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V. L. BoczkoEditor and Mgr. 69 METAS

Lavonas Isz Nelemto Eroplano

Darbininkai isznesza la
voną isz Capital Airlines 
“Viscount” eroplano, ku
riame žuvo keturios de- 
szimts septyni žmones, in 
trijų miestu aerodroma, in

Isz Amerikos
299 METUS IN

KALĖJIMĄ

CHICAGO, ILLINOIS. —
Teismas, Chicagoje pasmerkė 
jauna žmogžudį, dvideszimts 
keturiu metu amžiaus William
Stacey ant dvieju szimtu de-; 
vynios deszimts devynių metu 
in kalėjimą.

Jis buvo nužudęs szeszioli- 
kos metu amžiaus jauna moti
na, Ponia Darlyne Todd.

Illinois valstijos instatymai 
nenustato ant kiek metu dau
giausia galima prasikaltėli nu
bausti.

Reiszkia szitas žmogžudis 
negales kreiptis del “parole’” 
dovanojimo iki 2057 metu.

Stacey, paveikslu traukėjas 
buvo nuėjės in Ponios Todd 
namus jos vaikuczio paveiksią) 
nutraukti. Policijantai vėliau 
rado ja nudurta.

Tokia bausme žmogžudžiui 
geriau tinka negu bausme iki 
gyvos galvos in kalėjimą.

“Iki gyvos galvos,” toli j 
gražu nereiszkia ka sako, ari 
kaip skamba. Prasikaltėlis, nu-. r
baustas in kalėjimą “iki gyvos 
galvos” už trijų ar penkių me
tu gali jau kreiptis del parole 
ar del dovanojimo.

PENKI ŽUVO
NELAIMĖJE

CRESWELL, OREGON. —
Greyhound autobusas susi mu- Kad niekas negalėtu intarti
sze su automobiliu netoli nuo 
Creswell miesto. Penki tame 
automobilyje buvo užmuszti, 
ir devyni isz autobuso buvo su
žeisti.

Automobilyje užmuszti visi 
buvo jauni, nuo penkiolikos 

Midland, Michigan.
Eroplanas jau buvo pra

dėjęs leistis in ta aerodroma 
kai staiga jis susprogo ir nu
krito ir pavirto in baisu 
(gaisra.

iki dvideszimts dvieju metu 
amžiaus. '

Tie kurie buvo autobuse su
žeisti buvo nuveszzti in ligoni
ne. Isz ju szeszi buvo iszagza- 
minavuoti, jiems mažos žaiz
dos aprisztos ir jie buvo paleis
ti.

POLICIJANTU
APDAUŽINTAS

2 Valstijos Policijantai 
Intarti

PHILADELPHIA, PA. — j 
Iszrodo kad du valstijos polici- Į 
jautai nemaža klaida padare, 
kai jiedu, be jokios priežasties 
nustvėrė ir apdaužė jiems ne-! 
pažystama žmogų.

Ponia Dorothy Heyburn, 
žmona buvusio valstijos Iždi
ninko Weldon B. Heyburn in- 
taria du valstijos policijantus, 
kurie jos vyra, visai už dyka, i 
apdaužė, iszvilko isz automo- 
tiliaus ir jam kiszenius iszkra-l 
te. Policijantai mislino kad jis 
buvo pasigėrės, o tikrumoje jis 
szirdies liga buvo susirgęs.

Tu policijantu sztabo virszi- 
ninkai nustebo kai jie apie tai 
dažinojo.

Valstijos policijantu virszi- 
ninkas Pulkininkas Earl J. 
Heery, Komisijonierius tuo- 
jaus insake visiems policijantu 
virszininkams ta klausima ir 
skunda isztirti.

Kapitonui Hilding Johnson, 
Belmont State Police Barracks 
komandoriui buvo griesztai in- 
sakyta paimti tuos du polici
jantu ir juos iszklausineti.

ar sakyti, kad policijos virszi- 
ninkai stengsis tuos savo poli
cijantus iszteisinti, Pulkinin
kas Earl J. Henry tuo paežiu 
sykiu pareikalavo kad miesto 
detektyvai ir policijantai da- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
«

Kuboje Vis Neramu;
RevoĮiucija Bus Ilga

HAVANA, CUBA. — Suki
limas Kubos kraszte iszkelia 
musu valdžiai kelis labai pavo
jingus klausimus, nes mes ne
galime insikiszti ir gelbėti, 
esamaja valdžia, nei sukilėlius.

Jeigu ne revoliucija tai ne
pastovumas dar ilgai tesis ta
me kraszte, nes ežia nėra aisz- 
kiai nubraukta kas yra suki
lėlis, kas yra valdžios rėmėjas; 
kas už teisybe ir lygybe ir kas 
ne.

Daug Kubos intakingu ir 
isztikimu žmonių jau seniai 
yra pareiszke kad jiems nepa

BEDARBE
NO. TARRYTOWN, N. Y. — 

Chevrolet automobiliu kompa
nija, kuri yra General Motors 
kompanijos dalis isz vieno sa
vo fabriku yra paleidus ketu
ris tukstanezius du szimtu 
darbininku, ir dar daugiau pa
leis dvideszimts pirma diena

Jaunuolis Sukilėlis

Apsirengęs paprasta suki
lėliu uniforma, szitas jaunas 
beveik vaikezas eina sargy
ba prie vienu namu, kur Ku
bos sukilėliai yra apsistoję.

Sukilėliu vadas Fidel Cas
tro szitu laiku laike mitinga 
su savo kariszko sztabo va
dais in Oriente Province, 
Kuboje.

Jaunuolis ežia laiko tikra 
karabina, bet neturi nei vie
nos kulkos, nes sukilėliams 
labai sunku gauti ginklu ir 
kulku.

Sukilėlis Fidel Castro bu- 
‘ vo paskelbęs bendras strai- 

kas visam krasztui, bet isz
rodo kad tos straikos nepa- 
siseke. Kubos Prezidentas 
Batista sako kad to sukilėlio 
dienos suskaitytos, ir kad 
taika ir ramybe jau gryžo in 

• visa kraszta. 

tinka Prezidento Batistos Dik-j 
tatoriszka valdžia. Bet iki sziol1

... iji armija reme ir tie žmones 
jautiesi be jiėgos.

Nepatenkintu skaiezius yra 
daug didesnis negu sukilėlio 
Fidel Castro Sukilėliu armija.

Svarbiausias ir pagrindinis 
klausimas ežia diktatoryste ir 
demokratija. Kubos gyvento
jai reikalauja “laisvu ir teisin
gu rinkimu.” Prezidentas Ba
tista tokiems rinkimams neti
ki ir ju nepripažinsta, sakyda
mas kad jo krasztas dar nepri- 
sirenges tokiai laisvei.

szio menesio. Visi tie darbinin
kai yra paleisti ir bus palei
džiame be jokios pedes.

PARYŽIUS, PRANCUZI- 
JA. — Trys szimtai tukstan-. 
ežiu Prancūzu mainieriu iszejo 
ant dvideszimts keturiu valan- i 
du straiku, reikalaudami dau
giau kaip asztuonis milijonus 
doleriu isz kompanijų už tai 
kad jie daugiau iszdirbo, dau
giau anglies iszkase, negu 
Jiems

Prancūzu mainos yra po 
valdžios tvarka ir valdžia ne
pripažinsta tu straiku ir su 
mainieriais visai nesiderina, i

Czia neseniai invyko gele-; 
žinkeliu ir StrytKariu straikos, 
kurios viso kraszto susisieki
mą buvo suparalyžiavusios.

ALLENTOWN, PA. — 
“Mack” troku fabrikas yra 
paskelbęs kad jis atleis tris 
szimtus savo darbininku, in 
Allentown, kur apie trys tuks- 
taneziai asztuoni szimtai dar- 
bininku dirba.

Szita pati kompanija atleido 
pusantro szimto darbininku isz 
savo fabriko in Plainfield, 
New Jersey.

PITTSBURGH, PA. — 
David J. McDonald, Amerikos 
Plieno Darbininku Unijos Pir
mininkas, sako, du szimtai; 
penkios deszimts tukstaneziu! 
plieno darbininku dabar ran
dasi be darbo; ir apie trys 
szimtai tukstaneziu tu darbi
ninku gauna tik kelias dienas! 
in sanvaite dirbti.

_ __ __  i
NEW Y(W, N. Y. — 

Radijo ir televizijos darbinin
kai in Columbia Broadcasting į 
kompanija yra sustraikave. Be 
darbo dabar randasi tūkstan
tis trys szimtai žmonių. !— — — I

HARRISBURG, PA. — 
Bedarbes Sztabas, Pennsylva- 
nijos sostinėje, Harrisburge 
pranesza kad szi menesi bedar
biu skaiezius dar labiau padi
dėjo. Dabar 349,552 buvę dar
bininkai gauna Bedarbes para
ma. Tai du szimtai tukstaneziu 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Amerikos valdžia, nors visa
dos stengiasi stoti už demokra
tija ir laisve, visgi nebeisz- 
drysta. vieszai remti sukilėlius. 
O isz kitos puses, teipgi nebe- 
iszdrysta remti ir Prezidento 
Batistos valdžia, nes kitu Pie
tų Amerikos krasztu žmones 
labai seka Amerikos tokia pa
rama ir vis pareiszkia savo ne- i 
pasitenkinimą kai Amreika 
ima kisztis in tu krasztu vi
daus reikalus.

Už tai Amerikos valdžia da
bar uždraudus siunsti ginklus 
vieniems ar kitiems.

Amerikos Sekretorius

Amerikos Sekretorius J. 
Foster Dulles, kalbėdamas 
in Senato Užsienio Reikalu I 
Komitetą, Vaszingtone sako 
kad ta beveik keturiu bilijo- . 
nu doleriu Užsienio paszel- Į 
pos programa yra reikalin- i 
ga ne vien tik Užsienio Po- ' 
litikai, bet ir czia namie, I 
bedarbe.

Jis priparodino, kad 1955 \ 
metais tokis Užsienio paszel 
pos programa Amerikoje pa į 
rūpino, atidarė darbus del 
szesziu szimtu tukstaneziu I 
bedarbiu.

TROKAS
APSIVERTĖ

Draiverys Sutrintas 
Pasimirė

VINELAND, N. J. — Troko, 
draiverys, 38 metu amžiaus, 
Pablo Ortiz Vargas buvo savo 
troko sutrintas, kai tas jo tro-’ 
kas apsivertė, ir ji sutrynė kai 
jis to trenksmo buvo iszmestas 
ant vieszkelio. Nelaime atsiti
ko apie trys mylios nuo Vine- 
land miesto.

Pablo Ortiz Vargas, ant far- 
mos darbininkas, buvo greitai 
nuvesztas in Newcomb ligoni
ne, Vineland mieste, kur jis, už 
dvieju valandų pasimirė. Jam 
buvo galva praskelta ir 
ne sutrinta.

GERAS ISZ UKES IN
SAMARIJIETIS PREZIDIUMĄ

Kitiems Padėjo; Pats 
Pasimirė

MECHANICSBURG, PA. — 
Szeszios deszimts trijų metu 
amžiaus ūkininkas, Frank M. 
Yinger, Yorks apygardoje, pa-! 
gelbėjo draiveriams iszsikastij 
savo automobilius isz pugu, 
kur jie buvo inklimpe.

Jis “beveik visa nakti taip 
dirbo. Parėjės namo, apie 6-ta j 
valanda isz ryto, jis nusiskun
dė, kad jis nesveikoja. Jo žmo
na paszauke Daktara J. L. 
Eshelman, kuris pripažino kad 
tas ūkininkas nuo szirdies li
gos pasimirė, per sunkiai ta 
nakti bedirbdamas.

SZOKIKE PABĖGO 
NUO KOMUNISTU

LONDON, ANGLIJA. — 
Dvideszimst trijų metu am
žiaus szokike, isz Romunijos, 
paspruko isz savo pulko, Ang- i 
lijoje ir dabar praszosi, kad 
Anglijos valdžia jai parūpin
tu saugia vieta, kur Komunis
tai jos nepasiektu.

Anglijos valdžios pabėgėliu 
komisija dabar tariasi ka su 
szita pabėgėlė daryti.

Szokike dabar yra pasislė
pus Londone, kur ji atvažiavo 
isz Liverpool, kur jai pasisekė 
nuo Komunistu szokikiu pulko 
pasprukti.

Visa tu szokikiu kompanija 
isz Liverpool iszskrido namo 
in Romunija.

SKAITYKIT
HT "SAULE”

PLATINKIT!

Margucziu Jieszkotoj ai Washington, D. C.

Szitos dvi mergaitukes, 6 
metu Hazel ir dvieju metu 
Skippy Johansen, isz Fair- 
land, Maryland, anksti ryta 
pribuvo su savo Velykiniu 
vežimėliu, jieszkoti margu
cziu Balinamu sode, kaip 

MASKVA, RUSIJA. — 
Penkios deszimts metu am
žiaus Frol Romanovich Koslo- 
vas, naujas Sovietu Premierio- 
pagelbininkas, ir gal busima
sis K'hruszczevo inpedinis, la
bai greitai pakilo Komunistu 
Partijos sluogeniuose ir lipo in 
virszune.

Gimęs isz mužiku tėvu ant 
ukes, Ryazan aplinkeje, sulau
kės penkiolikos metu am- 
žiauus stojo dirbti in fabriką.

Už trijų metu jis stojo in 
Komunistu partija, kur parti
jos virszininkai tuojaus pa
mate kad ežia gimęs vadas.

Jis iszejo mokslus in Lenin
grado Polytechnical Institutą, 
ir stojo in plieno fabriką in
Ural.

Czia jis buvo iszrinktas Ko
munistu partijos kuopos Sek
retoriumi 1940 metuose.

Už keturiu metu, per kara, 
jis buvo paszautas in Maskva 
kaipo Komunistu Centrines 
Partijos narys.

In deszimts metu jis tapo 
vyriausiu Sekretoriumi Lenin
grado Komunistu partijos Ko
miteto.

Vėliau jis buvo paskirtas 
in p a c z i o s Centrines Par- 

- --- ---- -- ■- 

tijos komiteto narys, ir dar 
vėliau tapo paties prezidiumo 
narys.

NEPATIKO JAI TOKS 
ATSAKYMAS

Agota — Jonai, ar žinai 
kiek asz dabar sveriu? Tik
tai szimta dvideszimts sva
ru. Teisybe, jog tai ne daug!

Jonas — Teisybe Agotėlė, 
jog ne daugiau. Juk papras
tas verszis ne daugiau svėrė 
už tave.

Agotėlė nuo tosios dienos 
ant Jono nei nežiūri.

paprastai daroma kas metai 
Washington, D. C.

Prez. Eisenhoweris su sa
vo žmona isz Baltnamu žiu
rėjo kai tie vaikucziai tu 
margucziu jieszkojo.

o □ □
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Kas Girdėt LIĖTUVISZKAS SURIS

Popiežius Pijus Dvyliktasis, 
Szventas Tėvas, per savo Vely
kines prakalbas, pamokslą sa
ke kad visos tautos, visos 
vieszpatysles turi isz vieno 
dirbti ir darbuotis del taikos. 
Apie du szimtai tukstaneziu 
žmonių buvo susirinkę iszgirs- 
ti Popiežiaus žodžius. J u tar
pe buvo daug Amerikiecziu.

Kubos kraszte straikos di
dėja ir platinasi. Sukilėliai vis 
stengiasi viso kraszto pramone 
suparalyžiuoti ir taip valdo
mąja partija isz valdžios isz- 
guiti.

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 ptaszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

Ta loszike, Lana Turner su 
savo- buvusiu meilužiu ir su sar 
vo duktere, tiek daug vietos 
užima musu laikraszcziuose 
kad mums net nepatinka. Jai 
penkių vyru neužteko! Dabar 
laikrasztininkai jau ima spėti 
kuris bus jos szesztas.

iu Palermo, Sicilijoje tris- 
deszimts metu amžiaus Sicilie
tis darbininkas buvo sudras- 
kintas ir beveik suėstas liūto, 
liavo, in kurio kieti jis tyczia 
inszoko.

Jaunuolis Giovanni Giuliano 
užsilipo ant to liūto kloties ir 
inszoko. Jis stengiesi ta liūtą 
paglamonėti. Tas liūtas tuo 
laiku szildesi insaulyje ir gal 
buvo nustebės kai jis pamate 
ta žmogų jo kietyje ir nieko 
nedaro, kol žmones anapus jo 
klėties pradėjo spiegti ir szu- 
kauti. Tada tas liūtas pabudo 
ir supyko ir ta, jaunuoli su
draskė, pirm negu sargai su-l

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN

Pypkes Durnai UŽGESO SVAJONES
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

spėjo pribūti. Jiems eme pus-V
valandi ta liūtą numalszinti ir 
in ta. laika jis buvo ta jaunuo
li beveik pusiau suedes.

Policijantai savo sanskaito- 
se pažymėjo kad tas jaunuolis 
pats sau gala gavo, nusižudė 
nes jis norėjo kad ta,s liūtas ji 
sudraskytu.

Aplamai imant ir vokuojant 
paprastas Amerikietis, kuris 
turi automobiliu, per metus 
isz važine ja. apie deszimts tuks
taneziu myliu. Ir tai jam ant 
metu kasztuoja daugiau kaip 
tūkstantis doleriu.

Komunistu partijos bosas, 
Italijoje, Palmiro Togliatti 
yra susirgęs. Jo sekretorius 
pranesza kad jis nebegales da
lyvauti partijos seime.

Naujas laikrasztis pasirodė 
■Rusijoje. Jis yra užvardintas 
“Literatūra i Zhizn (Literatū
ra ir Gyvenimas). Ji tris sy
kius in sanvaite leidžia Raszy- 
toju Rusijos Respublikos Uni
ja-

Prie Ugnies
Vyras su motere,
Kurie randasi po viena 

pastogia,
Vienam kambaryje,
Tai kaip sziaudai prie 

ugnies.

da, kreiptis in Pliiladelpbijos 
advokatus, kuriems lygiu ant 
viso svieto nėra.. Pavadinti ad
vokatą “ Philadelphi jos 
katu” tai jam baisiai 
garbe suteikti.

nukrito! Nors ta kankyne .su
mažėjo, nes ka tik pati .jaute 
pasakė ir sesutei, tai-jai rodėsi 
kad ir ji padeda kentėti, mylė
ti, džiaugtis, bet meiles ugnis1 
nesumažėjo, didinosi: vis grim 
zdo, ir grimzdo, Agute tos mei- 
les sukuriu. Mylėjo visa szir- 
džia savo Juozeli, juo labiau, 
kad jaute ir jo-meile. Ir neina
te ji nieko daugiau pasaulyje, 
tik ji viena. Jis vienas, jai vie
nas, jai viskas, ir laimė, 
džiaugsmas, ir paguoda.

Vėl kilo karsztos maldos
dangų, kad Dievas suteiktu jai 
Juozeli.

Agute gyveno pas savo uosz- 
vius mažame skurdžiame kam
barėlyje, bet ji neipate to skur
do, ji pridengė josios Juozelis. 
Dabar jiedu laime kvėpavo. 
Jautėsi laimingiausiais pasau
lyje ; ‘žiurėjo ji szviesiomis aki
mis. Agute painylo savo Juoze
li dar labiau. Jai rodėsi, “be jo 
negalėtu pasaulyje gyventi. 
Jis pareis dirbės, Agute iszso- 
ilgusi, tartum kelis metus ne- 
maeziusi, sveikina, glamonėja., 
džžiaugiasi'.

Bet, kaip giedra vasaros die
na |jo dideliu kaitru atsiranda, 
ant dangaus vienas, kitas juo
das debesėlis pasiju ir didelis 
didelis debesys, su lietumi, 
griausmais, perkūnijomis taip 
ir ant jos gyvenimo skaisezio- 
sios saulutes atsirado dėmiu.

Juozą kariuomenėn szaukia. 
Ir skiriasi dvi mylincziosi szir- 
cli per skausmus ir aszaras. 
Juk karas} Gal amžinai nebe- 
sugrysz! Agute ji palydi ke
liu. Astisveikino. Ir seka Juo
zu. aszarotOm akimis in miglo
ta toli; pagaliau. isznyksta jis 

, isz akiu, tik vaizdas amžinai 
liko atmintyje: sztai eina Juo
zelis liūdnas, nusimimines, jau 
nyksta.

Gryžta Agute kukeziodama 
namo.
Ir vėl aszaros, nuliūdimas 

' viltis.
— Tegul bus pagarbintas, 

Jėzus Kristus, pagarbino seny
va moteriszke, iiiejusi Vosilku 
kambarin. Sustojo pas duris. 
Jos veide kažkas ypatinga slė
pėsi.

— Ant am'žiu, ant amžių, 
praszom areziau atsake senis 
Na, kas girdėt, kurna, rodos 
buvai miestelyje ?
— Buvau kur busi nebususi 

bet, itaujiena^ jli haujiena at-

ir

m

didele

t ikrai, 
kaip kokie muezelninkai kėn

Detroitiecziai dabar

automobiliu fabrikai tiek daug 
darbininku yra atleidę ir kas
dien atleidžia; bet dabar ir 
bravorai užsidarė!

Jeigu jus bedavojote ir ru- 
gojote kad per Velykas taip li
jo, tai gal susiraminsite jeigu 
atsiminsite kad per Velykas, 
1915 metuose tiek prisnigo- 
diena priesz Velykas ir per Ve
lykas, kad žmones turėjo in 

’ bažnyczia briste per devynioli
ka coliu sniego.

Pennsylvania j T u r n p i k e 
vieszkelio komisija pranesza 
kad tas sniegas kasztavo tris 
szimtus tukstaneziu doleriu. 
Ir tai nerokuojant kiek pelno 
komisija, neteko- kai tiek daug 
‘žmonių tuo vieszkeliu per tas 
dienas nevažiavo.

Apdraudos kompanijos pra
nesza kad tas sniegas ir tos 
pūgos joms kasztavo pusan
tro milijono doleriu.

.“Hazel” audra,, Spalio Oct. 
penkiolikta diena 1954 metuo
se toms kompanijoms kasztavo 
septynios deszimts milijonu 
doleriu.

Ar jus žinote kad Philadel- 
phljos miestas yra jau per ke

kaipo geriausiu ir apsukriau
siu advokatu miestas? Net ir 
Anglijos advokatai ir teisėjai 
pataria kompanijoms ir fa'bri- 
kailtanis, kurie papuola iu be-

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del R,ažancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku 
rios telpa in maldaknyges. Vi 
sas- setas $1.00. Prisiunskiti 
savo orderi ir viena doleri am 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A,

Nors vienas ir kitas geriau
siai atjautė ta tarpusavio mei
le, bet ne vienas mažiausio žo
delio apie tai neprasitarė.

Laikas bego. Ne vienas už 
merke amžinai akis, persisky
rė su sžiuo vargo pasauliu. 
Daug, daug gražiu gėleliu pra
žydusios nuvyto, daug, daug, 
vandens upėmis nutekėjo in gi 
liasias juras, kol Juozas, viena 
karta atejas tarnaieziu kamba
rėliu, rado Agute viena ir isz- 
reiszke, ka jo szirdis senai se
nai jauezia.

—' Agute, tarė szirdingai 
spausdamas jos ranka ir žiūrė
dama jo akis, tarytum noredai- 
mas pirma laiko atšaka, suras

it!. Žinai, asz tave myliu! Jei 
įnori būti mano gyvenimo lai- 
me, sakyk, ar ir tu mane myli?

Juozui žodžiai nutruko.
Agute stovėjo, kai dvasios 

pagavime, nejautė, kas aplink 
darėsi, nieko daugiau neinate-, 
tik ji. Norėjo tarti: “myliu, 
myliu, myliu!” Bet lupos ne- 
prasiyere. Tik po valandėlei 
tarė tyliai, “Žinai ir tu, Juo
zeli, mane.”

Užtekėjo raudonoji saulute 
anksti ryteli, bėre dideli, dide- 
,i pluoszta aukso spinduliu pa
sauliui, praszvito; krisztali- 
niai rasos laszeliai lenke žolių 
•aireles žemyn. Džiaugėsi pa
sauli

x'o kas. Gal serga ji'? Perbėgo i 
per galva baisi mintis. Puolėsi 
prie Agutes lovos, liūdina ja< 
Agute, Agute, ar tu sergi?!

Agute praplesze akis, pažino 
mėnesienoj Juozą ir nusigan
do.. Dvasia matau! Vos girdi
mai pratarė.
— Agute, Agute, kas tau ? Ar

gi tu manes jau nepažinsti ? 
Juk asz gyvas! Tu sergi ?!
— Tai tu gyvas1?! Neperszo- 

ve tavęs?! Asz sunkiai sergu! 
Gal jau amžinai reikes mud
viem skirtis! Vėl užmerkė akis 
užmigo.

Juozas puolė ant keliu prie 
lova griaudžiai verkdamas: 
Agute, Agute! Tas griaudus 
vaitojimas visus iszbudino. Su
kilo. Žiūri visi nusigandę, vy- 
riszkis apsikniaubęs prie lova 
verkia.
— Juozai, ar tai tu 

Liūdnai pakele galvai.
Tėte kas Agutei yra?
— Tu gyvas?

ežia?

nesziaū. TikTi
Visi sužiuro iszAenųie akis: 

Agutei smilktelėjo per szirdi, 
ar tik ne jos Juozeliui kas bai
saus1 atsitiko? Stovėjo nutirpu
si, lauke kokia naujiena pasa
kys; tos kelios sekundos tylios, 
jai metai.

— Kokia naujiena girdėjai? 
Lyg su baime klausė ir senis.

Senoji žmonele dirstelėjo in 
Agute liūdnomis akimis.
— Ka gera girdėsi? Einu per 

miesteli namo, stovi du milici- 
janti ir szndkasi: Girdėjau 
Juozą Vosilku perszove bėgant 
isz kariuomenes! Kitas klau
sia: Ar teisybe? Nežinau, ir 
asz, taip girdėjau žmones kal
bant, pirmasis bamtelejo.
— Ka? Mus Juozą perszove? 

Dar labiau isztempes akis, tar
tum perkūno iszgazdintas, kai-' 
bėjo senis Vosilka. Nejaugi 
jis bego ?
— Taip, taip, kumuti, apie 

jus Juozą, ne milicijantai szne- 
kejo, sake isz Vilkunes.

Pakilo dūsavimai, aimana- 
viinai Vosilku szeimynoje. 
Agute kai stovėjo, taip ir liko, 
tik užlaužusi rankas ant gal
vos, kartoja ta* viena dejone, 
pilna giliami^ nusiminimo: 
Dievuliau, Dievulėliau, mano 
Juozeli perszove!

Ir vėl aszaros, nusiminimas.

— Kodėl ? Agute ir jus klau
siat, ar asz gyvas? Kas ežia 
tokio yra?
— Mums pasakė, kad tu bė

gai isz kariuomenes ir tave 
perszove; mes visi nusiminime 
o Agute nuo tos dienos vaiksz- 
cziojo rankas užsidėjusi ant 
galvos ir verke: Dievuliau, 
Dievuliau, mano Juozeli per
szove ! Paskiau iszejo pas sa>- 
vo tėvus; ir ten tik verke. 
Grįždama\namo nuszalo; pa
rėjo, kaip gule, tai ir dabar. 
Žmones pas mus sziltine serga, 
gal ir ji-

•—Asz gyvas bet mano Agute.
Vėl paskandino galva pagal

vėje,to griaudžios aszaros by
rėjo isz akiu.

IszaugO' rytas.
Agute ka tik gyvas gulėjo. 

Pirmiau žydrutiš jos veidelis, 
throat buvo iszbtyszkes^ kai 
drobe, paakiai pajuodę, žy
driosios akutes inpuolusios gi
liai, voss spinksį, tai gestam 

. ežios .'gyvybes ženklas. Lu>pu- 
keg, kurios dar nesenai laime 

, szypsojosi, dabar pasmėlusios 
prasivėrusios.

Ketverga ryta, liūdnas var
pu gaudimas: dangaus, dan
gaus, dan-gaus, skelbe pasau
liui, kad jau vienas jaunystes 
žiedas, vos prasketes lapelius, 
nukrito. Ir skrido 
“dangaus,

liūdnasis 
toli, toli, per tam

siuosius miszkus, per placziuo- 
Atsimusze upelio 

Ir upelis liūdnai 
Risdamasis per 

tyrasis vandene-

sius laukus.
skardyje.
pliuszikeno.
akmenėlius,
lis kartojo: Užgeso jauna gy
vybe,, užgeso jos svajones!

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Graži rudens naktis. Žvaigž
dutes mirguliuoja berybeje 
dangaus erdveje. Teka raudo
nas, kai kraujas menulis. Vi
sur tylu, tylu!

Girgžt atidarė Vosilku du
rys, inejo kambarin Juozas. 
Bailiai apsižvalgė. Visi miega, 
net knarkia; niekas nei nepa
budo,- kai jisrsugirgždino du
ris. Klauso sustojas. Sudėju

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
■zio iszimta isz Lietuviszku■ 
ažlieku. Sn paveikslais. ^177 
dideliu puslapiu, 35c. |

I No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
■alpinas! sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- ; 
ba ka negalėjo savo liežuvio i 
mlaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
jinigai 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: Val- 
dimieras; Bedali; 44 puk., 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, 
13 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

No.150—-Apie Duktė Akme- 
aoriaus, 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-

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

lapių. 20o.
No.158—A p i e Kapitoną* 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

No. 166—Apie Sūnūs Mal 
kiaus;t Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c,

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

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.

MP’rkie U. S. Bonus!

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap»

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

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

180%—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaua 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin 
kimu. 25c.

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

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

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygai:

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

Nepamirszkite dadet) 
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., 
M&hanoy Citv, Pa., - U. ■. B



“SAULE” MAftANOY CITY, PA.

Užgeso Svajones
pURVYNU keliu ant Vilku

nes dideliu dvaro vežimu 
važiavo augszta, kumpa nosi
mi, dideliais gauruotais ūsais, 
'dar nesenas vyras. Szalia jo, 
kairėje puseje sėdėjo jauna 
vos asztuoniolikos metu mer
gaite. Josios veidelis dabar 
truputi nulindęs, bet nuo ru
dens vėjo raudonas, kai rože 
imtu daržely. Žydriosios akys, 
kaip augsztoji dangaus mėlynė 
spindėjo isz po žemyn nuleistu 
voku. Isz veido bruožu, ir akiu 
spindėjimu galima buvo spėti, 
kad josios gyvenime kas nepa
prasta atsitiko. Taip, tai Vil
kunes dvaro žmogaus veža ja 
pas savo ponus tarnauti! Tai 
pirmoji Petroniu Agutes tar
nyste! Užaugo pas savo tevu- 
czius vargo nemaeziusi, bet 
baisusis karas visa atėmė: 
daug, daug vargelio pasaulyje 
padare, daug nekaltu aszaru 
motinėlėms isžspaude, daug 
naszliu, naszlaieziu paliko pa
saulyje be pastoges, be duonos 
kąsnio. Agute nenustojo nei te- 
vucziųs nei pastoges, bet ir 
Petroniu szeimynoje neperdi- 
dele laime vieszpatavo, reikė
jo Agutei iszeiti platujin pa
saulin pas svetimuosius tosios 
laimes pasijieszkotu.

Agutes pirmoji szirdele tun
tui! plaka, krutinę kilnojasi 
mintys galvoje pinasi, skrenda 
atgal pas savuosius: rodos, vi
sa siela, dar karta pasikabintu 
senuosius tevuczius, iszbu- 
cziuotu ju veidelius, brolius, 
likusia sesute. Tai vėl mintimi 
skrenda savo busimon vieton. 
Baisu, sziurpas eina per kuria, 
pamanius, kaip reike tiems po
nams tarnauti: juk jie galingi, 
visi puikus, gražiai apsitaisė! 
Kaip reiks su jais pirmoji die
na praleisti? Insmeige akis in 
toli, giliai susimaustė, apsi
mainė juodu debesiu Agutes 
raudonas veidelis, tartum, ka 
baisaus insižiurejus ten tolyje.

Tuo tarpu pažvelgė Pranas 
* Agutes pusėn. Jis pastebėjo 

jos susimąstymą.
— Agute, ko tu taip susi- 

manstei? Nusiminusi lyg že-' 
mes pardavusi! Kas ten yra?

— Ak dede, kad jus žinotu
mėt, kas man szirdi slegia! Juk 
asz esu, dar visai jauna mer
gaite. Kas žino kokia ateitis 
manes laukia? Atsiskiriu vie
na nuo teveliu, einu pasaulin. 
Bet jis, jura! Ir kas pasakys ar 
gali žmogus laimingai nuveik
ti tosios juros audras, nepa- 
skendes jos bangu verpetuose? 
Kas pasakys? Sztai kodėl de
de, asz rūpinuosi! Gal manes 
ten pražūtis laukia! Bet vilti 
dar asz vis turiu Dievuje. Juk 
žinot, mano vyriausioji sesute 
jau tarnauja pas jusu ponus už 
virėja. Tikiuosi, ji padės kliū
tis nugalėti! į

— Nusiramink, A g u t e, 
Dievas, Visagalis, pridengs ta
ve Apveizdos sparnu apsaugos 
nuo pražūties, padės laimingai 
nugalėti visas prieszo pastan
gas. O gal ir labai didele laime 
ežia tavęs laukia?! Kas gali ži-

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adteso ^Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.

noti Dievo valia?
— Melsiu pagelbos. •
Jiedu nutilo. Ir dede Pranas 

susimaustė. Pagaliau privažia
vo Vilkunes dvaro laukus, ku
rie tęsiasi abipusiai kelio. Po 
rugienas kerdžius ganė didele 
dvaro gyvuliu kaimine. Netoli 
nuo kelio liūdnai uže giraite: 
medžiai vėjo purtomi szakomis 
lingavo, pageltę lapai, viens po 
kito, puolė žemen. Pietuosna

TARADAIKA

| Nekurie sako, 
Kad vargszui gyventi 

ant svieto nesmagu, 
Bet vargszai turi tiek 
Smagumo ant svieto, 

Kad niekad neiszneszioja 
savo drapanų, 

i Niekas jo nepraszo 
paszelpos, 

Negyvena augszcziau savo 
uždarbio, 

Nesirūpina apie inkom, 
taksas, 

Ne rupi jam jokis 
automobilius, 

O ant galo, 
Jeigu turi teisingu 

prieteliu, 
Thi apie tai greit 

isztyrineja.
Sztai vienatinis džiaugsmas 

Būti vargingu žmogum! 
* * * 

Girdėjau kad arti Klevelande 
Randasi puikios mergaites, 
Kaip inorozines kalaites, 
Po pakampes kniaukia, 

Katinėlius szaukia, 
Vai cacytes pasitaisykite

Juoku isz saves nedarykite, 
Ba kaip mano kurną 

pribus, 
Tada susiinylejimo riebus 
Kaip su koczelu užskus. 

* * *
•Girdėjau kad Giliojoje yra 

vyras netikės, 
Kuris yra visados moliu 

aplipęs, 
Niekur ant burdo jo 

nelaiko, 
Ba stuboje niekas 

nedalaiko,
Negali niekur nueiti, 

Grinczioje nelaiko, turi 
• iszeiti,

Gasipadines visaip apkalba 
Tasai begėdis nevala, 

Kad nevos visos ne kapu
I tikia,

Kad girksznoja namie 
likia, 

Vai tu kutvala, bukie 
szvaresnis, 

Tai gaspadineles tave 
, laikys,

Nuo pleiso neiszvarys.

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule’’ palaiko su 
vo prenumeratais. 

sa-

lieke pulkas žasu, gir-gaga, gir- 
L-agai rėkaudamos. Isz vos už
matomu kaimu kilo juodu du
rnu kamuoliai, bet vejas juos 
iszarde ir nepaliko jokios žy
mes; ju vieton kilo ir kilo vis 
nauji, dar juodesni kamuoliai. 
Tai szeimininkes vakariene 
ruoszia. Augsztai augsztai pa- 
czioje padangėje skraidė pilki 
debesiai; vakaruose saulute; 
moeziute slinko už juodo dide
lio debesio, nudažydama kalnu 
virszunes raudonais savo spin
duliais. Pagaliau visai paslėpė 
savo veidą minksztame plunk- 
snoezio debesio patale.

Pradėjo temti.
— Visai sutems, kol parva

žiuosim, pratarė Pranas.
Agute nenugirdo, tylėjo. Tik 

vežimo ratai maknoti ligi asziu 
pluskino skystame purvyne.

Pakelėje stūksojo dideles 
akmenų krosnys, kibk toliau, 
kairėje puseje snaude status 
krantai gilus duburiai; deszi- 
neje; lygus laukai, pievos.

Pasuko deszinen in maža ke
leli; netrukus prieblandoje per 
miglas pasirodė daugybe spik- 
saneziu žiburėliu tarytum dan
gaus žvaigždueziu. Czia pat 
siūbavo, szniokszte dideli, aug- 
szti medžiai. Vejas staugė, gar
sino atėjusi rudeni. Prietamsy
je viskas atrodė paslaptinga 
lyg pasakų karalijoj.

kala 
ryta

Dzan-dzan, dzan-dzan 
mažas žmogutis, ankstu 
dviem plaktukais in sena, sena 
gal kaip pats dvaras, noragą 
pakabinta taip dvieju stulpu. 
Per ilgas tarnybas, noragas ne
maža buvo smugiu gavės; ma
žiausi plaktukai jau> užsibriez- 
goje ligi koto. Noragė balsas 
skrieja oro bangomis in visas 
szalis, skverbiasi triobu vidun 
atsimusza., budina mieganežrus 
žmones. Tai. zaukia Vilkune 
dvaro kumieczius darban. At- 
simusze nuolatinis “dzan” ir 
Agutes ousysan pabudo, pra
vėrė akis. Jau pradeda szvisti. 
Kitos tarnaites keliasi. Agutei 
kaip dar malonu butu saldžiai 
pamiegoti, nuvargus kelionė
je; akys merkiasi. , Vejas ore 
daužosi, klabena plyszetas 
kambario duris, lupa langus 
sodo medžiai szo’szo oszia, ta
rytum, supa, liūliuoja Agutes 
lova: užmik, užmik, taip szil- 
ta patale. Be ten, negalėjo mie
ga, vėl pravėrė akis. Jau vi
sos apsitaisiusios. Szpko ir ji 
isz lovos, apsitaisė.

Agute dirbo sunkiai, szere 
didele, didele kaimyne dvaro 
kiaulių. Jaunute, nepratusi 
prie tokio vienodo darbo, per 
diena nuvargusi vakare rūpi
nosi, kaip nors greieziau lovon 
patekti. Ryto vėl anksti kelda
vo. Pradžioje tokia gyvata 
Agutei buvo kalėjimas; sunku 
neramu. O tas darbo vienodu
mas! Kiaules ir kiaules, ingri- 
so jai ligi gyvam kaului. Pa- 
žinstamu žmonių dvare bebu-

Pajieszkojimas
Pajieszkau Adoma Vainala- 

vicziu ar jo szeimynai, asz no
riu sužinoti apie savo branges 
gimines, > ar dar jie sveiki gyvi 
ar ne. Ir dar laibai indomu su
žinoti apie Baltamorijos (Md.) 
gyvenanczie Szvento Kazimie
ro Vienuolyne Marija Vitalija. 
Praszau atsiszaukti ant szito 
antraszo: Mano adresas:
Marija Vainalavicziėne, 
Naujos Ūtos apylinke ir

~ pasztas, Prienų rajono, 
f Lithuania, L.T.S.S.R. 

vo tik viena, sesuo-. Agute ver
kė, liūdėjo, bet sau viena; nie
kam nesiskundė, net sesei. Il
gainiui priprato prie savo dar
bo arcziau susipažino su kito
mis mergaitėmis, tarnaitėmis, 
gyvenimas pasidarė ne toks 
inkyrus. Kas ketvirtas nedel- 
dieni ji galėdavo iszeiti bažny- 
czion. Tada Agute melsdavosi, 
prasžydavo gerojo Dievulio, 
pagelbos spėkų. Ta diena Agu
te būdavo linksmesne, negu 
paprastai.

Taip gyvenimo dienos Vil- 
kuneje slinko nesulaikomai 
viena paskui kita. Prabėgo ru
denėlis ; puijfekuonelis, szaltoji 
žiemuže, moczekele ir atsisku
bino vėlasis pavasarėlis. Sau
lute pakilo augszcziau ant 
dangaus, užszildo, užkaitino 
savo karsztaisiais spinduliais 
žemes pavirszi; sniegas virto 
vandeniu ir paileido papliupo 
teketi upeliukai nuo kalnu va
gomis, grioviais. Ežerai, upes, 
lauže, traszkino leda, nesze ly
tis in tolimas jūres, mares. Isz- 
siliejo patvino visos pievos, 
virto didžiuliais ežerais. Ke
liai vėl pasidarė purvini, ne- 
isžbredami. Bet saulute vis ne
nustojo kaitinus, vanduo eže
ruose, balose sumažėjo, purvas 
prabrinko, pakelėmis vingia
vo sausi, gražus takucziai. 
Pradėjo ir pievos szypsotis. 
Medžiai pasipuosze naujais 
drabužėliais, žaliais lapeliais. 
Padangėje isžkiles pilkasis vy
turėlis “zyru-vyru pavasari” 
skelbia pasauliui. Smailakuo- 
de pempė skraidydama po ža
liąsias pievas “sveiki gyvi, 
sveiki gyvi” sveikina žmones, 
jau senai mate, musu kraszteli. 
Žodžiu, visą prigimtis atbudo. 
Gražu gražu pavasari!

Ir Aguteszvg^venime atsiya-
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STRENGTHEN 
AMERICA’S PEACE POWER
What is Peace Power?

Peace Power is the strength to keep 
the peace, of course. But that’s not all.

Peace Power is also the scientist, 
patiently probing in the laboratory . . . 
and the kid starting his first awkward 
experiment at high school.

It’s the lean young man in uniform 
..’. the men in coveralls at the factory 
... and the lone farmer, carving a fur
row under open sky.

It’S the professor, away “out in space” 
on the blackboard . . . and his intent 
students.

It’s the hopeful diplomats at a con
ference table .. . men who must be able 
to talk strong and back it up .,. but 
whose real job is peace.

And you, too, are Peace Power. Be
cause, wanting peace, you back your 
wanting with money. Peace costs mon
ey. Money for many different things: 
To help us keep the peace, through 
industrial and military strength. To 
help make it lasting for the future, 
through science and education. And, 
most important, it takes money saved 
by individuals. YoUr Savings Bonds, as 
a 
make you a partner in the job of 
strengthening America’s Peace Power.

Are you buying all you might?

HOW YOU CAN REACH YOUR SAVINGS GOAL ON THE 

SYSTEMATIC PAYROLL SAVINGS PLAN

11 you usint 
about...

/
$2,500 $5,000 $10,000

Each week for 
8 years and 

1J months sat e . . .
$4.75 $9.50 $18.75

SAULE PUBLISHING CO., MAllANOY CITY, PA

•ect investment in your country.

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

Jeigu Permainote 
Savo Adresus < 

Gyvenimo

adresus tai

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad .jiems 
“Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto!” Szirdingai Acziu!

—“Saules Redakcija.” 

do daugiau irivairumo: dabar 
iszeidavo ir sodan tai ežiu da
rytu, tai geliu sodintu. Atbudo 
ir josios gyvumas, szypsojosi 
laime drauge su pavasarėliu, 
Skraidavo, kai plasztakele, 
nuo vieno darbo prie kito; kur 
eidavo vis dainuodavo links
mas, nekaltas, kai vyturėlio, 
daineles.

Taip laimingai ir linksmai 
begyvenant, nejucziomis prisi
artino ir vėl szaltoji žiemele. 
Bet dabar ir žiema nebuvo 
taip nuobodu ir sunku, gavo 
geresni, lengvesni 'darba. Kada 
lauke szaltis spigina, ar pūga 
siauezia, Agute besitriusia 
sziltuose ponu kambariuose: 
skalbia, prosaujai baltinius.

— Na, Agute, sveika, gyva 
nuduotu linksmumu užkalbino 
kartą atėjusi darbo kambarė
liu panaite Dgittne. Kaip eilia

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

— Nieko, gūrai, panaite, 
jau baigiu pono marszkinius 
pros.uoti. Agute atsake ir pri
ėjusi pabucziavo panaitei ran
ka.

— Kaip tau Agute iszrodo, 
kuria tu labiau norėtum, ar 
lenku ar lietuviu? Truputi 
patylėjusi prabilo Džiune ir 
užraudo: jaute kad ne jai agi
tatoriaus amatas. Žinai dabar 
laikraszty skaieziau, jau visai 
gerai lenkai laikosi turi bega
le anuotu, szautuvu, invairiu 
ginklu ir kareiviu nei nesu
skaitysi. O ka lietuviai? Vo- 
kiecziai valdo, Vokiecziai da
ro ka nori. -Lęnkijoj to nėra. 
Ir vėl kiek ežia -tos -Lietuvos? 
Senovei ji buvo susijungusi su 
Lenkija, tai taikėsi, o dabar 
nieko nebus! Ar negeriau butu 
kaip manai, kad ir dabar susi
jungtu ?

Agute sumiszo, nežinojo ka 
sakyti. Pagaliau, truputi paty
lėjusi nedrąsiai tarė:

— Asz panaite laikraszeziu 
neskaitau, nežinau ko ir kiek 
kas^turi, bet lenku, asz nenoriu 
nes seni žmones pasakoja, kad 
lenkai baudžiavo buvo uždėjo 
musu žmonėms.

Džiune užkaito, lupos pyk- 
cziu suvirpėjo. Trenkusi duris 
kad net langai suskambėjo, 
iszejo nieko daugiau nestkius. 
Be abejo butu pavariusi tokia 
tarnaite, kuri drysta ponu sa- 
vymeile “užgauti,” bet gerai 
žinojo, kad kitos tokios tarnai
tes visoje apylinkėje neras, tai 
nei žodžio apie tai neužsiminė.

•••( v y
Buvo tai Subata diena. Tar

naites ilgiau vakare triusesi 
savo kambarėlyje. Pasakojosi 
praėjusios dienos inspudžius.

— Bet kokia man sziandien 
trumpa diena! Prie darbo nei 
■  11 “

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company} 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

arba pradžia 
SKAITYMO

RASZYMO 
64 pus. Did. 5x7 col. 

Dabar Po 25c. 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa., U.SJL

nepajunti, szit jau ir vakaras, 
kalbėjo viena tarnaite.
— Isztiesu, gyvenimas slen

ka kaip szeszelis, pasislėpė 
saulute už debesio, jau jo nėra., 
praslinko diena, paskendo am
žinybes juroj. Paėmė Agute 
pirmosios minti. Netrukus pa- 
,si josime prie grabo bestovi! 
Bet asz nežinau kad mirtis taip 
toli, toli, rodos mes prie jos nei 
neprieisime.

Visos gardžiai nusikvatojo 
tokia Agutes kalbos pabaiga, 
bet kiekvienas mintyje Liūdėjo 
“taip ir man rodos?’

Bego valandos, dienos, san- 
vaites, menesiai, Agute vis bu
vo linksma, kryksztavo, juokė
si suėjus jaunimo, vis jai atro
dė, mirtis dar toli, toli!

Apsiniaukė ir Vilkunes pa
dange. Agute buvusi lyg kal
bėjosi pasilinksminimuose bai
džiusi, dabar vaikszcžiojo nu- 
liudusi, maža ka sznekejo, o 
dar mažiau juokėsi. 'Sumenko, 
iszblyszko. Atliko savo darba, 
atbėgus inergaicziu kambarė
liu atsisės ties szoniniu langu! 
insmeigs akis i-ytu szaliu, žiū
rės, žiūrės, pailsta akys, tai aip- 
siknaiubs, maustys, maristys. 
Žiūrėk kada, ir žiba dvi aszar 
ros, kai perlai akyse.

Visi ta atmaina pastebėjo.
Matomai siege kas Agutei 

siela. Bet kas, niekas nežino
jo; klausiama nieko nežinojo; 
klausiama nieko neatsakyda
vo. Tik seseriai paklausus, 
Agute užraudo savo žydriąsias 
akutes nuleido žemyn, šzirdis 
pradėjo smarkiau szokirieti 
krutinėję. Valandėlė tylėjo, 
bet paskiau susijudinusi’tarė:

— Asz myliu Vosilku Juozą. 
.— Tai kodėl tu man pirmiau 
nesakai? Alanai, kad asz tave 
barsiu? Tai tik dorai mylistos; 
ir Dievas dorai meilei padeda. 
Bet tik žiūrėk, kad butu dbra!

Agutes sesuo buvo suaugusi 
mergina, gerai žinojo tas gyve
nimo valandas, kada tik maža 
pauksztele, jau dega szirdis, ir 
meile, kankini ta gimsta kru
tinėję. Tai ir nebare sėsėrs.

Agute prisipažino, kad meile 
jos szirduže kankina. Dabar 
taip lengva tai szirdužei, tary
tum didžiausias akmuo nuo jos

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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"SAVLl” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Laikas vela bus permai

nytas Nedelioj, Balandžio 27ta 
diena. Laikrodžiai ir laikrodė
liai 'bus pastumti greicziau 
Viena valanda. Tasai laikas 
vadinamas kaipo “Daylight 
Saving Time.” Szis. laikas te
sis ligi Spalio 26-tai dienai.

— Subatoj pripuola Szv. 
Leono X, Szvento Simono 
ir Szv. Elpėgijo, o Tautiszka 
Vardine: Nergano. Ir ta die
na: 1919 metuose Vilniuje in- 
steige trumpai gyvavusi Ta
rybų valdžia; 1315m,, Gedmi
nas užėmė Lietuvos Kunigiaik- 
szczio sostą, ir ta diena Patrio
tu Diena, szvencziam Maine 
ir Massachusetts valstijose. x

— Musu senas skaitytojas, 
ponas Matas Salokas isz >Gi- 
rąrdvilles lankėsi mieste su 
reikalais ir prie tos progos at
lankė “Saules”" Redakcija del 
atnaujinimo savo prenumera
tos ant tolesnio laiko. Ponas 
Salokas yra musu senas skai
tytojas nuo daugelis metu, pa
tarė visiems skaityt “Saule.” 
Acziu už atsilankyma.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola antra Nedelia po Ve
lykų, taipgi Szv. Sulpicijo, o 
Tautiszka Vardine: Lazdona. 
Taipgi tai diena: 1948 metuose 
Amerikos augszeziausias teis
mas nubadė mainieriu bosą 
John L. Lewisa ir Mainieriu 
Unija. Lewisas užmokėjo 
$20,000, o Mainieriu Unija 
$1,400,000 už tai kad Lewisas 
nepaklaus Teismo ir neatszau- 
ke štraiku.
—- U. S. pacztinis virszi- 

ninkas isz Vaszingtono, Post
master General Arthur E. 
Summerfield pranesze buk ke
turios deszimts nauji paczti- 
niai namai bus pastaty ti Penn- 
sylyanijoje, isz tu trys bus pa
statyti Schuylkill pavietoje 
kaip tai miestuose: Girard
ville, Frackville ir Saint Clair.

—i Panedelje pripuola Szv. 
Anzelmo vyskupo, o Tautiszka 
Vardine: Kryvio. Ir ta diena: 
1898 metuose Amerika paskel
bė kara priesz Iszpanija.

— Meszkeriavimo sezonas 
prasidėjo pareita Utarninka 
Balandžio 15-ta diena. Dauge
lis žuvininkai turėjo gilinki, 
bet daug turėjo ir bloga gilin
ki pirma diena meszkeriavimo.

—1 Utarainke pripuola SS. 
Sotero ir Kajaus, o Tautiszka 
Vardina: Girulio. Ir ta diena: 
1789 metuose Amerikos Tau
tiszka himnas ‘Hail Columbia’ 
buvo pirma syki sugiedotas 
Philadelphijoje, Pa., 1228m., 
M o z u r a i pasiteike Kryžuo- 
czius, pradėjo kara priesz Lie
tuva;.

Minersville, Pa. -r-
Trys jauni vyrukai buvo labai 
pavojingai sužeisti, kai ju au
tomobilius staiga susprogo, 
kai jie važiavo siauru keliu 
prie Duncott miestelio, apie 
dvi mylios nuo Minersvilles. 
Ligoninėje, pavojingoje padė
tyje randasi septyniolikos me
tu amžiaus Buckley R. Miller, 
kuriam jau viena koja ir nyksz 
tis buvo nupjauti, ir kuris gal 
bus aklas nuo to susprogimo.

Platinkit “Saule”.

PENKI KAREIVIAI
DINGO

Su Laivu Prie Korėjos

PUSAN, KORĖJA. — Ame
rikos Armijos mažas prekybi
nis laivas su penkiais Ameri- 
kiecziais kareiviais, nepasieke 
savo uosta, Pietų Korėjoje.

Pietų Korėjos ir Amerikos 
Laivyno laivai iszplauke jo 
jieszkoti in Korėja Straits ir in

Nepaprasti Muzikantai

Szitiedviem szunycziam 
taip patiko muzika, Offen
bach mieste, Vokietijoje,

Kiti du pavojingoje padėtyje 
yra. dvideszimts metu amžiaus

Thomas E. Freshour staiga 
pamėtė savo darba ir dingo. 
Menesi priesz tai, tos kompani
jos sekretorka, Panele Shirley 
Finch buvo savo dajba palikus 
ir iszvažiavo in New Orleans, 
kur ji apsigyveno.

Policijantai sako kad, nors 
jiedu gyveno kaip vyras ir 
žmona, jis nebuvo nuo savo 
žmonos gavės divorsa.

Freshour buvo atvažiavęs in 
Lancaster, isz Kingston, Ohio, 
kai jo kompanija ežia atidarė 
nauja fabriką. Jis buvo antru 
sykiu ženotas ir nebuvo gavės 
nei vieno divorso.

VAIKAI GAVO IN
KAILI

Leslie K. Re'ightler to autonio- 
bįliaus draiverys ir szeszioli- 
kos metu amžiaus Richard Bo
yer. Jiedu buvo labai sužeisti 
in galva ir veidą. Policijantai 
sako kad susiedai iszgirdo ta 
susprogima apie pirma valan
da isz ryto ir paszauke miesto 
ambulansa kuris visus tris jau
nuolius nuveže in Pottsville 
ligonine. Policijantai sako kad 
jie dar nežino kaip ir kodėl tas 
ju automobilius taip susprogo.

Newark, N. J. —
Velykų Nedeklieiiyje, Balan
džio 6-ta diena Szvencz. Trejy
bes bažnyczioje, Klebonas, Ku
nigas Ignotas Kelmelis, suri- 
szo mazgu moterystes, ponia 
Jieva Kazlai tiene ir p. Pijus 
Jaukszys. Svotai buvo pons- 
tva M. Sajauskai. Vestuves 
invyko parapijos svetainėje. 
Ponstva Jauksziai apsigyveno 
273 Walnut uly., Newark, N.Y. 
— “Linkime jiems laimingo 
vedybinio gyvenimo.’’

NUŽUDĖ MEILUŽE

Pats Nusižudė
LANCASTER, PA. — Bu

vęs Jones & Laughlin plieno 
kompanijos virszininkas 36 
metu amžiaus Thomas E. Fres- 
hour nužudė savo drauge, mei
luže, 25 metu amžiaus sekre- 
torka Shirley Finch, ir paskui 
paleido dvi kulkas sau in kak
ta. Revolveris isz jo rankos 
iszkrito ant grindų prie jos 
kojų.

Policijantai užtiko jųdviejų 
lavonus j u pasisamdintuose 
kambariuose, in New Orleans, 
kur jiedu buvo apsigyvenę. Vi
sai tai atsitiko, policijantai 
spėja, tarp devintos ir deszim- 
tos valandos vakare.

Japonijos Juras.
Armijos Sztabas sako kad 

tas mažas, szeszios deszimts 
trijų pėdu laivas plauke in 
Pusan uosta Petnyczioj, bet 
paskui jau nebesugryžo in 
uosta isz kurio buvo iszplau- 
kes.

Penki kareiviai buvo ant to 
laivo. Ju vardai dar nėra pa
skelbti, bet karo sztabas jau 
mažai vilties turi juos surasti 
gyvus.

CJ O □

kad jiedu susimislino ant pi- 
jano patys biski paskambin
ti.

MARTINSVILLE, VA. — 
Szeszi jauni vaikai buvo atves
ti in teismą už tai kad jie buvo 
apdaužė Susiedo mula.

Teisėjas John D. Hooker 
iszklause visu priekaisztu ir 
skundu ir tu vaiku pasiteisini
mu, ir po tam pareiszke savo 
nusprendimą:

Visu szesziu vaiku tėvai tu
ri savo vaikams gerai su diržu 
ar su beržine kaili iszpilti. Jis 
teipgi insake kad policijos vir- 
szininko pagelbininkas turi 
būti svietkas ir prižiūrėti kad 
kiekvienas tėvas savo vaikui 
kaili gerai iszpiltu.

Susiedai sako kad buvo riks
mo ir spiegimo, kai tie vaikai 
gavo savo užmokesti.

Jeigu daugiau teisėju pana- 
sziai kitus jaunus nubaustu, 
tai gal butu mažiau tokiu gai
duku ir spareziu snargliuku, 
kurie jaueziasi didvyrais, kai 
jie būva patraukti in teismą, 
žinodami kad niekas nebeisz- 
drys ant j u nei rankos uždėti, 
nes jie nėra pilnu metu. Gal 
tada jie kad ir nebutu pilnu 
^netu, bet gautu nors kiek pro
to.

AUTOMOBILIU
FABRIKANTAI

Pyksta Ant 
Prez. Eisenhowerio
DETROIT, MICH. — Auto

mobiliu fabrtku virszininkai 
yra labai nepatenkinti Prez. 
Eisenhowerio prasitarimu kas- 
link nauju automobiliu ir kaip 
fabrikantai veda savo bizni.

Prez. Eisenhoweris, kalbė
damas su laikrasztininkais, 
prasitarė, kad įmones jau insi- 
pyko pirktis, imti visa tai ka 
fabrikantai jiems pataria ir 
grūste ingrudžia. “Fabrikan
tai turėtu žmonėms duoti ir pa
rūpinti kas žmonėms reikalin
ga ir ka žmones nori; o ne kas 
tiems fabrikantams patinka ar 
didesni pelana atnesza,” sake 
Prezidentas.

Nors Prez. Eisenhoweris 
vardu nepaminėjo automobiliu 
fabrikantus, bet jie jauezia 
kad jis ežia turėjo juos minty
je, ypatingai kad kaip dabar 
tie fabrikantai laiko mitingus 
ir pasitaria su keliu valstijų 
Gubernatoriais, kaip padaryti 
naujus automobilius sauges
nius.

Jie sako kad jie dabar turi 
gana bėdos, be Prezidento insi- 
kiszimo.

Jie sako kad jie dabar jau 
apie du milijonu mažiau auto
mobiliu pagamino ir pardavė 
negu pernai. O dabar Prezi
dentas insikisza ir perspėja 
žmones atsargiau apsižiūrėti 
beperkant naujus automobi
lius.

Fabrikantu vadai ir virszi
ninkai sako ir aiszkina kad ne 
jie nustatojpkius automobi
lius gaminti ir statyti, bet pa
tys žmones, 'tie, kostumeriai, 
kurie tuos automobilius perka.

Fabrikantai sako kad jie ne
nustato mados, dydžio nei 
spalvos nauju automobiliu, bet 
praleidžia milijonus doleriu, 
stengdamiesi dažinoti ka žmo
nes nori, f

Prez. Eisenhoweris turėtu 
žinoti, sako kitas fabrikas, kad 
mums ima ilga laika pagamin
ti nauja automobiliu, kad 
mums ima kelis metus darbo 
pirm negu mes galime naujos 
mados automobiliu iszleisti, 
mažiausia, du metu.

Pirm negu kuri kompanija 
nutaria nauja automobiliu isz
leisti, tai ji pasiunezia savo 
agentus ir atstovus pas auto
mobiliu pardavėjus ir pirkėjus 
seka laikraszczius ir žurnalus, 
visu klausinėja koki automobi
liu daugiausia žmonių dabar 
norėtu. Fabrikantai rizikuoja, 
deda milijonus doleriu tik del 
prirengimo naujo automobi- 
liaus.

Sziu dienu nelaimingiausias 
biznis su tokiu nauju automo
biliu buvo Fordo kompanijai 
su savo naujų/ “Edsel” auto
mobiliu.

1955 metuose Fordo kompa
nija gerai buvo isztyrus žmo
nių pirkimo paproezius, pate- 
mijo kad daug žmonių perkasi 
vidutini automobiliu, kaip Ge
neral Motors kompanijos Pon
tiac, Oldsmobile ir Buick, ir 
kaip Chrysler kompanijos De
Soto ir Dodge automobilius. 
Reiszkia žmones nenorėjo 
pirktis mažiausi, bet teipgi ne- 
iszdryso ar neiszgalejo pirktis 
didžiausi, kaip Cadillac, 
Chrysler ir Lincoln automobi
lius.

Fordas neturėjo automJi- 
liaus kuris butu vidutinis, 
Fordo, Mercury ir Lincoln: Už 
tai Fordo kompanija nutarė, 
kai viskas gerai ėjo, kai visi 
dirbo ir kai žmones jau buvo 
pripratę pirktis automobiliu 
ant trijų metu iszmokesties, 
iszleisti savo vidutines kainos 
automobiliu “Edel”.

Kas galėjo žinoti ar prana- 
szauti szita Bedarbe? Tas For
do “Edsel” automobilius pasi
rodė kaip tik tada kada jau 
darbai mažėjo, kai žmones jau 
pradėjo iszsigasti kas ežia su 
Amerikos pramone darosi.

Fordo kompanija szimtus 
milijonu doleriu prakiszo ant 
szito savo naujo automobi- 
liaus.

Chrysler kompanija sziais 
metais nutarė per daug nepa
keisti savo automobiliu mados, 
ir dabar tos kompanijos virszi
ninkai džiaugiasi kad jie pa- 
trotino tik keletą milijonu do
leriu, bet tikisi kad ateinan- 
cziais metais ji vėl atsigriebs. 
Chrysler kompanija labiau nu
kentėjo negu Fordo kompani
ja kaslink automobiliu parda
vimo, bet Chrysler kompanija 
daug mažiau buvo inkiszus in 
savo naujus automobilius ir 
už tai mažiau, tik keletą mili
jonu doleriu patrotino.

General Motors ir American 
Motors Kompanijos inkiszo 
pusantro bilijono doleriu sziais 
metais in savo naujus automo
bilius, ir daug daugiau patro
tino.

Vien tik “Rambler” Nash, 
American motors kompanija 
sziais metais padare pelno su 
savo tuo mažu automobiliu.

Fordo ir Chevrolet automo
biliu fabrikantai yra pasiren
gė teipgi maža ir pigu automo
biliu iszleisti už dvieju ar tri
jų metu, kad atgavus visa ta 
bizni, kuri American Motors 
“Rambler” automobilius da
bar daro, ir tie automobiliai 
isz užsienio.

Bet ir ežia nemažas pavo
jus. Apie penki ar szeszi me
tai atgal Chrysler kompanija 
buvo iszleidus maža ir pigu 
Plymouth, tikėdamasi kad 
daug darbininku ji pirksis. Bet 
ir ežia laikas buvo nepatogus, 
kaip ir tam Fordo Edsel, bet 
atbulai. Kai tas mažas ir pigus 
Plymouth pasirodė, tai visi 
žmonse gerus darbus turėjo ir 
pinigu buvo kaip szieno, ir 
niekas nenorėjo prastesnio ar 
mažesnio autombillaus. Chrys
ler kompanijai tas mažas Ply
mouth kelis bilijonus doleriu 
kasztavo.

Už tai tie automobiliu fab
rikantai sako kad jie butu 
Prezidentui Eisenhoweriui dė
kingi jeigu jis Vaszingtone 
tvarka vestu ir paliktu auto
mobiliu bizni automobiliu fab
rikantams.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ“

/

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Trys Istorijos
Apie Irianda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius dko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Ce^ai.
SAULE - Mahanoy City, Ma.

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslaii

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztoe po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., 

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

— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50d arba 3 už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha- 
noy City, Pa.

BEDARBE
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

daugiau negu pernai tuo pa
ežiu laiku.

DETROIT, MICH. — Gene
ral Motors automobiliu kom
panija yra uždarius septynis 
savo fabrikus, kur yra statomi 
Chevrolet automobiliai, del 
septynių dienu. Kompanijos 
virszininkai sako kad jie da
bar negali pasakyti ar visi tie 
fabrikai po septynių dienu at
sidarys, ar ne.

Szitos kompanijos fabrikas 
in St. Louis paleido apie ketu
ris tukstanezius darbininku.

F. J. Fessenden, Janesville 
fabriko virszininkas sako kad 
jo fabrikas buvo priverstas pa
leisti apie tris tukstanezius 
darbininku.

Automobiliu Darbininku 
Unijos Atstovai sako kad tos 
kompanijos fabrikas in Balti
more paleido pustreczio tuks- 
tanezio darbininku.

Komunistu Paleistas Lakūnas

Amerikos greito eroplano 
“Sabrejet” lakūnais, Leon 
Pfeiffer isz Kenosha, Wis
consin buvo Sziaures Korė
jos Komunistu paleistas. Ji 
palydėjo ligi Tautu Sanjun- 
gos Komandos in Panmun- 
jum keli Komunistu armijos 
kariszki sargai.

Jo eroplanas buvo paszau- 
tas, kai jis netyczia perskri
do nustatyta rubežiaus lini

POLICIJANTU
APDAUŽINTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

lyvautu visuose pasikalbėji
muose ir tardinamuose.

Ponia Heyburn sako kad jos 
vyras lovoje gulėdamas ligo
ninėje, jai papasakojo kaip tie
du policijantai ji isz jo auto- 
mobiliaus isztrauke, ir apdau
žė numusze jam akuliorus ir 
paskui ji inmete in savo auto
mobiliu, in Concordville. Ji sa
ko kad ji turi du svietkus ku
rie visa tai mate ir yra prisi
rengė, po prisieka tai pasaky
ti.

Ponas Heyburn yra Repub- 
likonu kandidatas del Senatos 
vietos. Jis dabar gydosi in 
West Chester ligonine.

Jis teipgi yra virszininkas 
AAA kliubo.

Policijantai William Par
kinson ir Harry Jadick, ji nu
sivežė pas Daktara Walter E. 
Wentz in Media, kad tas Dak
taras pripažintu kad Ponas 
Heyburn yra girtas. Bet kai 
Daktaras tik in ji pažiurėjo, jis 
insake ji kuo greieziausia vesz- 
ti in ligonine.

Ponia Heyburn sako kad kai 
ji buvo ligoninėje prie savo 
vyro, policijantas Jadick atėjo 
ir pradėjo aiszkintis ir teisin
tis, bet kai tik ji jam pasakė 
kad ji nieko nežiną apie tai kas 
atsitiko, tas policijantas nei 
žodžio daugiau nesakęs sau 
iszejo.

Ponia Heyburn nėra tu poli- 
cijantu apskundus. Ji sako 
kad ji palauks ir pasitars, kol 
ji nutars kas butu geriausia 
daryti.

O kai ji laukia ir tariasi, tai 
viso to valstijos policijantu 
sztabas neramauja.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

ja in Komunistu puse.
Lakūnas Ffeiffer iszsigel- 

bejo, iszszokdamas isz savo 
paszauto eroplano ir nusi
leisdamas su parasziutu. Jis 
tuojaus buvo Komunistu 
vaisko sargu suimtas.

Amerikos valdžia prisipa
žino, kad lakūnas Pfeiffer 
netyczia buvo su savo ero- 
planu nuklydęs in Komunis
tu puse. ,
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