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Civilines Apsaugos virszi- 
ninkai, kuriu darbas yra pa
rūpinti kelius ir vieszkelius 
visiems jeigu prisieitu tokis 
laikas, kad kuris prieszas 
ežia ‘‘atskristu su bombne- 
sziais, kad musu miestu gy
ventojai galėtu suspėti isz- 
sikraustyti, iszsineszti isz 
didesniu miestu.

L, Iszrodytu, maž-daug, szi- 
taip, kad visi automobiliai 
in viena puse, in viena 
kraszta, važiuotu,.......isz
miesto.
• Jie yra iszrokave kad 
tūkstantis du szimtai auto- 
ombiliu galėtu kas valanda 
kiekvienoje vieszkelio lini
joje, vagoje iszvažiuoti isz 
miesto. Czia, žinoma, auto
mobiliai pusztuszti. Bet pa
vojui iszkilus visi automo-

Isz Amerikos
AUGSZCZIAUSIAS 

TEISMAS ’ *
Paveda Amerikieti 
Japonu Teismui

• WASHINGTON, D. C. — 
Augszcziausias Teismas, per 
balsavimus kurie buvo vien- i 
balsiai, nutarė kad Japonijos 
valdžia turi pilna teise teisti; 
Amerikieti kareivi William S. 
Girard, už nužudinima Japo
nes.

Szitas teismas aiszkiai pasa
kė kad Prezidentas Eisenhow-j 
eris nesulauže jokiu Amerikos' 
instatymu, nutardamas kad 
tas Amerikietis kareivis turi 
būti Japonu teisiamas.

Visi asztuoni teisėjai yra pa
sakė kad sulyg Amerikos tarp
tautinio susitarimo, tokie teis
ėm reikalai priguli tame krasz- 
te, kur jie atsitinka.

Prezidento padupezninkai ir 
tarnai sutinka su Prezidentu 
ir su Augszcziausiuoju Teismu 
kad tas kareivis, William S. 
Girard, turi būti teisiamas Ja
ponu teismo.

Bet baisiai daug Senatorių 
ir Kongresmonu nesutinka, ir 
baisiai daug Amerikos pilie- 
cziu nesutinka nei su Prezi- 

biliai butu pilni.
Visi skerskeliai’ ir skers- 

ulyczios butu uždarytos kad 
automobilia’, be jokio su
stojimo galėtu važiuoti.

Iszrokuojama kad trisde- 
szimts du milijonai žmonių 
galėtu szitaip iszsikrausty- 
ti isz szimto asztuonios de- 
szimts penkių miestu, in ku
riuos prieszas taikintu, in 
pusantra valanda.

Bet augszti armijos ir la
kūnu žmones sako kad visa 
tai yra tik mažo vaiko bovi- 
nimasis. Jie priparodo kad 
prieszo greitas eroplanas 
czia atskristu ir keletą mi- 
nueziu, ir kad jokiu budu 
nebutu gana laiko miesztie- 
cziams pasitraukti, iszbegti.

Jie szitaip aiszkina: Prie
szas pasiunstu, sakysime 

dentu Eisenhoweriu, nei su 
musu kraszto Augszcziausiuo-

Surasta Miszke

Juodplauke, keturiu metu 
amžiaus Shirley Ann Miller 
gerai iszsiprausia namie, in 
Reseda, Californijoje po tri
jų dienu klaidžiojimo po 
Yosemite National Parko 
miszkus. - .

Ji nuklydo nuo savo tėvu 
ir tik už trijų dienu parkos 
prižiūrėtojas, sargas ja už
tiko ir parvedė namo. Dak
taras kuris ja iszagzamina- 
vo sako ji sveika, nežiūrint 
to kad ji per ta laika beveik 
nieko nebuvo valgiusi ir ne
turėjo jokios pastoges.

penkios deszimts tokiu savo 
kariszku eroplanu, bombne- 
sziu. Musu lakūnai gal ir 
nuszautu kad ir keturios de
szimts j u. Tie likusieji de
szimts eroplanu in kelias 
minutas galėtu kad ir di
džiausia musu miestą su že
me sulyginti!

Jie sako kad geriausia ap
sauga, tai parūpintu dau
giau sargybiniu eroplanu, 
patobulinti musu radar, ku- 

- ris susektu prieszo eropla- 
nus už keliu tukstaneziu 
myliu ir kad tada kova pa
dangėse iszkiltu toli nuo 
musu kraszto ir nuo musu 
miestu. Jie staeziai sako 
kad tokia tvarka, iszgabenti 
žmones nėra praktiszka ir 
niekados nepasisektu.

o o o

ju Teismu.
Czia ne tik klausimas to vie

no kareivio William S. Girard 
teismo ar asmens, bet klausi
mas yra daug gilesnis ir svar
besnis. Klausimas yra baisiai 
svarbus. Jeigu kuris krasztas 
praszosi musu kariuomenes, 
musu kareiviu ir musu pinigu 
gali pasilaikyti teise teisti mu
su tuos atstovus ar jie butu ka
reiviai, karininkai ar atstovai.

Jeigu bus galutinai nusvers- 
ta kad tokie, svetimi krasztai 
gali musu pilieczius teisti, tai 
kaip jausis musu tėvai, moti
nos, kai ju vaikai būva pa- 
siunsti in tuos svetimus krasz- 

l tus?
Ka musu Augszcziausias Tei- o

į smas ir musu Prezidentas Ei- 
senhoweris pamirszo ar neno
rėjo atsiminti, tai yra kad mu
su karieviai randasi tuose

■ krasztuose, tuos krasztus nuo 
I tu krasztu prieszu apsaugoti.
Reiszkia, musu kariuomenes 
tenai atvažiuoja ne kaip tarnai 
<bet kaip vaidintojai.

Jeigu Japonams ar kitiems 
nepatinka kaip musu krasztas 
nustato savo tvarka, jeigu 
jiems nepatinka musu konsti
tucija, tai jie gali labai lengvai 
papraszyti kad musu kariuo
menes isz ju krasztu iszsi- 
kraustytu.
z Kol musu kareiviai tuose 
krasztuose eina sargybos pa
reigas, tol jie yra ponai ir val- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

2,175
NETEKS DARBE 

PHILADELPHIJOJE

Laivyno Sztabas Tiek
Darbininku 

Paleidžia
PHILADELPHIA. PA. — 

Laivyno Sztabas, Philadelphia 
joje dabar paleidžia du tuks
taneziu viena szimta ir septy
nios deszimts penkis darbinin
kus.

Laivyno sztabas pranesza 
kad dar du tukstaneziai vienas 
szimtas kitu darbininku bus j 
paliesti isz savo darbu.

Laivyno sztabas sako kad 
jis stengsis kur kitur surasti 
darbus, vietas, bet vargiai kas 
iszeis isz tu prižadėjimu. Tie 
darbininkai dabar turės kur 
kitur jieszkotis darbu.

Laivyno sztabas sako kad jis 
buvo priverstas tiek savo dar
bininku paleisti, nes Prez. Ei- 
senhoweris ir jo sztabas yra 
beveik per pusiau nukirtęs 
Laivyno Sztabo ineigas.

Iszrodo kad Philadelphijos 
miestas yra labiausiai nuken- 
tejes kaslink darbu ir darbi
ninku su Laivyno’sztabu.

Bet kiek dabar galima gir
dėti ir dasiklausyti tai ir daug 
kituose miestuose, ypatingai 
uostuose Laivynas atleidžia ir 
atleis baisiai daug darbininku. 
Czia iszrodo kaip tik pradžia. 
Cemento, plieno ir automobi
liu fabrikai ima po tukstan- i 
ežius darbininku atleisti.

-------------------------

ŽEMES
SUDREBEJIMAS

2,000 Žuvo; Darbinin
kai Kasa Ir Jieszko

Lavonu
TEHERANAS, IRAN. — 

Daugiau kaip du tukstaneziai 
lavonu buvo iszkasta isz Tehe
ran miesto, prie Caspian kran- i 
to, per žemes sudrebejima.

Žemes sudrebejimas invyko 
ana Utarninka, ir dar dabar 
policija ir ugniagesiai ir sava
noriai darbininkai kasa ir 
jieszko lavonu, ir spėjama 
kad tas skaiezius ’dar padvigu
bės.

Daug miestu ir miesteliu ne
turi nei telefonu nei telegrafo 
ir už tai dar negalima galuti
nai pasakyti kiek žmonių tose 
apylinkėse yra žuvę.

Amerikos Ambasadorius, 
Selden Chapin dabar kreipiasi 
in Prez. Eisenhoweri, kad jis 
paskirtu keletą milijonu dole
riu szitiems žmonėms, kurie 
yra taip labai nukenteje nuo 
to žemes sudrebejimo.

Jis sako kad jis keletą tu 
miestu ir miesteliu yra aplan
kęs ir jis sako kad jis yra tik
ras, kad kaip tik czia Ameri
kos pagelba ir paszelpa yra da
bai’ labai reikalinga.

2 AMERIKIECZIAI
SZP1EGA1

MĄLENKOVAS į
INTARTAS

Buvęs Karininkas
Gyvena Paryžiuje

Jiedu Gali Būti Mirties 
Bausme Nubausti

NEW YORK, N. Y. — Ru
sijoje gimęs, buvęs Amerikos 
karininkas ir jo Amerikiete 
žmona yra dabar intarti kaipo 
Sovietu Rusijos sznipai, szpie- 
gai.

Jiedu dirbo Kremlinui per 
septyniolkia metu ir eme algas 
isz Amerikos ir isz Rusijos.

Valdžios augsztas teismas 
yra radęs juodu kaltu ir už to
ki prasikaltimu jiedu gali būti 
mirties bausme nubausti.

Rusijoje gimęs ir buvęs 
Amerikos karininkas yra ke
turios deszimts septynių metu 
amžiaus George Zlatovski ir jo 
žmona 45 metu amžiaus Jane 
Foster Zlatvoski.

Jiedu dabar yra apsigyvenę 
Paryžiuje, kur jiedu nedasi- 
leidžia laikrasztininku, kurie 
norėtu su jais pasiszneketi.

Trys Rusijos dipliomatai 
buvo tuo paežiu sykiu suaresz- 
tuoti.

Amerikos valdžia dabar 
stengiasi per Prancūzijos val
džia priversti Zlatovski par- 
gryszti czia su savo žmona.

Jiedu dirbo Sovietu policijos 
virszininkui Lavrenty Beria, 
kuris vėlai buvo pats prasza- 
lintas, nužudytas.

Zlatovskis Komunistams 
dirbo per visa kara, rinkda
mas invairias jiems reikalin
gas žinias apie Amerikos vais- 
ka ir apie musu vadus.

Jo žmona teipgi buvo inlin- 
dus in labai atsakominga vie
ta su musu Žinių Informacijų 
sztabu in Vienna, ir Salsburg, 
Austrijoje.'

Tiltas dvideszimts keturiu 
myliu ilgiumo, skersai Lake 
Pontchartrain ežerą in New 
Orleans, yra ilgiausias tiltas 
ant viso svieto. Civilines ap
saugos virszininkas sako

Amerika Pasmerkta;
Kruszczevas Bosas
MASKVA, RUSIJA. —

Nikita S. Kruszczevas dabar 
visos Rusijos bosas sako kad 

I buvęs Premieras Georgi M. 
: Malenkovas buvo prisidejes 
! prie suokalbio nužudinti kele
tą augsztu Sovietu Rusijos 
valdovu, 1949 metuose, in Len
ingradą.

j Tai svarbiausias ir didžiau
sias intarimas priesz Rusijos 
buvusius valdovus.

Malenkovas buvo intartas 
už bendradarbiavima su tais, 
kurie buvo ar yra prieszingi 
Sovietu partijai. Su juo sykiu 
yra intarti buvusieji Komu- 
.nistu partijos bendradarbiai 
Vyacheslavas M. Molotovas ir 
Lazar M. Kaganaviczius.

Iszrodo kad isz visu szltu 
intarimu ir permainų gali dar 
iszeiti kraujo praliejimas.

Bet nežiūrint visu tu svar
biu permainų ir perversmiu 
Rusijoje, Rusijos, Sovietu po
litika pasilieka tokia pati. 
Daug Amerikiecziu dabar ti
kėjosi kad viskas palengvės, 
kad Sovietai savo politika 
permainys, ir kad nebus jokio 
pavojaus isz Rusijos.

Bet tie, kurie žino ir pažins- 
ta Sovietus, sako kad mažai ka 
reiszkia kuris velnias bus vir
ažui, Sovietu politika ir užsie
nio propaganda pasiliks tokia 
kai ir buvo.

Tik tiek visiems mums bus 
geriau ir in taika, tai gera ži
noti kad paezioje Rusijoje ne 
viskas tvarkoj. Kad, nors So
vietai mums rupi, Sovietams 
dabar Sovietai rupi. Ir tai vi- j 
siems in sveikata. Tegu jie pe-' 
szasi tarpu saves, negu su mu
mis.

Ilgiausias Tiltas Ant Viso Svieto

kad szitas tiltas butu var
iuojamas visu automobiliu, 
kurie važiuotu isz didesniu 
miestu, bet czia galima ge
rai insivaizduoti ka tik vie
na sprogstanti bomba galė

68 METAS

Tiria Nauja Liga

Daktaras Fred M. Daven
port, yra nuvažiavęs del 
septyniolikos dienu in Tok
yo miestą Japonijoje kur jis 
stengiasi isztirti Rytu liga, 
“Influenza,” kuria daug 
žmonių ypatingai jaunuju 
dabar yra susirgę. Jis yra 
Armijos direktorius del szi- 
tos ligos isztyrimo ir su- 
stabdinimo. Jis teipgi’ bu
vo sustojęs in Hawaii, kur 
teipgi daug žmonių yra szi- 
ta Influenza liga susirgo.

JAUNAS KORIETIS 
NUŽUDINTAS

- ♦
SEOUL, KORĖJA. — 

Amerikietis kareivis, eidamas 
sargyba nuszove jauna Korie- 
ti in Inchon, Korėjoje. Korie
tis jaunuolis buvo tik trijų me
tu amžiaus. Armijos sztabas 
iszdave raportą kad tas mažu
tis Korietis sėdėjo ant paipos 
ir žiurėjo kaip Amerikiecziai 
kareiviai eina savo musztra. 
Kareivis Ronald E. Fasset, isz 
Ulster, Pa., sako kad jis nety- 
czia paleido szuvi isz savo ka
rabino ir pataikė in ta mažuti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

tu padaryti, ne tik szitam 
tiltui, bet visiems vieszke- 
liams kurie in ta tilta važio- 
ja. Szis tiltas buvo atidary
tas, Rugpiuczio (Aug.) me
nesyje 195G metais.



I

I • 1

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
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rikos naujai paskirtas Amibar 
sadorius in Sovietu Rusija, gal 
negales tos vietos užimti, nes 
jo daktaras sako, kad .jis nėra 
•gana sveikas toki darbu užim
ti, ypatingai Rusijoje.

• • ” " " ■

Ameriko® valdžiai trumpa ir 
trūksta tinkamu ‘žmonių- del 
tokiu atsakomingu vietų, nes 
mažai kas isz Amerikiecziu 
moka daūgiau negu siavo Ang
lu kalba.

Indijos Ministeris Nehru at
sisakė savo “Cadillac” auto- 
mobiliaus, kad parodžius savo 
žmonėms kad ir jis nori prisi
dėti prie taupinimo ir cziedi- 
nimo del savo kraszto. Bet 
laikrasztminkai parodo kad jo 
sesuo Ponia Pandit, Indijos 
Augsztoji Komisijonierka. da
bar vairuoja, brangu ir puosz- 
nu “Rolls Royce”, kuris kasz- 
tuoja apie trisdeszimts tuks- 
tancziu doleriu. Jos automobi
lius yra didesnis, brangesnis ir 
puosznesnis negu Anglijos Ka
ralienes “Daimler” automobi
lius. i

sijoje. Sovietu' Rusijos propa
ganda. ir eiga pasilieka tokia 
pati, nežiūrint kas tupi ant to 
meszlyno vi rszaus.

KEISTAS TEISMO
SANPROTAVIMAS

Amerikos Sekretorius John 
'Foster Dulles nusileido ir su
tiko pavėlinti dvylikai musu 
laikrasztininku važiuoti in Ko- 
munistiszka Kinija. Bet dabar 
klausimas kas iszrinksi tuos 
dvylika laikrasztininku. Laik- 
raszcziu virszininkai sako kad 
Amerikos Sekretorius turėtu 
ta darba palikti patiems laik- 
rasztininkams, nes jeigu jis 
ims skirti tuos kuriems bus va
le in Kinija važiuoti, tai jis su
silauks baisios audros isz kitu 
redakcijų, kuriu atstovams ne
bus galima tenai važiuoti.

) Aug-szcziausias Amerikos 
Teismas yra susilaukęs dar 
daugiau audru isz visu pusiu. 
Dabar pats Kongresas ir Sena
tas yra pasistatęs priešą keletą 
to teismo nusprendimu.

Sovietu Rusijai, trumpa ir 
trūksta geležies ir plieno, bet ji 
visi daugiau ir daugiau karisz- 
ku submarinu, povandeniniu 
laivu gamina ir statosi. Ir isz 
to aisz.ku.kad ji ne taikos bet 
karo1 laukia.

Eina gandai kad Generalis
simo Francisco Franco pasi
trauks isz savo vietos ir ' pa
skirs jaunesni žmogų kraszto 
reikalus vesti. Francisco Fran
co dabar ilsisi po sunkios, ir pa
vojingos operacijos. •

Ka buvęs Amerikos Prezi
dentas Hooveris pataria Prez. 
Eisenhoweriui, musu krasztui 
sutaupintu pusantro bilijono 
doleriu ant metu, bet vargiai 
Eisenhoweris sutiks ir priims1 
jo patarimus.

Demokratai dabar tupi ir 
laukia ; jie mato, kad Republi- 
konai tarpu saves ima pesztis 
ir skaldintis. ir kad dauguma 
Republikonu. yra nepatenkinti 
su Prez. Eisenhoweriu.

Gal Iszmincziai Czia 
Užsnudo

WASHINGTON, D. C. — 
Musu kraszto Augszcziausiis 
teismas, rodos, dabar kvaliau- 
siai elgiasi. Visi gerai žinome 
kad žmogaus prievole yra vie
na, kita karta suklysti, kokia 
kvailyste iszpereti. Tai kad ir 
mokincziausi taip gali suklup
ti. •

Bet kai tokiu mokintu ir 
garbingu mokslincziu ratelis, 
kaip musu Augszcziausias 
Teis-mas paleidžia dvi nuteis
tas ir pasmerktas žmogžudės, 
tai jau biski per daug. Czia jau 
kad ir mokintam žmogui, tokia 
klaida nedovanotina.

Teisėjas Tom Clark, vienati
nis isz j u iszdryso pakelti savo 
baisa ir pasiprieszinti, bet jis 
buvo nubalsuotas.

Nėra jokios abejones, kad 
Ponia Dorothy Krueger Smith 
ir Ponia Clarice B. Covert nu
galabino savo vyrus; pirma sa
vo vyra nudure su medžiokles

tiedu nugalabinti vyrai nėra 
mirė, kad, nežiūrint kad vienas 
buvo per szirdi perdurtas su 
peiliu, o antram galva buvo 
perskelta su kirviu, kad ji vis 
gyvi, nepaisant ka kiti sako.

Juk Ponas Black dabar jau- 
cziasi visagalingas ir augsztes- 
nis už visus instatymus.

Dar tik viena trumpa ir ma
žyte pastaba: vienatinis teise-; 
jas, kuris dryso savo baisa pa
kelti, pasiprieszinti, buvo Pre
zidento Harry Trumano pa
skirtas in ta beveik szventa, 
užburta teisėju rateli; visi ki
ti tenai atsidūrė per Prez. Ei- 
senhowerio malone.
M-M M-***M-*****>«->***4*

Pypkes Durnai

Davadna Gaspadine
Kas turi davadna 

gaspadine namie, 
Tasai yra laimingiausiu 

žmogum ant svieto.
Yra jisai locnininku

brangiausio deimonto, 
Su kuriuoip niekados 

neatsidžiaugs.
Kožna valanda proga jam 
Duoda stebėtis isz savo 

skarbo.

NELAIMINGA 
MERGAITE

(Tasa nuo 3-czio puslapio) 

mane nepriglaudžia ir niekur 
nerandu s n si mylėjimo.

— Taip, suprantu aiszkiai, 
mano vargingas kūdiki, gai- 
liuosin su tavim ir jaueziu 
kaip tu turi kentėt už savo ne- 
iszmintinga ir klaidinga žings
ni.

— Nesigailėk numes, nes 
buvau nedora duktė. Per savo 
pasielginja. užmuszia.u savo 
mylima motinėlė ir dabar pasi
likau viena'ant svieto. Jeigu 
ne tas, tai sziandien rastau 
szirdinga. priėmimą ir motinė
lė butu mane prispaudus, prie 
savo motiniszkos szirdies!

Po tuju žodžiu, nelaiminga 
jauna, motina dirstelėjus ant 
savo kūdikėlio karsztai ji pa- 
Ibuczia.vo, bet tuo jaus sukliko 
baisiai. Kūdikis buvo negyvas!

Da karta graudžiai sukliko 
rodos kad jai szirdis plyszo ir 
puldama ant sniego baisiai 
prakeikė ta, kuris ja apgavo ir 
instume in toki varga.

— Acziu Dievui, isztariau, 
szluostydamas aszaras, mirė, 

•bet nors ilsėsis ramybėje be jo
kios rupesties.. Palaidojom ' ji 
ant kapinju szale gulinezios 
bobutes.

In kėlės dienas po tam, mer

gina dingo isz miestelio ir kur 
sziandien randasi, tai sunku 
man, pasakyt. Gal surado, gera 
vyra ir sziandien laimingai su 
juom gyvena. Jeigu szis laik- 
rasztis gausis iri jos rankas, gal 
ai si m i nsi apie mano ir dovanos 
man kad alprasziau szita. atsiti
kima kaipo prasarga kitomsi 
mergaitėms.

Taigi, jus jaunos ir patogios 
Lietuvaites, imkite isz szito 
atsitikimo gera, pamokinimą ir: 
pirma gerai isztyrinekite su 
kuom užsiduodate ir su kuom 
apsivėidat, kad po laikui ne
verktumėte kaip verke szita i •»mergaite. ■—D. B. .

-----GALA&-----

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isi 
szito Katalogo

Nr. 1957

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtipe- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

No.127—Trys istorijos apie 
D u k te Pus tyn i u; Peleni u te; 
Du Brolius., 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IB T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, f ’Puikus apr as žymas, didele 
knyga. 404 puslapiu. 50c.

No.102— Prakeikta, meilin
gas krirainaliszkas apraszy- 
mas, 202 pus, 50c.

PBr* Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztięo Moni-Or- 
deri, Express ar Bankico Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

UT* Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
tirno kasztu.

John Gates, Komunistu laik- 
raszczio “Daily Worker” re
daktorius už keliu dienu ne
teks savo darbo. Jis bus pa- 
szalintas kaipo Tito rėmėjas 
ir Stalino szalininkas.

Dar vieszai nėra paskelbta, 
bet Lenkijos 'bosas Gomulka 
yra prie savo nėra paskelbta, 
pasmerkęs Sovietu Rusijos 
valdžia, intardamasi Sovietu 
valdžia už padėjimą in kalėji
mus daug Lenku ir už insiki- 
szima in Vengrijos sukilimą? 
Kaip Sovietai atsilieps ir kaip 
jie jam atsakys dar negalima 
pasakyti. Bet isz viso iszrodo 
kad Sovietu' vidur jine valdžia 
tokia silpna, kad ji dabar ne
gali niekam gtkerszinti ar kam 
pasiprieszinti. Iszrodo kad 
Lenkai ta labai greitai pamate 
ir suprato. Bet gaila, musu val
džios dipliomatai ir atstovai 
szita proga yra pražiopsave.

1 • •

Jugoslavijos bosas Marshall 
Tito yra baisiai supykęs ir yra 
vieszai parodęs . savo nepasi
tenkinimą, kai Sovietu bosas 
Kruszczevas paskelbė kad jis 
ketina szia vasara atsilankyti 
in Jugoslavija. Marshal Tito 
yra davės ponui Kruszczevui 
žinoti kad jis. nėra pageidau
jamas. Nes Tito dabar nori de
rintis su Amerika ir su Vaka
riniais krasztais.

Iszrodo kad visi, kad ir ma
žiausi krasztai dabar dry^ta 
pasistoti priesz Sovietu Rusi
ja, o Amerika tuo laiku vis lai
žo visu Sovietu batus.

Egipto valdžia didžiuojasi 
kad ji dabar turi tris, naujus 
submarinus povandeninius lai
vus, kuriuos Sovietai jai yra 
dovanojus. Egiptiecziai sako 
kad ne už ilgo jie turės vienuo
lika tokiu suibmarinii.

Komunistams baisiai pras
tai Prancūzijoje. Ju skaiczius 
1956 metuose buvo suvirsz be
turiu milijonu nariu. Dabar, 
sziais metais tas skaiczius yra 
nupuolęs ligi tik pusantro mi
lijono. Ir vis eina žemyn.

Dabar geriau gaut darba 
kaip džianatoriu, kambariu 
szloveju negu mokytoju ar 
profesorių mokykloje ar kole
gijoje, nes kambariu szlovejas 
daugiau uždirba negu profe
sorius.

Sziandien mokslas mažai ka 
reiszkia. Daug geriau ir svar
biau prigulėti in unija, kuri ne 
tik mokytojus bet ir mokyklos 
virszininkus valdo ir stramu- 
žina.

Per daug nesitikekite isz vi
su tu perversmui Sovietu Ru-

Trys Istorijos

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

Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta, Robertas Velnias 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrly 
korius Jko Turtingu Ponu
Ir t. t. Per paežiu, 20 Centai

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINK IT!
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peiliu, o antra, su kirviu savo 
mylimam ir mylineziam vyrui 
galva perskėlė.

Abi buvo kariszko teismo 
nuteistos ir pasmerktos, iki 
gyvos galvos in kalėjimą.

Teisėjas Hugo Black, buvęs 
Ku-Kluksas, yra teismo nu
sprendimą panaikinęs ir kalbė
damas vardu Teisėju Earl 
Warren, William Douglas ir 
William Brennan, sako kad tos 
bobos turi būti paleistos, nes 
kariszkas teismas neturėjo jo
kio biznio jas teisti. Nors pir
miau buvo nustatyta, kad 
Amerikos kareiviai ir j u szei- 
mynos yra musu kariszkui teis
mui atsakomingi svetimuose 
krasztuose.

Szitas instatymas buvo ’ in- 
vestas kaip tik del to kad mu
su kareiviu szeimynos nepa
kliūtu in svetiniu krasztu teis
mus.

Teisėjas Black toliau aiszki- 
na kad jokia sutartis, jokis in
statymas negali virszinti Ame
rikos konstitucijos, ir už -tai 
tos dvi žmogžudės dabar gali 
sau laisvos keliauti ir kitu vy
ru pasijieszkoti.

Czia nereikia kokia jau te
nai labai augszto mokslo susi
kirsti taip didžiai gerbiamu ir 
mokintu Teisėju Black. Jis 
czia ne tik kvailiszkai yra pasi
elgęs ,ibet ir visiems skriauda 
padaręs.

Jeigu czia jo tiesa, tai kur jis 
su tais kitais teisėjais buvo kai 
kariszkas teismas tas mote- 
riszkes buvo tik pradėjęs teis
ti? O isz kitos puses; jeigu tie 
musu Augszcziausio Teismo 
teisėjai jau tokia galybe turi, 
kad jie gali kariszko teismo 
nusprendimą panaikinti, kad 
jie gali sakyti kad žmogžudys
te nėra žmogžudyste, kad jie 
dabar savotiszkai doros insta
tymus aiszkina ar savuosius ju 
vieotn nustato, tai mes Ponui 
Teisėjui Black patartume czia 
resustot’, bet kaip Ponas Die
vas dabar isz mirusiu prikelti 
tuos du mižud’htus vvrns, ar 
bent savo teisme paskelbti kad

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy Oitv. Pa.. - H. S. A-

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 <lSaules” numeris 
10 centai.

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

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

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

Su gilia pagarba, liekame,
—‘Saules” Redakcija.
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Gera Karaliene
(Tasa)

Vela karaliene alpsiverke 
graudingai nes aszaros nieko 
negelbsti, apiszluoste akis ir 
pasta,navijo norints ant galo 
svieto eitie, kol atras savo- vy
rai.

Ir ėjo ilgai, net pribuvo lig 
•paločiau s, kuriam jai pasakė 
jog ketina atsibut veisituve su 
jaunu karalai'cziu, kuris pri
bus isz tolimos keliones.

Ar-gi tai galėtu būtie josios 
mylimas vyras kūrino jieszko?

Sėdo ant slenkszczio palo
čiau® ir lauke, ar nepasriodis, 
ciaus ir lauke, ar nepasirodis, 
na, pažino, ji tuojau® ir klikte- 
lejo isz džiaugsmo; nes jisai su 
žiurėjo ant josios, beUnepaži- 
no. Ir kaip-gi galėjo pažint jog 
toji ubage visa apdriskus su 
kruvinom kojom, yra jo- pati ir 
motina, jd kūdikio, kuri per 

’ septynis metus ėjo- paskui ji! 0 
gal ragana atėmė jam pomieti 
apie .ja!

Ir tarė liūdnose mintis kara
liene atsiminė 'sau apie auksini 
o-buoli, duota jai per saulute. 
Kada naktis užėjo, atidarė ji 
ir rado jame stebuklinga szle
be isz spinduliu saules, teilp ži
bėjo- net aki® gadino. Buvo to
nais ir czeverykai, ir* viskas 
tas, ka buvo reikalinga prie 
apsiredymo, tada apsiprausus 
upelukije, isziszukavo plaukus 
apsirėdė in stebuklinga szlebe 
ir nusidavė in palociu, kur už- 
praszyti svecžiai sėdo prie 
svodbos. Ant josios in,ėjimo vi
si stojo, pats karalius prisiar
tino prie josios, nes ragana 
tuojau® ji paszauke ir toliau 
pasodino prie stalo, o iUsimyle- 
jus in stebuklinga szlebe isz 
saules -spinduliu, liepe savo 
tarnaitei paklaust, už kiek ga
lėtu jai nepažinstamos nupirkt.

-— Kraujo už auks-a nepar
duodu! Atsake karaliene, nes 
pasakyk -savo poniai, jog ati
duosiu jai už dyka, jeigu man 
ryto pavėlins nuneszt pusry- 
czius in pakajus karalaiczio.

Ragana tuojaus dasiprato 
jog czionai® kas negero, nes ne
norėdama iszsižadet szlebes 
priėmė iszlygas, nes priešė tai 
pati pritaisė vyno del karalai
czio, kada ei® ant atilsio. Kada 
atėjo gult puikus kvapsnis vy
no atsimusze jam in uosi ir 
iszgere visa stiklą ant syk, o 
kada karaliene inejo in paka
jus su pusryczais užtiko ji sun
kei mieganti. Prisiartino prie 
lovos tykai, pasilenke prie au
sies vyro ir graudingai prakal
bėjo :

— Pabusk, karaliau, pone! 
Sztai ėjau per septynis metus 
paskui tave, ant galo svieto 
per viesulas ir szturmus; sau
les, menulio ir veju klausiau 
apie tave; smaka su žale lelijė
le kirtau: ar gali apie mane už- 
rnirszt, apie musu kūdikėli?! 
Pabusk, vyre mano karaliau, 
dirstelėk ant manes!

Nes ant niek nusidavė pra- 
szirnai josios, verkdama karsz- 
tom aszarom; gėrimas pritai

i

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai
> apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
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sytas raganos užmigdino ir bu
vo sunkesnis ne kaip prasz-y- 
mai ir verksmas ir josios asza
ros kuriuos hirejo ant jo veido.

Perėjo valanda tarnai inejo 
in pakajus, d ji turėjo prasisza- 
lint. Nubėgo in soda, p-asislepe 
terp medžiu ir verke graudin
gai, jog net žole apdeguse nuo 
saules atgijo toje vietoje nuo 
asza.ru. Nes kas aszaros?

Atsiminė tada apie sidabri
ni kiauszini kuri buvo aplai-

Jau tik toji mano kurna, 
Vis siunczia ant manes 

perkūną, 
Kaip tik kada pasivėlinsiu,

Ir ant laiko nepribusiu, 
Tuojaus pradeda rugot, 
Kad turi mane užvaduot.

Tylėk mano- kumete, 
Daugiau to nebus, s-zirdute, 
Tai-gi ana diena in artima 

miesteli,
Kokis sportas pribuvo, 

Badai isz Skrentose, 
0 mat smarkus buvo, 
Tuojaus kerszino visus 

sumuszimu, 
O kada in viena karcziama 

inejo,
Su savo drutumu girtis 

pradėjo,
Bet su tuom gerai 

neiszkirto,
Vienas vyrelis in kakta 

Su stiklu jam kirto, , 
Gera ženklą padare, 
Ir per duris iszvare.

Matai, kvailas sportas, 
Kam neuždariai savo- 
, žiotele?

Sztai ir žandaras atbėgo, 
Tuojaus viską iszklausinejo, 

Milžiną tuoj namo nuvedė,
Ir in lova paguldė, 

0 kada priesz vaita stojo,
Da fainos užmokėjo, 
Tas sportas daugiau 

aplaikys,
Jeigu atgal in Skrentu 

nenusibaldys.
* * *

Sakalėliai visur reikia 
gražiai apsieiti,

Jokiu vaidu nepradeti, 
Ar tai saliunoje ar 

kokiam name,
Arba ant draugiszku 

Suėjimu.
Neseniai susirinko vienam 

pleise, 
Keli pakele riksmą,
Likos nubausti už 

nemandaguma,
Policija tuoj pribuvo 

Po deszimts doleriuku pas 
skvajeri užmokėjo, 

Tada vyreliai tylėjo.

Isztikruju Taip Buvo
— Ar tavo tėvas senei mi

re?
— U-gi bus jau asztuoni 

metai.
— Nuo ko mirė?
— U-gi isz rupesties, kad 

ji pakorė.

kins nuo menulio ir sukule ant 
akmenio.

Sztai is-z kiauszinio iszipuole 
brylanitnis voveris ant sidab
riniu kojelių ir dvi deimanti
nes skruzdeles. Voverelis pra
dėjo -sukintis aiplinkui ir verpt 
sidabrini, siūlą, o skruzdeles isz 
stebuklingo siūlo pradėjo verp
ti stebėtina audimą kokio da 
niekas nebuvo regejas ant svie
to. *

Nusidžiaugė karaliene, pasi
ėmė ®iu sabini skruzdeles ir vo
vere ant pievukes priesz ipalo- 
c-iaus langus. Kada vovrele ir 
skruzdeles pradėjo savo ste
bėtina darba, ragana paregėjus 
per Įauga, iszsiunte viena isz 
savo- tarnaicziu paklaust už 
kiek parduotu voverele ir 
skruzdeles.

— Kraujo už auksa nepar
duodu, atsake karaliene, ’ bet 
pasakyk savo ponei jog ati
duosiu jai viską už dyka jeigu 
man pavėlins paklot lova del 
karalaiczio. /

Užpyko labai ragana, pri
jausdama tame kokia nelaime 
nes geide turėt stebėtina, vove
re ir skruzdeles. Pristojo ant 
iszlygu bet pirma vėla pritaisė 
vyną ir liepe paduot del kara.- 
laiczio kada inejo in savo pa
kajus.

O prie- vakarienes pati pa
klausė savo- sužiedotinio:

—e Kaip tau patiko vaka- 
rykszczias vynas kuri tau pri- 
siuncziau ant nakties?

— Dieviszkas gerymasi, at
sake karalaitis, bet turėjau 
liūdnus sapnus nes taip liūdna 
buvo ant szirdies kada pabu
dau. - i ‘

— Negerk tiek daug, atsa
ke ragana. Liepiau tarnui pa
duot tau ta pati vyną szianakt.

Pagamino jam tokia Vaka
riene idant butu isztroszkes 
vakare.

Tuom kart nelaiminga kara
liene ėjo klot lova vyrui, o- ei
nant per pakaj-u, kuriame sto
vėjo tarnas, paregėjo czierka 
\su pritaisytu vynu.

— Kokia tai puiku czier
ka! Paszauke karaliene: Pasa
kyk man, kas isz jos gers?

— Gers isz jos jaunas kara
laitis, sUžiedotinis musu po
nios, idant turėtu malonius 
sapnus.

— Pavėlink man patept 
mano lupas tame geryme idant 
žinocziau ka geria karaliai, o 
duosiu tau szita deimantini 
žiedą; atiduosi ji savo mylimai 
o ji tave mylės iki smert.

Tarnas užsigodejas ant žie
do, pavėlino jai paszlapint lu
pas. O karaliene truputi pa- 
szlapino savo lupas ir suleido 
aszaras in geryma, o- po tam 
greitai nusidavė in pakaju sa
vo vyro. Bet kada inejo, taip 
ja miegas apėmė jog puolė prie 
lovos- kaip negyva.

Tarnas kantrei lauke jos su- 
gryžimo, o girdėdamas jog ka
ralaitis norėjo ja iszvest kuo- 
greicziausia isz pakajaus. Ma
tydamas ja gulinczia persigan
do baisiai, nutraukė ja in kam
pa, pristatė kėde ir užmėtės su 
divonu skubei iszejo priesz ka
ralaiti idant jam paduot vyną.

Karalaitis su noru paėmė 
czierka su vynu ir vos pridėjo 
prie lupu, viską tuojaus isz- 
spjo-ve kalbėdamas jog da nie
kad taip kartaus vyno nebuvo 
gėrės.

— Atneszk man czysto van
dens, paszauke ant tarno, sės
damas ant lovos ir tame už- 

•migo nes pats kvapas vyno už- 
migdydavo ir .drucziausia žmo
gų.

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

get in on this Ravings $ecrei

that’s no secret to 40,000,000 Americans

It’ll work for youv too—even if you’ve 
never been able to save before!

The secret of saving is system And, 
, as more than 40 qiillion Americans 

who have tried it know, the simplest, 
most automatic saving system ever 
devised is the Payroll Savings Plan. 
Best of all, you do more than save 
through Payroll Savings. You invest 
your money, too, and make it grow. 
Here’s how it works:

Tell your company pay office how 
much you want to save each week. 
That amount will be put aside for 
you before you have a chance to 
spend it. Your money will gp auto
matically into Series E Savings 
Bonds which will be purchased in 
your name and given to you.

, Then your Bonds start earning

interest. And your savings grow 
extra fast because added to the 
money you’re putting by is the mon
ey your Bonds earn for you. This 
plan will work for you even if you’ve 
never been able to save before.

And now Savings Bonds are 
better than ever! Every Series E 
Savings Bond purchased since Feb
ruary 1, 1957, pays 3-J4% interest 
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 guar
anteed-safe U. S. Savings Bonds. 
Buy them regularly where you bank 
or through the Payroll Savings Plan 
where you work.

PART OF EVERY AMERICAN’S SAVINGS BELONGS IN LJ. S. SAVINGS BONDS

. The iS. (government does not pay tor this advertisement. The Treasury Department thanks, 
for their patriotic donation, the Advertising Council and
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Ant balso savo vyro, pabudo 

karaliene, iszejo isz savo kavo- 
nes, pasilenke prie ausies savo 
vyro- ir susznabždejo:

— Karaliau, mano vyre, 
sztai ipey septynis metus ėjau 
paskui tave ant galo svieto. 
Saules, menulio ir vėjo klau
siau, smaka su žalia lelijele 
kirtau. Ar gali apie mane už- 
mirszt ir musu kūdikėli? Pa
busk, vyre mano! Pabusk ka
raliau mano ! Ir nupuolė /karsz- 
ta aszara ant veido mieganczio.

Sztai ir pabudo staiga i, paži
no paczia ir prispaudė ja prie 
szirdies.

— Acziu tau! Paszauke, tu 
mane iszgelbejai, dabar esmių 
liuesas, atgavau pomieti, pa
žinau tave-, mano mylima ir 
brangiausia pacziule, pamenu 
apie musu kūdiki, o kuom-gi 
asz tau už viską atsimokėsiu?

. — Gryszkie su manim, su
sznabždejo laiminga karaliene.

-Sugryszt nebuvo taįp lengva 
nes ragana nebutu leidus savo 
aukos, todėl pastanavijo nak
ties laike pabėgt.

Karaliene iszejo isz paka
jaus rodos nieko nežino, o ka
ralius nevo-s sunkiai užmigo 
nuo gerymo, nes kada visi pa- 
lociuje užmigo, iszlindo per 
Įauga in soda. Ten suėjo su pa
czia ir nubgeo abudu prie 
kraszto Raudonųjų mariu. Ka
da pradėjo dienytis, paregėjo 
balta gulbe ir tuojaus sėdo 
abudu ant jos.

Gulbe nesze juos per mėlyna 
vandeni, bet ragana juos patą- 
mino isz tolo. Szetonis-zkai nu
sijuokus nuskynė žalia lelijėlė, 
inmete ja in mares ir nuėjo at
gal in palociu būdama tikra 
jog abudu turės pragaiszt ant 
mariu su gulbe.

Ir taip stojosi. Neužilgio gul
be pradėjo nustot pajiegu taip

jog toliaus negalėjo jau plaukt 
o buvo ant vidurio mariu gi
liausioj vietoj. Bet karaliene 
tuojaus inmete auksini rieszu- 
ta. iii vandeni ir tuojaus isizau- 
go milžiniszkas rieszutinis me
dis ant vandens. Gulbe, atsilsė
jus ant jo, nuplaukė toliau.

Kokis buvo ju džiaugsmas 
kada, pribuvo in palociu kuni- 
gaikszczio ir užtiko savo- myli
ma, sūneli sveika ir užaugusi! 
Paėmė ji su savim ir nuo to 
laiko gyveno tarp saves lai
mingai ir be jokios rupesties.

- ------ GALAS---------
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Visu Ražancziaus 
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Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
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adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

NELAIMINGA
MERGAITE

Tikras Atsitikimas Lietuvisz- 
kos Mergaites Kuri “Iszruni- 

jo” ir Apsivedė

K™ tas dėjosi tai pasiliksiu 
del saves tik tiek primysiu 

kad tai buvo- viename mieste
lyje Pennsylvanijoje.

Stovėdamas arti savo stube- 
les, žiemos laike kada vieszpa- 
tavo gana, smarkus szaltis, už- 
teminau stovinti kokia tai ypa- 
ta nepertoli. Nuėjau pažiūrėti 
kas ten galėtu stovėt tokiam 
szaltyje. Paregėjau kad tdi -bu
vo jauna motere laikanti kūdi
ki ant ranku.

Vargsze drebėjo nuo szal- 
ėzio, kūdikis taipgi verke, nes 
buvo vargingai aprėdytas. Už
klausiau jos kodėl ne eina na
mo kur ja sziluma atgaivintu?

— Ak žmogau, kad tu galėt-, 
turn suprasti mano nelaime! O, 
kokia asz buvau kvaila mer
gaite. Turėjau narna, gerus tė
vus, o motina buvo man visame 
prielanki ir mylėjo mane labai. 
Kada susilaukiau asztuonioli- 
kos metu, žmones vadino mane 
patogiausia mergaite visam 
kaimelyje, bet užsimaniau pa
matyt didesni miestą, ir jiesz- 
koti ten laimes kaip tai kitos 
merginos bandė isz musu apy
linkes.

Viena diena, susipažinau su 
kokiu tai agentėliu isz Readin- 
go, kuris mane iszsiveže kelis 
kartus automobiliuje. Po keliu 
dienu trumpos pažinties, už
klausė maiies ar nepavelin- 
cziau jam atsilankyt in musu 
namus? Ant galo daejo prie to 
kad pakurstė mane kad su 
juom iszbegcziau in Camdena 
ir paimtume szliuba, ant ko ir 

sutikau, nes buvau- kvaila ir 
nežinojau ka. darau, i^es visame 
jam užsitikejau ir buvau kvai
la meileje.

Nieko- nesakydama motinai, . 
susitikau su savo mylimu tūla 
vakara ir iszvažiavom nakties 
laike in Camden, N-. J.

Nusivežė jis mane pas savo 
tėvus kurie priėmė mane gana 
svetingai, vėliaus pradėjome 
savo “gaspadorysta” ant 
“flato” tik dvejuose kamba
riuose, bet buvau linksma ir 
užganadinta, isz savo naujo- gy
venimo. Taip- praėjo kelios 
sanvaites. Tula diena mano vy
ras apreiszke man kad turi isz- 
keliauti in tolima miestą su 
reikalu del kompanijos, kuriai 
dirbo. Nekantrai, laukiau jo 
sugryžimo. Praėjo keli mene
siai, ant galo pasibaigė ir me
tas. Mano vyras da nesugryžo. 
Po kokiam, tai laikui atėjo ma
no kūdikis ant svieto ir inpuo- 
liau in liga. Daktarai man ap
reiszke kad isz tos ligos nepa- 
sveiksiu, bet mano maldos isz- 
gydė mane. Meldžiau ant keliu 
jo tėvu kad priimtu mane pas 
juos, bet tieji beszirdžiai Airi- 
sziai nenorėjo mane priimti ir 
iszmete kaip szuni laukan sa
kydami kad nieko neturi ben
dro su “Polanderka.” Ka tu
rėjau daryt? Sugryžau po te- 
viszka. pastoga, bet jau nete
kau brangiausios mano moti
nėlės kuri mirė isz rupesties po 
mano iszbegimui. ■

Iszklausai mano gyvenimo ir 
atsitikimo geras žmogeli ir da
bar tikiu kad supranti mano 
apverktina padėjimą, niekas

(Tasa Ant 2 puslapio)
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ZiniosVietines
— Seredoj pripuola Szv. 

Aleksiejo, o Tautiszka Vardi
ne: Nelda. Ir ta diena: 1947 m., 
daugiau kaip asztuoni szimtai 
valstybiniu darbininku buvo 
pravaryta, nes ant ju nebuvo 
galima pasitikėti. Jie buvo in- 
tarti kaipo Amerikos išdavi
kai; 1945 nu, Prez. II. Truma- 
nas, Anglijos Ministteris W. 
Churchill ir Premjeras J. Sta
linas susitiko Potsdam Konto' 
reneijoje pasitarti apie kara; 
1950 m., Amerikos Slapta Po
licija suaresztavo Julius Ro- 
senberga, New York mieste, 
kaipo Sovietu Rusijos szpiega 
ir Amerikos iszdavika. Jo 
žmona. buvo vėliau suimta ir 
suaresztuO'ta. Jiedu buvo pa
smerkti mirties bausme Kovo 
29-ta diena 1951 m., o Birželio 
19-ta diena. 1953 m., jiedu už
simokėjo su savo gyvastimis; 
1935 m., daugiau kaip asztuo- 
nios deszimts tukstancziu Žy
du iszsinesze isz Vokietijoj. 
Jie jau tada nujautė kad jiems 
bus riestai. Musu vadams jau 
ežia, turėjo būti aiszkus ženk
las kas* darosi toje Naciu už
kariautoj e Vok i e t i j o j e.

—• Ketverge pripuola. Szv. 
Kamilio, o Tautiszka Vardine: 
Astute. Taipgi ta diena: 1940 
m., Prez. Franklin J). Roose- 
veltas paskirtas treczia syki 
del Prezidento vietos, Suvie- 
Amerikos Valst.; 1812 m., 
Amerika paskelįbe kara. priesz 
Anglija; 1413 m., Lietuviai 
pergalėjo Lenkus ties Lucku.

Petnyczioj pripuola Szv. 
Vincento Paulieto, o Tautiszka, 
Vardine: Szventaragis. Ir ta 
diena:. Menulio atmaina: De'l- 
czia. Taipgi ta diena: 1943 m., 
Ame riki ec z i ai bomb ar d avo
Rymos miestą, septyni szimtai 
septyniolika žmonių likos už- 
muszta, ir tūkstantis penki 
szimtai devynios deszimts1 de
vyni buvo sužeisti per ta bom
bardavimą; 1933 m., Italijonas 
Italo Balbo su 24 eroplanais 
atskrido staeziai isz Italijos in 
New York miestą ir paskui nu
skrido in Chicago, Ill.; 1940 
m., Henry Wallace buvo De
mokratu Partijos paskirtas 
kaipo musu kraszto Vice-Pre- 
zidentas.

—■ Szv. Marijos Slavoku 
’ parapija laikys savo Bazara 

Liepos 21, 22 ir 23 d.d., vaka-

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

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

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

Pirkite U. S. Bonus

Czia paipu trokas skubi
nasi in California, kur tva
nai ir potvaniai isztiko mies 
tus ir miestelius. Tai buvo 
Gruodžio menesyje 1955 me
tuose.

Civiline Apsauga sako kad 

ra is in parapijos daržu prie 
bažnyezios.

Northampton, Mass. — 
Buvusio Suvien. Amerikos 
Valstybių t risi.leszinito Prezi
dento 'Calvin Coolidge žmona., 
Grace (Goodhue) Coolidge, 
78 metu amžiaus, pasimirė nuo 
szirdies atako.

MALENKOVAS
GAVO DARBA

1,800 Myliu Nuo
Maskvos

LONDON, ANGLIJA. — 
Georgi Malenkovas, buvęs vie
nas isz didžiųjų Kremlino bo
su, dabar yra isz valdžios ir ta
rybos paszalintas, bet visgi da 
nepraszalintas. Jam yra pa
skirta vieta kaipo fabriku pri
žiūrėtojui, tūkstantis asztuoni 
szimtai myliu nuo Maskvos, in 
Sovietu Rytine Azija.

Nukeliauti in ta jam paskir
ta vietas, Ponas Malenkovas 
turi plaukti ant senoviszko lai
vo, Irtysh upe ligi UI’ta. Arba 
jis gali paimti greita traukini 
Turkestan-Siberian Railroad 
ir paskui laukti tris dienas pa
gauti vietini traukini in Semi
palatinsk stoti. Szitas vietinis 
traukinis ji nuvesztu apie ke
turios mylios nuo jam paskir
tos vįetos Mongolijoje.

Suraizgyta; Nabagui

Czia keletą tu nauju “Ex
pressways” didžiu vieszke- 
liu susieina ir viens kita ap
lenkia in Detroit, Mich. Czia
tikrai reikia mokslo ir geros 

,galvos tik nuspėti kur ir in 
kuri kraszta per kuri viesz- 
keli važiuoti ir kur iszsisuk- 
ti ir kur aplenkti.

Paipu Trokas Važiuoja In California

už dvylikos metu mes visur, 
po visa kraszta turėsime tin 
karnų vieszkeliu, kad bus 
galima labai greitai bet kur 
pribūti su paigelba. Bet 
mums isrrodo kad dvylika 
metu tai per ilgai laukti, ka

Georgi Malenkovas bus bai-lžiaus Ponia Eunice M. Brill- itoje. Ir kiti kurie yra užiitar- hart, kuri iki sziol buvo Mote-
nave naujos Kremlino valdžios 
rūstybe* yra panasziai paskirti 
in mažas, niekam nevertas, to
šiai didelis žmogus mažoje vie- 
limas vietas, isz.kur jiems bu
tu staeziai negalima jokios po
litikos vesti. Kruszczevas sako 
kad visi tie didieji valdininkai 
ir ponai gaus vietas tinkamas 
ju amatams, bet kad jie nuo 
szio laiko jau nieko bendro ne- 
betures su Kremlino valdžia.

ARMIJA PALEIDO 
VAIKŽUDE

Susako Jai 
Iszsikraustyti Isz

Amerikos
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos kariszkas sztabas 
yra panaikinęs Amerikieczio 
kareivio žmonos bausme ir yra 
jai insakes kuo greieziausiai 
iszsikraustyti isz musu krasz
to.

Ji buvo pasmerkta iki gyvos 
galvos in kalėjimą už nužudi- 
nima savo trijų dukrelių, ku
rias ji nužudė, trenkdama jas 
ant grindų ir praskeldama j u 
galveles. Ji pareina isz Angli
jos ir Amerikos kariszkas szta- 
kas nori ja pasiunsti atgal in 
Anglija. Ji yra 30 metu am-

Draiveriui Galvosukis

Patys Civilines Atsargos 
virszininkai prisipažinsta 
kad nebutu lengva, gal net 
ir negalima visus žmones isz
kurio didesnio miesto isz- 
veszti, jeigu prieszas užpul
tu ta miestą su savo bomb- 
nesziais.

ra ra ra

“SAULE" MAHANOY OITY, JPJL

kalauti kad ju vaikai niekados 
nebutu siuneziami in Užsieni, 
in svetimus krasztus kur jiems 
tu svetimu krasztu teismas 
gresia ir grasina.

Mes nestojame už ta kareivi 
Wm. S. Girard, nes mes pri- 
sipažinstame kad ežia teismo 
reikalas; bet mes sakome kad 
tas teismas turėtu būti musu 
kraszto teismas. *

JIESZKO ŽULIKO

volveri ir prispaudė ji prie to 
policijanto pilvo.

Policijantas Smith paleido 
kelis szuvius isz savo revol
verio. Trys kulkos pataikė tam 
žulikui staeziai in krutinę. Du 
kiti policijantai greitai pribu
vo ir nuginklavo ta žulika, bet 
tik laikinai.

Mirtinai sužeistas tas žuli

dangi nelaime musu nelau
kia, bet pasiveja.

O kad ir bus daugiau ir ge
resniu vieszkeliu už dvyli
kos metu; kas gali pasakyti 
ar inspeti, kiek tada bus au
tomobiliu ant tu vieszkeliu?

ru Federal Reformatory kalė
jime in Alderson, West Virgi
nia.

Ji buvo pasmerkta Afrikoje 
1954 nu, už nužudinima trijų 
savo dukrelių. Kariszkas szta
bas buvo ja pasmerkęs iki gy
vos galvos in kalėjimą. Bet da
bar musu Augszcziausias Teis
mas yra nusprendęs kad ka
riszkas sztabas nieko bendra 
negali turėti ir negali nuteisti 
tu žmonių kurie yra gimines ar 
artimi kariszko sztabo nariu, 
kaip kareiviu. Ir už tai szita 
vaikžude dabar yra laisva, ne
žiūrint to kad ji pati buvo pri
sipažinus kad ji tas savo duk
reles nužudė.

Pakol ji bus isz musu krasz
to iszmesta, ji gali važiuoti 

pas savo vyra, Sgt. Robert W. 
Brillhart, in Sandia, New Me
xico, ar pas jo tėvus.

Ir ežia vėl paaiszkeja ta bai
si skriauda teisybei, kuria da
bar musu Augszcziausias Teis
mas daro visiems musu krasz
to piliecziams. Reiszkia, sve
timtautis nėra 1161 vienam mu
su kraszto instatymui atsako- 
mingas. Nors tuo paežiu kartu 
vienas isz musu armijos ka
reiviu yra dabar pavestas sve
timo kraszto, Japonijos ' teis
mui. Kur ežia teisybe, kur ly
gybe?

AUGSZCZIAUSIAS
TEISMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

do vai, o ne Japonai ar kitu 
krasztu valdininkai.

Mes gerai žinome ir galime 
staeziai sakyti kad Japonu 
valdžia daug lengviau ir szvel- 
niau pasielgs su tuo musu ka
reiviu William S. Girard negu 
musu kariszkas teismas.

Bet mes vis teigiame ir sa
kome kad czia ne klausimas 
vieno atskiro kareivio ar jo 
teismo. Czia klausimas visu 
musu kareiviu, .visos musu Už 
sienio atstovybes.

Jeigu musu ir kitu krasztu 
Dipliomatai, Ambasadoriai ir 
kiti pasiuntiniai yra nelieczia- 
mi svetimu krasztu, tai kuomi 
jie geresni už musu kareivius?

Dabar visos motinos ir visi 
tėvai, kurie turi vaikus kurie 
galėtu būti patraukti in vais 
ka turėtu sustraikuoti ir pa-rei-

VINELAND, N. J. — Pen
kios desz mts asztuoniu metu 
amžiaus moteriszke buvo su- 
muszta ir iszniekinta savo na
muose, apie asztunta valanda 
isz ryto. Vietine ir valstijos po
licija dabar to žuliko jieszko 
per keturias apygardas.

Szeimininke yra Ponia Jad
vyga Jacobsohn, nuo East 
Sherman Ave. Ji buvo nuvesz- 
ta in Newcomb ligonine, kur 
daktarai sako ji pavojingoje 
padėtyje, nes ir taip ji buvo li
gota.

Polici jautai jieszko vieno 
darbininko, kuris tik likos pra- 
szalintas, buvo pravarytas isz 
darbo in Peet Nursery, kur tos 
moteriszkes vyras dirba.

Policijos virszininkas Bar
suglia sako kad Ponia Jacob
sohn buvo sumuszta, iszniekin
ta, suriszta ir trepais in skie
pą nustumta. Kai tas žulikas 
iszbego, ji dar gana jiegos tu
rėjo tais trepais užszliauszti ir 
paszauke policija.

3 AMERIKIECZIAI 
ŽUVO KUBOJE

HAVANA, CUBA. — Trys 
Amerikiecziai užsimusze ir 
vienuolika kitu žmonių buvo 
sužeisti, kai trys automobiliai 
ir autobusas susimusze netoli 
HUQ Santiago de Cuba. Kubos 
policija pranesza kad žuvusie
ji Amerikiecziai buvo 44 metu 
amžiaus Sidney Jensen, jo 
žmona, 33 metu amžiaus Rena
ta, ir ju dukrele, 14 metu Re
nata, isz La Crosse, Wisconsin. 
Ju sūnelis, trylikos metu Mi
chael buvo sužeistas.

JAUNAS KORIETIS 
NUŽUDINTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kareivis yra taip susinervavęs 
kad jis buvo nuvesztas in ligo
nine. Visi, net ir Koriecziai, 
kurie buvo tenai tuo laiku, sa
ko kad tai buvo nelaime, ir 
kad tas kareivis yra nekaltas.

ŽULIKAS
POLICIJANTO

NUSZAUTAS
PHILADELPHIA, PA. — 

Policijantas nuszove ir nužudė 
žulika, vagi miesto viduryje, 
kai tas vagis laike atprovinta 
revolveri prie kito policijanto 
pilvo.

Žulikas, Silas S. Beecham 
buvo užkluptas polici j antu 
Mehlman ir Joseph Smith. Tie
du policijantai buvo gave ži
nia, kad tas žulikas Beecham, 
turėjo revolveri ir kad jis ren
giesi kuri sztora apvogti.

Kai tiedu policijantai už
klupo ta žulika policijantas 
Mehlman isztrenke isz jo ran
ku revolveri, bet tada tas žuli
kas nusistvere policijanto re-

Isztusztintas Miestas

mm

Civilines Apsaugos virszi
ninkai sako kad szitaip mu
su didesni miestai iszrodin- 
tu už keliu minueziu, kai 
butu gauta žinia kad prie- 
szo eroplanai atvyksta.

Szitas miestas yra Port
land, Oregon, kuris buvo 
szitaip isztusztintas per.pra 
tybas del apsisaugojimo nuo 
prieszo bombnesziu. Musu 
didieji vieszkeliai daug pa
dėtų žmonėms greitai iszsi

LIETUVISZKAS SURIS
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Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

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

FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 
Andriuliu ir ju szeimyno,s, Fountain, Michigan. ' ,

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isž Lietuvos, ir !bU3 
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 praszdma, 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. . J

FOUNTAIN — MICHIGAN ___

kas dar stengiesi pabėgti. Jis 
buvo nuvesztas in Jefferson li- 
gonbute, kur jis prakeikė dak
tarus ir slauges, ir tenai už 
dvieju valandų pasimirė.

Policijantas Smith kuris bu
vo parmusztas kai tas žulikas 
stengiesi pabėgti buvo sulai
kytas toje ligoninėje kol janu 
jo žaizdos buvo aprisztos.

kraustyti.
Tie vieszkeliai teipgi la

bai reikalingi vėliau visiems 
žmonėms pristatyti maisto, 
ir kitu reikalingu daigtu. o o

Bet ir czia augszti vaisko 
žmones sako kad per daug 
negalima pasitikėti tais 
vieszkeliais. Jie priparbdi- 
na kad viena gerai padėta 
sprogstanti bomba gali kad 
ir tik viena tilta susprogdin
ti kelis vieszkelius užkirsti.




