiose automobiliu 
nelaimėse ant vieszkeliu. Su- 
vien. Valstijose.

— Ketverge 'pripuola Szv. 
Norberto, o Tautiszka Vardi
ne: Tauras. Taipgi ta diena: 
1944 m., Birželio 6-ta diena, ta 
diena buvo vadinama LD-Day’ 
už tai kad Ali jautai persilaužė 
per Vokiecziu tvirtose ties 
Prancūzijos krantu. Didžiausia, 
armija buvo atgabenta eropla- 
nais, keturios Amerikos divi
zijos ir Anglijos lakūnai buvo 
isz eroplanu (paleisti, iszmesti 
anapus Hitlerio taip vadiimi- 
inos Atlantiko sienos. Tuo pa
ežiu sykiu tukstaneziai Ame
rikos ir Anglijos laivu prisiar
tino prie Prancūzijos pakran
tes. Amerikos ir Anglijo® ero- 
planai pyle tukstanezius tonu 
sprogstaneziu bombų ant Vo- 
kiecziu, O ant žemes mil'žinisz- 
ki armotos staugė ir pyle ugnį, 
ant Vokiecziu tvirtovu, gele
žinkeliu ir vieszkeliu. Nuo szio 
laiko Vokiecziai jau galėjo tik 
trauktis ir gintis; 1910 m., Su
sivienijimo Lietuviu Ameriko
je Jubiliejinis Seimas; 1949 m., 

/ Senato- Užsienio Reikalu Ko
misija priima Atlantiko Ka- 
riszka Sutarti; 1947 m., Taft- 
Hartley Darbininku Byla Se
nato priimta kuri suvaldo ir 
sutvarko visokias nesusiprati
mus taip darbininkų, kompa
nijų ir fabrikantu.

— Pėtnyczioj pripuola Szv. 
Roberto, o Tautiszka Vardine: 
Szilgaila. Ir ta diena: 1949m., 
penkios, deszimts keturi ’žmo
nes žuvo kai eroplanas sudužo 
in San Juan, Puerto Rico; 1933 
m., Italija, Anglija, Prancūzija 
ir Vokietija ipasirasze Ketu-

Shenandoah, Pa. —
Senas miesto gyventojas, Jur
gis Karuksztis nuo 234 E. Cen
tre Uly., numirė pareita Pane- 
delio ryta savo namuose. Velio
nis gimė Lietuvoje, atvyko in 
Shenador'yje 1900 metuose. Bu
vo angliakasis, ir paskutini 
karta dirbo Maple Hill kasyk
lose, prigulėjo prie niainieriu 
unijos. Paliko savo paežiu. 
Morta, po’ tėvais Goberiute, 
taipgi du sunu: Jurgi, isz Beth
lehem ir Antana, Detroit, 
Mieli., dvi dukterys: Ona Czer- 
niauskiene isz Norristown, ir 
Helena, pati Juozo Szeva, na
mie, taipgi keletą anūku ir 
anukies. Laidotuves invyko 
Ketverge isz Graboriaus L. 
Chaikausko koplyczios, 318 E. 
Centre uly., dėszimta valanda 
ryte in Kalvarijos Kalno kapi
nėse.

NUŽUDĖ

Tamaqua, Pa.—
Pareita Ketverga, apie- antra 
valanda isz ryto, keturiolikos 
metu amžiaus High Mokytos 
studentas Charles Hayes, 33G 
Reilly avė., nuszove savo tęva, 
William B. Hayes, kai jis sten
giesi insilaužti in jo motinos 
namus. Vaikas prisipažino kad 
jis savo tęva nuszove kai jo tė
vas norėjo insilaužti in jo mo
tinos kambarius, iszlauzdamas 
Įauga, ir norėdamas per ta Įau
ga inliipti in tuos namus. Vai
kas sako kad jis rado savo tė
vo medžiokles karabiną. ir su 
juo savo tęva nuszove. Tėvas 
krito negyvas ant vietos. Po
licijantai sako kad jie žino- kad 
tėvas su savo žmona per keletą 
metu 'peszesi ir kad jo žmona 
jau buvo in teismą kreipusis! 
divorso. Po-licijanti ta vaiku 
ir dabar palaiko kalėjime kol 
viskas bus iszaiszkinta.

VIESULU PERSPĖJIMAS
S A V L E ’’ MAHAN O Y CITY, PA.

PASSAIC, N. J. — Keturios; 
deszimts vieno meto amžiaus 
bedarbis, William Peacock, po- 
licijantams .prisipažino, .kad 
jis nužudė savo drauge, meilu
že, teipgi keturios deszimts 
vieno meto amžiaus Pone Ma
rie Sudol Samiah, su kuria jis 
buvo apsigyvenęs.

Jis sako kad jis jos galva pa
stūmė po vandeniu, vonioje kai 
ji prausėsi ir laike ja po van
deniu kol ji prigėrė.

Paskui, jis nuėjo sau in kita 
kambarį ir ramiai sau žiurėjo i 
in televizijos programa.

Jis yra persiskyres su savo 
žmona, ir turi viena dukrele; jo 
drauge, meiluže Ponia Samiah 
buvo pametus savo vyra ir bu
vo apsigyvenus su savo draugu 
meilužiu William Peacock.

KA REIKIA
DARYTI PER

VIESULAS

Viesulu perspėjimas per 
keletą minueziu gali reikszti 
mirti ar iszsigelbejima. Da
bar oro pranaszai, tie kurie 
mums pranesza ar bus lietus 
ar gražu bus rytoj, stengiasi

patobulinti savo inrankius, 
kad jie visus galėtu perspėti 
kai viesulos kuri kraszta 

f

grasina.
Szitie darbininkai variuo

ja televizija, radija ir telefo-

nūs ir seka vėjus, audras ir 
kitus gamtos neramumus. 
Policijantai ir ugniagesiai 
labai seka szito sztabo ži
nias. Szitas pieszinys yra 
isz Lincoln, Nebraska, ir pa-

rodo kaip tie oro mokslin- 
cziai gali perspėti visus to
je apylinkėje gyventojus, 
kai jie pamato tokias viesu
las artinantis prie tu miestu.

t

NUOMONE APIE KUNIGĄ
JUOZĄ PRUNSKI

Netikietai sužinojęs ta kad 
pastaroji! laiku, Kunigas Dak
taras Juozas Prunskis mini 25- 
kiu metu savo kunigystes su
kakti, ir 50 metu savoju am
žiaus sukakti, sakau:

Kunigas Prunskis, kaip asz 
saniprotauju, Vertas yra lauru, 
kuriuos jam ir rauju, Kad jam 
sulpinus vainiką pagarbos, Už 
jo ’pažangoj pagirtinus darbus.

Nes mat, jis yra kaip aipoteo- 
za (tartum dievybe), Todėl ir 
gerbkim visi Prunskiu Juozą! 
Nes jis ne yra dalbar da studen
tu, Bet sulig manės,'beveik yra 
jau szventu.

Nes veikia uoliai kad ir visi 
žmones, Butu iszganytais kaip 
geri kriksžczionias, Kad mes 
su laiku, kaip kad vaikai Tėvo, 
Rastumes danguj prie pat sos
to Dievo.
—K. Vidikauskas, Pfiila., Pa.

WASHINGTON, D. C.— 
Vaszingtono viesulu valdžia 
yra prirengus maža raszteli, 
kuris paaiszkina ir pataria 
ka reikia daryti per viesu
las.

Žmones, kurie gyvena ant 
lygumos, toli nuo miesto, ga
li pamatyti kai tokios viesu
los artinasi ir gali pasitrauk 
ti. Jeigu nėra laiko pasi
traukti, tai žmones turi 
kniupszti atsigulti ant že
mes ir laukti kol ta viesulą 
praūžė. Tai užima tik kele
tą minueziu.

Miestuose žmones turi pa- 
sikavoti po žeme, ar dide
liuose kambaruose ir vengti 
langu ir duriu.

Jeigu nėra skiepo arti tai 
reiketu palysti po stalais ar 
krėslais.

Kaslink mokyklų, moki
niai turėtu palysti 
staleliu ar krėslu.

Mokytojams yra 
ma visus mokinius
isz mokyklos ir pasiunsti in 
skiepus ar in revus, ar in di
desnius kambarus.

po savo

pataria- 
iszleisti

KETURI LAKŪNAI 
UŽSIMUSZE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

susimusze su dideliu troku ir 
su kitu automobiliu, netoli nuo 
Roswell miesto.

Visi lakūnai buvo isz Wal
ker Air Force Bazes, Roswell.

Ju vardai, kol kas, dar nėra 
paskelbti kol ju gimines nebus 
praneszta apie ta nelaime.

riu Tautu Sutarti Rymoje del 
deszimts metu taikos; 1492

m., numirė Lietuvos Kuni- 
gaiksztis Kazimieras.

—• Subatoj Vigilija, pa
sninkas prieš® Sekmines, o Ne- 
delioj pripuola Sekmines.

Istanbul, Turkija.— Žemes 
su drėbė j imas sukratė beveik 
visa Turkijos kraszta. Mažiau
sia kiek buvo galima sužinoti 
tai keturi žmones žuvo in Bolu 
miestą, asztuonios deszimts 
penkios mylios nuo Ankaros.

Mo.
1 April 3.

2 April 3

3 May I 2
4 Feb. 16
5 Feb. 16
6 April 1 5
7 March 6
8 April 3
9 April 3

10 April 2

! I May 13
1 2 May 1 2
13 Feb. 2 5
1 4 April 2
1 5 April 3

/ < 
L. v

Viešnios Pradžia

Tokios viesulos, ar kaip 
Amerikoje yra vadinamos 
“Tornados” prasideda kai 
sziltas oras susiduria su 
szaltu oru padangėse. Kai 
sziltas vejas susiduria su 
szaltu veju, sziltas vejas pa
sikelia augszcziau ir taip su
daro tuszczia vieta tam szal- 
tam vėjui ineiti. Isz tos per
mainos susidaro viesulos pa
dangėse ir kaip vejas puczia 
tos viesulos gali kilti augsz- 
sztyn ar žemyn. Jeigu jos 
leidžiasi žemyn, tai ant že- /f

mes susidaro viesulos kurios 
viską savo kelyje sunaikina.

Rauduonojo Kryžiaus ir 
Civil Defense nariai stojo in 
pagelba kai tokios viesulos 
isztiko kelis miestus in Ok
lahoma ir kitas valstijas.

Tu valstijų gubernatoriai 
yra pareikalavę kad valdžia 
Vaszingtone ateitu in pagel
ba ir paskirtu keletą szimtu 
tukstaneziu doleriu pagelbė
ti tiems kurie nuo to potva- 
nio ir nuo tu viesulu yra nu
kentėję.

Į

Viesulos Paveikslas

Laikrasztininkas nutrau
kė szita viesulos ‘Torando’ 
paveiksią, netoli nuo Man
hattan, Kansas, kur tos vie
sulos daugiausia iszkados 
yra padariusios. Szitokios 

'viesulos, nuo 1953 metu yra 
padariusios baisiai daug 
iszkados per septynios de
szimts penkis sykius toje 
apylinkėje.

. Federal Civil Defense Ad- 
. ministram j a yra jau keletą 
rykiu praszius pagelbos 
tiems gyventojams isz val
džios. Bet iki sziol nieko ne-

ra nuveikta. Iszrodo kad 
musu administracija, musu 
valdžia labiau rūpinasi sve
timu krasztu nelaimėmis ir 
vargais negu savu žmonių.

Ir ežia Eisenhoweris ir jo 
administracija yra imami 
nagan. Daug Kongresmonu 
ir Senatorių reikalauja kad 
musu administracija su Pre
zidentu Eisenhoweriu dau
giau rūpintųsi savais žmo
nėmis, pirm negu aszaras 
lieja ir milijonus doleriu 
kloja svetimiems krasztams.

Viesulu Zemlapis

Viesulos Isztiktas Miestas Flint, Mieli.
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BOX SCORE

No. 6 Most lives lost....................
No. 1 Most property damage . $ 1 0.500,000
State worst hit—Michigan, with 21 dead, 

481 injured. $23,010,000 damage
Worst day—April 3. with 30 dead, 415 

injured, $13,760,000 damage *
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7OP TORNADOES OF 1956

Place
Hudsonville. Grano 
Rapids. Mich, 
van Buren. Allegan, 
Kent Counties. Mich. 
Flint, Mich. 
White County. Ark 
Monroe County. Miss- 
Birmingham, Ala. 
Marion. Ind. 
Henderstfn County. Tenn 
Berlin, Wis. 
Lincoln and Creek 
Counties, Okla. 
Muskegon. Mich. 
Cuyahoga County, □. 
Belleville. 111. 
Cowley County, Kan. 
Bancroft, Wis.

Szitame žemlapyje yra pa
rodoms kur didžiausios vie- 
slos isztiko musu kraszta 
1956 metuose. Oro sztabas 
vis stengiasi visus perspėti 
kada ir kur tokios baisios

— Mes mėgstame teisin- 
gysta, ir geidžiame kad ir visi 
teisingystes laikytųsi. Todėl, 
tankiai primename idant kož- 
nas skaitytojas, katro laikas

viesulos isztiks. Bet 
sztabas nusiskundžia 
jam permažai pinigu yra 
skiriama kas metai ir todėl 
jis negali geru ir mokintu 
žmonių pasisamdinti ir tas

tas 
kad

viesulas pasekmingai ir 
rai sekti ir žmones perspėti, 
kur ir kada tokios viesulos 
ju miestus isztiks.

ge-

jau pasibaigė, nevilkytu su 
prisiuntimu užmokė sties, už 
laikraszti. Nereikia apie tai ir 
priminėt, kad drukoriszkas 
materijolas, popiera, maszinos

ir t.t., pabrango ligi 400 pro
cento, todėl iszdavinejimas 
sziandien laikraszczio yra la
bai sunkus!

Viesulą isztiko Flint, Mi
chigan miestą,. Gegužia dvy
likta diena, 1956 metuose, ir 
baisiai daug iszkados pada
re. Civil Defense nariai tuo- - ’ ■ <
jaus stojo in pagelba vi
siems to miesto gyvento
jams. Jie iszkase tuos žmo
nes kurie buvo užgriauti ir

nuveže in ligonines visus 
tuos kurie buvo tos viesulos 
sužeisti.

Szitie Civil Defense darbi
ninkai yra pasirenge žmo
nėms pagelbos ranka iszties- 
ti per kara, bada mara ar 
per kokia nelaime.

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




