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Prezidentas Nori Suvienyti

Armija, Laivynas Ir Lakunu
Sztabas Po Vienu Vadu

CZEKAI ISZVARE
U. S. AMBASADOS 

SEKRETORIŲ

PABĖGĖLIS
NL'SZAUTAS

AKRON, OHIO. — Dvide
szimts vieno meto amžiaus 
Virgil Akers, isz Akron, be- 

kai 
prie 
pir-

Szvedijos loszike, Anita 
Ekberg biski pasidarko, in- 
szokdama in Pacifiko szalta 
vandeni (po kaire) kai ji 
buvo ežia in Los Angeles at
vykus loszti viename z pa-

veiksle. Po deszinei, ji biski 
susiszildo užsidėjus biski 
daugiau drabužiu. Kisze- 
niuje ji turi maža Prancuz- 
iszka szunyte “Roberte.”

Isz Amerikos;
VODKA

VIESZPATAUJA iszimti.

Naujas Komunistu
Prieszas

I Lenkas darbininkas szita sa
vo girtuokliavimą labai tiks- 

j liai ir protingai paaiszkina: 
“Tik tas, ka asz iszgeriu, ” jis 
sako “yra tikrai mano, ir So
vietai isz mano pilvo negali

NEW YORK. N. Y. — 
Amerikietis laikrasztininkas, 
pargryžes isz keliu krasztu, 
kurie randasi po Sovietu Rusi
jos letena, sztai ka pranesza:

Komunistu pavergti žmones 
ir patys Komunistai dabar ra
do savotiszka ginklą, apsauga 
nuo Sovietu Rusijso žiauraus 
užvieszpatavimo. Niekur, nie
kados nebuvo ir vargiai kada 
bus tokio girtuokliavimo, kaip 
dabar tuose pavergtuose 
krasztuose. Taip raszo szitas 
laikrasztininkas.

~ keltas ’ ’
VENGRIJOJE. — Valdžia 

neseniai pranesze kad dabar 
iszsipagirioti liganineje kasz- 
tuos pusdvylikto dolerio. (Pir- 

i miau kasztavo deszimts dole
riu.)

Budapeszto mieste girtuok
liu suaresztavimas padidėjo 
trisdeszimtu nuoszimcziu.

I * ;
Darbininkai ateina girti in 

i fabrikus, jie fabrikuose gali 
nusipirkti pigios, prastos bui
zos, kuri kaip musu munszaine.

LENKIJOJE. — Komunistu j 
vadai yra priversti pamirszti, 
savo partijos propaganda, ir 
visas pastangas dėti in vaju 
priesz girtuokliavimą.

Policija diena ir nakti turi 
rinkti pasig’erusius nuo uly- 
cziu.

Penkioliktas nuoszimtis 
sznapso sztoru yra uždaryta; 
Vodka yra penkioliktu nuo- 
szimeziu pabranginta; ir gir
tuokliu yra penkioliktu nuo- 
szimeziu padauginta.

Pernai Lenkai pustreczio sy- j 
kio daugiau sznapso isžmauke 
negu deszimts metu atgal.

Aplamai skaitant, ir 
net kūdikius ir senelius in pa-' 
skaita, kiekvienas Lenkas isz-j 
maukia devynias 
sznapso in metus.

Paprastas Lenkas darbiinin-l 
kas uždirba apie penkios de
szimts devynis dolerius ant 
menesio. Beveik puse szitos1 
jau ir taip mažos algos eina 
ant degtines.

ingtone, yra į perspejes visus | traukti. Asz žinau, 
augsztus karininKUS ir 
tuos, kurie augsztas ir atsako- 
mingas vietas laiko valdžioje, 
kad jie nebejdrystu vieszai ka 
sakyti priesiinga priesz Prez. 
Eisenhowerio nusistatymą.

Nors .jis staeziai tokiais žo
džiais nepasake, bet buvo aisz- 
ku kad jis tokiems karinin
kams patarė pasitraukti, jeigu 
jie nesutinka su Prezidento Ei-

VIENNA, AUSTRIJA. —
Komunistiszka Czekoslovaki-, veik ant vietos pasimirė, 
jos valdžia iszvijo isz savo 
kraszto Amerikos Ambasados 
pirma Sekretorių, 41 meto am
žiaus Joseph R. Jacyno kuris
yra intartas už sznipinejima ir. jis su keturiais kitais kaliniais 
už susidėjimą su to kraszto su-j buvo pabėgės isz Apygardos 
kileliais. , kalėjimo.

Joseph R. Jacyno yra buvęs i Akers buvo isz kalėjimo pa- 
Pragoje nuo Sausio trisdeszim-! sivo&es revolveri. Jis isz ka- 
tos dienos, 1956 metu. Jis yra 
baigės Tufts kolegija 1938 me
tuose ir yra buvęs Marinas per 
Antra Pasaulini Kara.

WASHINGTON, D. C. — 
Prez. Eisenhoweris yra pasa
kęs kad jis nepaiso kiek augsz- 
tu žmonių, Vaszingtone prie- 
szinsis ir kaip jie prieszinsis, 
bet jis visomis galiomis steng
sis suvienyti visas kariszKas 
szakas po viena vadovyste, po 
Apsaugos Sekretoriaus Neil 
McElroy valdžia.

Prez. Eisenhoweris sako kad 
tokia visu kariszku szaku vie-

j nybe dabar labai reiKalinga,' senhowerio nusistatymu, 
kai prieszas gali in kelias mi- Jis sake: “Asz nesuprantu 
nutas pasiūnsti savo greitus kaip augsztas karininkas ar 
kariszkus eroplanus in bet ku- valdžios darbininkas dabar ga
ri kraszta. . j jį vieszai Prezidentui prieszin-

Eisenhoweris saKo kad, ka- tis.”
dangi jis yra buvęs Karininkas, Tada jis sztai kaip pasiaisz- 
jis gerai žino kaip reikalinga kino:
tokia visu kariszku szaku vie- 1—Virszininkai, kurie yra 
nybe. į patraukti in Kongreso tardini-

“Jis neatsimena ar nenori mus, turi laisvai ir teisingai 
atsiminti kad jis pats, būda- pareikszti savo nusistatymus 

; mas Generolas baisiai prieszi- ir insitikinin us, ir teisybe ša
lnosi tokiai vienybei, kai tas kyti per tok gs tardinimus.
Tfflflfflffi’anicscžiau buvo' isz-' 2—Jeigu kjms isz tu musu

CZEKOSLOVAKIJA.
Valdžia stengiasi sumažinti 
girtuokliavimą, ypatingai jau
nųjų tarpe. Vaikai, mokiniai, 
deszimts, dvylikos metu am
žiaus ateina in mokykla visisz- 
kai pasigėrė.

Isz savo puses, Apsaugos 
Sekretorius, Neil McElroy, 
laikrasztininku kliube, Vasz-

PRAGOJĘ. — Daktarai pri-' 
i sipažinsta kad jie stengiasi 
į iszgydinti ar nuo sznapso at
pratinti daugiau kaip dvide
szimts tukstaneziu, kurie yra 
beveik užtrucine nuo girtuok
liavimo. !

RUMUNIJA. — Valdžia nu
siskundžia kad girtuokliavi
mas ardo szeimynas trukdo 
mokslą ir baisiai kenkia agro
nomijai, ūkininkams.

Mužikai, praseziokeliai, at- 
;,strapalioja in bažnyczia Nede- 
' lios ryta, girti ir pargryže na- 

imant mo vej g-erja jr Vel pasigeria.

BULGARIJA. — Uždrausta 
bonkas duoti gerti jau inkauszusiam; 

uždrausta duoti alaus, vyno, 
sznapso ar vodkos traukiniu 
inžinieriams ir policijantams 
kai jie savo pareigas eina.

______. „ musu 
sanžiningai jau-virszininku

cziasi kad jis; negali su Prez. 
Eisenhoweriu ant szito klausi
mo sutikti, tai jis turėtu pasi-

asmenisz-I 
visus kai kad asz pats taip dary 

cziau.”
Kai laikrasztininkai paste

bėjo kad jeigu Apsaugos Sek
retorius dabar jau valdys Ar
mija, Laivyną ir Lakunu Szta- 
ba, tai jis taps tikras Karisz
kas Tsaras. Apsaugos Sekreto
riui tokis prikaisziojimas ne
patiko, ir jis stengiesi pasiaisz-
kinti kad tokia suvienyta tvar- Komunistiszkas radijas 
ka visiems butu ant gero, nes ko kad jis buvo praszes ir ga- 
daug pinigu butu sutaupinta, ves daug slaptu žinių isz Cze- 
ir kas dar svarbiau, butu tada koslovakijos piliecziu, 
galima labai greitai pasiruosz yra dabar suaresztuoti. 
ti priesz bet kuri priesza in ke
lias sekundas, o ne kaip dabar 
in kelias valandas.

Spaudos Sekretorius, Vasz 
ingtone, James C. Hagerty sa
ko kad Prezidentas Eisenho
weris buvo pasirengęs per ra 
dija ir televizija kalbėti apie 
musu Užsienio klausimus, bet 
dabar nutarė kalbėti apie ta 
musu kariszku jielgu suvienyji- 
ma, nes jis jauezia kad tas 
klausimas yra daug svarbes
nis.

kurie

sako
kad

Vaszingtono Atstovai 
kad jis yra nekaltas ir 
ežia tik dar Kitas tu Czeku pa- 
sirodinimas kad jie neapken- 
czia Amerikiecziu. Jis nėra 
pirmutinis ir nebus paskutinis 
musu atstovas kuris yra taip 
intartas ir pravarytas isz tu 
Komunistiszku krasztu.

Mums iszrodo kad jau laikas 
Vaszingtonui savo dantis pa- 
rodinti ir, kai tie krasztai taip 
pasistoja, tai jiems toliau jau 
jokio atstovo nesiunsti, ir duo
ti jiems žinoti kad jie yra skai
tomi tarp nedraugingu krasz- 
tu.

Czekai be musu pągelbos ir 
paramos nei sanvaite neiszgy- 
ventu, bet pražūtu. Mums isz
rodo kad jau laikas jiems taip 
pasakyti ir priparodinti.

Įėjimo nuėjo staeziai in namus 
kur devyniolikos metu am
žiaus Panele Marilyn gyvena. 
Jis per beveik valanda, su at- 
provintu revolveriu laiKe kali
niais tos merginos tėvus ir se
serį. Kai policijantai pribuvo 

, jis pradėjo bėgti isz tu namu.
Policijantas Saržentas Niek 
Van Doros ji perspėjo ir jam 
insake sustoti. Kai jis nesusto
jo, policijantas paleido viena 
szuvi isz savo revolverio ir 
jaunas kalinys pabėgėlis 
smuko ant vietos.

Policijantai jo kiszeniuje 
do nepasiunsta laiszka, kuri jis 
buvo tai merginai paraszes, 
dar būdamas kalėjime:

“Marilyn Alexander: _ 
Ateis diena kada asz tave 

susirasiu, ir asz tave nudėsiu.”
Bet tuo laiku, kada jis isz to 

kalėjimo pabėgo ir pas ta mer
gina atėjo ja užmuszti, ji bu
vo iszvažiavus in Florida del 
atostogų.

tas
su-

ra-

Garbe Iszlaikyta

SKAITYKIT

PLATINKIT!

Kariszkas Sargas

nei

JAPONIJOS
RINKIMAI.

Sara... W'SwJa

; v. w
K

Dvikova užbaigė dvieju 
muzikantu ir szokiku erge
lius ir nesusipratimus, Pa
ryžiuje; nei vienas nebuvo 
sužeistas ir jiedu vėl tapo 
artimais draugais.

Septynios deszimts dvieju 
metu amžiaus ballet szokio 
mokintojas ir rengėjas Mar
quis de Cuevas (po kaire) 
savo kardu kryžiuoja savo 
prieszo karda. Jo prieszas 
(po deszine) yra penkios de- 
szimas dvieju metu amžiaus 
karda. Jo prieszas (po de
szine) yra penkios deszimts 
dvieju metu amžiaus Serge 
Lifar, kuris yra szokiu meis
tras.

Jiedu sutiko szitaip savo

garbe iszlaikyti in Blaru, 
Prancūzijoje.

Kadangi dvikovos yra 
Prancūzijoje uždraustos, jie 
du sutiko susieiti slaptomis, 
kad niekas nežinotu. Bet kai 
jiedu atėjo in ta vieta anksti 
ryta, dar saulutei neužteke- Į 
jus, apie szimtas žmonių bu
vo toje vietoje susirinKe.

Szitie moksliszki ergeliai 
prasidėjo kai Marquis de 
Cuevass, Amerikos milijo
nieriaus po-anukes vyras, su 
pirsztineite davė szokio mei
strui per žanda viso teatro 
žmonių akivaizdoje ir jam 
pasakė kad jis yra skarma
las, bemokslis, beskonis mu
zikas, kad jis nieko nesu-

pranta nei apie muzika, 
apie szoki. Szokiu meistras 
penkios deszimts dvieju me
tu amžiaus Serge Lifar, ta 
jo skepetaite paėmė nuo 
grindų ir insidejo in kisze- 
niu, kaipo ženklą kad jis su
tinka savo garbe iszlaikyti 
per dvikova.

Ta dvikova ir visas tas er
gelius užsibaigė kai Mar
quis de Cuevas savo prieszui 
biski indrieske in ranka. Tai 
buvo ženklas kad dvikova 
yra baigta. Jiedu nusijuokė 
pasibueziavo ir draugiszkai 
sugryžo kelis. iszsigerti ir 
paliavuoti.

vimas labai kenkia fabrikams, geria ir paskui suserga kad jie vaites in darba neiszeina.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

RYTU VOKIETIJA.
Baisus darbininku girtuoklia-1 nes daug darbininku taip pasi- per kelias dienas ar kelias san-

‘Frankie’ Vokiszkas ‘Box-
I *

er’ szuva, kuris yra buvęs su 
Amerikos Armijos raiteliais 
Vakaru Berlyne, dabar turi 
jieszkotis nauju, namu kai 
du szimtai asztuonios de- 

i szimts septinta armijos

TOKYO, JAPONIJA. — 
Liberalu-Demokratu partijos 
Premieras Kishi paskelbė kad 
Rinkimai Japonijoje invyks 
Gegužio dvideszimts antra die
na. Tai bus septinti Laisvi Rin
kimai po pasaulinio karo. Tiki
masi kad Kish’io partija tuos 
rinkimus lengvai laimes.

kompanija yra gražinama 
namo isz Vokietijos.

Szita kompanija vartuojo 
szitokius szunis, kai karei
viai ėjo sargyba prie Komu
nistu rubežiaus.

tI ff t!
j
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LIETUVISZKAS SURIS tartis jiems daug padėtu viso
je Europoje.

Kinijos Komunistai rengiasi 
isztraukti visus savo kareivius 
isz. Sziaurines Korėjos. Jie 
taijp darys del propagandos; 
nežiūrint ar Vakariniai krasz- 
tai savo armijas isz ten isz-

Pypkes Durnai

trauks, ar ne.
Bet negalima pamirszti kad 

jie gali tas savo armijas isz 
Manzurijos greitai pasiunsti 
in Korėja, jeigu prisieitu reika 
las. i

Jaunuomenes

Sveiki broliai ir seseles, 
Susirinkia isz kaimeliu, 
Daineles szias dainuosime,

Vaszinngtonas Lenkijai pa-
asz-

dan-

Skyrė devynios deszimts 
tuonis milijonus doleriu.

Už tai tikimasi daug 
giau biznio daryti su Lenkais.
Lenkai jau dabar perkasi bai
siai daug musu senu muving- 
pikezieriu.

Ir Varszavos valdžia yra pa
vėlinus moksleiviams važiuoti 
iii Amerika, savo mokslus už
baigti.

Ne skenstąaitieji, ne iszsigelbe- 
jusieji jo daugiaus nebeinate.

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

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

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

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

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

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

Kas Girdėt
Darbo sztabas, VaszingtOne 

dabar patarė visiems Bedar
biams miestuose, važiuoti aut 
farmu, kur randasi daug darbo 
visiems.

Darbo Sekretorius, Jaunes P. 
Mitchell yra visam savo szta- 
bui insakes varyt i propaganda 
ir stengtis kuo daugiausia Be
darbiu intikinti, kitd jiems ge
ra proga .randasi ant farmu, 
kur farmeriai juos daug grei- 
cziau pasisamdintu, negu Mek- 
sikonus, per pjuti.

Kas metai apie keturi szira- 
tai trisdeszimts szeszi tukstan
eziai Meksikonu atvažiuoja in 
Suvienytas Valstijas ir gauna 
darbus ant musu farmu.

Darbo Sekretorius sako kad 
sziasi metais visai nereikėtų tu 
Meksikonu r parsitraukti del 
pjūties, jeigu' Bedarbiai isz 
musu miestu važiuotu in tas 
farmas ir nors laikinai tenai 
dirbtu.

Dabar daug žmonių, kurie 
nieko apie Tarptautine Politi
ka kesupranta, rengia visokius 
susirinkimus, pyszkina in Va- 
szingtona, važiuoja in Tautu 
Sanjunga ir reikalauja kad 
Amerika su Angli ja sutikėtu su 
Sovietu Rusija ir liautasi ga
minus ir pratinus tas atomines 
bomba-s, kaip Sovietu bosas 
Khruszezevas dabar pataria ir 
ręjkaĮaujai.

Hamburge, Vakaru Vokieti
joje ir Londone tukstaneziai 
žmonių Su namie pasidarytais 
plakatais marszuoja po uly- 
etflds, szukaudami: “Isz miego, 
atfotfekite! Atomine mirtis 
jums gresia!’’

Sovietu Rusijos Khruszęze- 
vas sako: “Jeigu Prezidentas 
Eisenhoweris tikrai mistiną 
kad mes reikalaujame ka i vi
si liautasi gamine tas sprogs 
tanezias bombas, vien tik del 
ipfb’pagamlos, tai kodėl jis pds 
ttekrA'prčpaganJa neima skel j- 
ti?”

Amerikos Sekretorius sako 
kad musu pareiga savo žmo
nėms reikalauja kad mes to
kias atomines 'bombas isztirtu- 
me ir dar didesnes pasirengtu
me, jeigu savuosius apsaugo
ti. .

Prez. Eisenhoweris tik ran
ka pamoja ir sako "kad Khrusz-. 
czevo pasiulinimas yra gryna 
Sovietu propaganda..

t-------- ::-------- \
Sovietu Rusijos Premjeras, 

Balandžio septyniolikta diena 
susilankė szeszios deszimts ke
turių metu, bet Sovietu spauda 
tai visai nei nepaminėjo.

Vienuolika tnkstaneziu trys 
szimtai Amerikiecziu pernai 
žuvo invairiuose gaisruose. Isz 
szitu, szešzi tukstaneziai ketu
ri szimtai žuvo gaisruose savo 
namuose. Dvideszimtail nuo- 
szimtis isz visu žuvusiu gais
ruose buvo jauni vaikai ar vai- 
kucziai.

Liudnas mintis palinksmin
sime.

Praleidžiam savo dieneles, 
Da ten yra žalios rūteles, 
Pilni daržai bijūnėliu, 
Tu raudonu žemeziugeliu. 
Gražiai žydi pinavijos, 
Tos baltosios lelijos, 
Augsztas diemedelis žaliuoja, 
Kur jurgineliai raudonuoja. 
Gardus kvapas tu žolelių, 
Skamba balsai mus seselių, 
Laksztingaleliai gieda 

navatniau,
0 broleliai da garsiau. 
Sode gražus obuoleliai, 
Vadin mane jauni berneliai, 
Gieda gegute ant žalio lapelio, 
Linguoja alyvos žiedeliai. 
Puikus takeliai po sodeli, 
Ten vaikszczioja mano panele 
Vadinu jauna pas save, 
Ji man ranka padavė. 
Sveikinu ja kolinksmiau, 
Sedome po krumu kur vešiau, 
Kalbėjome senesnes atminties, 
Ant tolesnes mus pažinties. 
Vienas in kita žiūrėjom, 
Linksmai sau kalbėjom, 
Linksma buvo ta dainele, 
Kad kalbėjom sau vienutele. 
Praėjo tieji laikai ir dienos, 
Nerasim linksmybes' ne vienos, 
Pasenom, meteliai slenka, 
Kaulai in grabus pasilenkia.

Amerikos Senatas yra. pasi
rengęs paskirti daug milijonu 
doleriu del musu mokyklų, szi 
pavasari.

Prez. Eisenhoweris dar vis 
sako ir teigia kad su pavasariu 
biznis pagpres ir Bedarbe su
mažės.

Bet biznieriai sako kad Be
darbiu skaiezius padidės dau
giau negu penkių milijonu.

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslai*

[ 160 Puslapiu
! 8 col. ilgio, 5% ooh ploczio 
> Iszaaszkina sapna ir kas 
! ateiteje stosis. Su priedu 

planatu ir
' Knyga in 

J pieros vir 
j Pinigai rei

Viena isz pįrmuju kompani
jų užsimokėti savo taksas 
sziais metais, buvo isz New 
York miesto. Ji užsimokėjo 
tris szimtus milijonu doleriu.

Netoli nuo Tokyo miesto, Ja
ponijoje invyko mažas žemes 
sudrebejimas, marese. Iszka- 
dos nebuvo padaryta.

j

Laivynas pranesza, kad vis 
daugiau ir daugiau Sovietu 
Rusijos submarinii pasirodo 
apie Eniwetok, kur musu ar
mija gamina ir tardo atominiu 
ginklus. f

Teipgi musu Laivynas pra
nesza, kad daug Rusijos sub
marine randasi visur Pacifiko 
marese.

Amerikos Laivynas prane
sza kad jis dabar stato lai va, 
kuris gales plaukti apie Septy
nios deszimts myliu in valan
da.

Sovietai dabar per" Szvena- 
rija stengiasi šildanti sutarti 
su Vatikanu, su Kataliku Baž- 
iiyezia. Jie’tikisi kad tokia, su-

Price $3.00 su“p"'"
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.
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Platinkit “Saule"

lapių. 20o.
No.158—A p i e Kapitoną* 

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta , 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Gtapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 1(M) puslapiu35c.

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

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

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

No.175—Kuezios Žemaites; 
Gudrae 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.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yzla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakai tymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
oinigai galva-žudžiai; Rąžan
čius iszgelbsti nuo šinert; 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; 
Vaikueziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No. 120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
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 pas., 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, 20o.

No.134—- Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 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 
Jernkansko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdo<s, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutuinkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Beraadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuezios NaktL 
62 puslapiu, 20o.

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 Akpie- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus-
♦>♦»***♦**♦»**»** »4->****M

— 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 ju nuliūdima.

Praėjo, dar vieni metai.
Tame paeziame Kunigaiksz- 

cziu de Moninorancy kambar
yje, tarp gelui, aukso, vyno, 
muzikos, szilko ir aksomu, že- 
miszkos szviesos spinduliuos 
buvo susirinkę vėl tie patys 
žmones: dar turtingesni, dar 
iszdidesni, dar iszmintingesni, 
dar galingesni, bet nebe taip 
jauni, kaip priesz szeszius me
tus.

Po vakaaūenes, vyno ir svai- 
ginaneziu szokiu, poilsio va
landėlėje Grafas de Beaumond 
papasakojo naujiena, kad jo 
pus-brolis nuskendo jurese ne
toli Indijos, Kinijos neipasie- 
kės. . Iszsigel'beje laivelyje 
žmones sugryže. Praneijon pa
pasakojo paskutines Tėvo An
tano valandas, su aszaromis 
minėdami ji kaipo szventaji 
vyra. Visi jie pasidarė, visai ki- 
toniszki žmones. Kekurie pa
tys instojo vienuolynan. Tiek 
to su jais. Bet gaila Tėvo An
tano. Geras buvo žmogus; to
kios garsios szeimyns, tokiu 
gabumu, t u r t u . jaunystes. 
Kiek jis butu naudos Prancijai 
galejes padaryti, kad 'butu vie
nuolynan eiti nesu'bldes. Dabar 
nei Prancijai naudos, nei savo 
tikslo nepasiake net. Puškelyje 
beprotiszkai nusiskandinti. Na 
ar-gi ne beprotis? <

Taip sake Grafas de Beau
mond.

Ir nors tai buvo jau apipele- 
jas žmogus, nors svetimus jau 
plaukus ir svetimus dantis dė
vėjo, nors mirtis jam paežiam, 
nieko iki sziol nepadariusiam 
gero, galando dalgi, vienok vi
si jam pritarė.

Tiktai viena skaisti mergele, 
visa laika tylėjusi, apie kuria 
labiausiai Grafas sukinėjosi, 
nes buvo ji turtinga ir. graži, 
liktai ji viena Grafui, parau
dusi atszove:

Tamista pats esi 'beprotis!
Kunigaiksztiene mama, suba

rė dukrele, už nemanidaguma.
Tevo-gi Antano dvasia, isz 

dangaus auksztybiu amžinoje 
ir laimėje būdama girdėjo kil
nios mergaites szirdies baisa. 
Kaip jus, broliai, manote? Ku
rie tikrieji ibeprocziai? Ar tie, 
kurie laimingi žemes turtuose 
szventuosius beproeziais vadi
na? Ar tie, kurie beprotiszkai 
už žmonių, žmonių laime ir 
amžina gyvybe galvas guldo ?

Kitokios Knygos

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

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

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

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15o.

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu -Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus 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. 
Pūkius apraszymas. 20c.

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

Nb.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

okiu burtu, 
po- 

nose. :: :: 
siusti su 
m: 

.$1.00 
ishing Co.,

Tiktai,
Saule Pub
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Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

TĖVAS ANTANAS
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

atsistojo priesz akis visiems 
visoje savo ’baisybėje.

Laivo kapitonas insake nu
leisti ant vandenus vienintele 
esanezia valti, kurion tilpti te
galėjo tik trisdeszimts szeszi 
žmones, o asztuoniems nebuvo 
iszgelbejimo. Kam žengti in 
iszsigelbejimo valtį, kam mirti 
pasilikie paskyrė burtus trau
kdami. Tėvui Antanui teko 
laime pakliut iszgelbejimo val- 
ain. Bet jisai peržegnojes vi
sus susėdusius in valti, užleido 
savo vieta, kitam ir .pasiliko 
skestaneziame laive, kartu su 
tais, kuriems mirtis beliko. Vi
si azstuoni laivui visiszkai jau 
skenstant, nuszoko vandenin, 
laikydamiesi sudužusio laivo 
lentgaliu. Tėvas Antanas, pil
nas kažkokios stebuklingos jė
gos, prie kiekvieno isz skens- 
taneziu priplaukęs, lydėjo juos 
amžinybėn, kalbėdamas su jais 
Bažnyczios maldas mirties va
landoje ir teikdamas jiems pa
skutini iszriszima. Aprūpinęs 
tai;) visus septynlus, jogu n.eb- 
tek-es-jisai pasinėrė vandenyje.

Iszspresti tą klausima, pasi
rinkime kuri nors viena kelia, 
ir eikime iki galo.

----- .G A L A S-----

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Sn paveikslais, 177 
dideliu puslapiu, Joc*.

MPirkie U. S. Bonus!

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, , - U. 1, *>
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Žinios Vietines
— Ponas Szimonas Kodis, 

gerai žinomas saliuninkas isz 
Frackvilles, lankėsi mieste pas 
ipazinstamus, ir prie tos progos 
atlankė ‘Saules’ Redakcija, su 
reikalais. Ponas Kodis yra 
musu senas ‘Saules’ skaityto“ 
jas nuo daugelis metu. —Acziu 
už artsilankyma.

— Subatoj pripuola Szv. 
Kieto ir Szv. Marcelino, o Tau- 
tiszka Vardine: Vilūne. Menu
lio Atmaina: Prieszpilnis. 
Taipgi ta diena: 1949 m., Ame
rikos Laivyno Sekretorius 
John Sullivan pasitraukia nuo 
savo vietos, kai Karo Sztabas 
sustabdo statymą didžio ka- 
riszko laivo, kuris vežtu ka- 
rišzkus eroplanus.

— Daug žmonių randasi be 
darbo!

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola treczia Nedelia po 
Velykų, taipgi Szv. Zitos, o 
Tautiszka Vardine: Auszrele. 
Ir ta diena: 1822 m., gimė Ge
nerolas Ulysses S. Grant, jis 
buvo vienas isz gabiausiu ir 
drąsiausių karininku, kai ku
rioms davatkėlėms baisiai ne
patikdavo, kad jis keikdavo ir 
gerdavo degtine. Syki viena 
tokia moterėle intare ji pa
ežiam Prezidentui Abrahomui 
Lincolnui, kad Gen. Grant per 
daug geria, o Prez. Lincolnas 
tos moterėlės paprasze kad ji 
pasiteirautu koki sznapsa Ge
nerolas geria, tai Prezidentas 
tokio sznapso visiems savo ka
rininkams pristatys.

— E. T. Everett & Sons, 
parduodame visokius Pomi- 
ninkus, didelius ir malžus už 
pigiausia preke, kaina. Kreip
kitės pas mus ypatiszkai arba, 
prisiusime musu žmogų in ju- 
su namus. 138 E. South uly. 
Telefonas Nr. 2 Mahanoy City.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Povilo ir Szv. Petro Kanizijo, 
o Tautiszkai Vardine: Rimgai- 
le. Ir ta diena 1758 m., gimė 
James Monroe, penktas Ame
rikos Prezidentas, jis invede ta 
Amerikos Instatyma: Kad nei 
vienam Europos krasztui ne
valo nei in Pietų Amerika lys
ti; 1512 m., Lietuviai pergalė
jo Tatorius ties Vilnių; 1945 
m., Italijos Diktatorius Benito 
Mussolini buvo nužudytas su 
savo meiluže Clara Petacci.

— Ponia Margareta Macie- 
uuiene nuo 416 W. Centre uly., 
gydosi in Pottsvilles ligoribu- 
te.

— Panedelyje Balandžio 
(April) '28-ta diena 1958 m., 
6:30 vai., ryte, szesziolika vy
ruku iszvažiuos in Wilkes- 
Barre, Pa., kurie likos pa- 
szaųkti in kariszka tarnyste. 
Žemiau paduodame vardus ku
rie apleis isz :

Mahanoy City: Robert Mat- 
goteh, Michael Mahalage, Jos
eph Tishy ii’ Charles Davidson.

Girardville: Bernard J. Kar- 
čheski ir Jerome Yesalavage.

Ashland: Daniel Sweeney.
Silver Creek: Michael Cala

brese.
Lavelle: James Dobson.
Mahanoy Plane: Walter Pa

pa.
Quakake: Michael Marein- 

kewicz, Jr.
Shenandoah: Henry Post Jr.
Shenandoah Heights: Will

iam A. Kutchinsky.

Nuremburg: Nelson Grie- 
sing.

McAdoo : Joseph Kulkusky 
ir feobert M. Petrulsky.

— Utarninke pripuola Szv. 
Petro isz Verono, o Tautiszka, 
Vardine: Sengalis.

— Pirma diena Gegužio 
pripuola Ketverge.

Gilberton, Pa.—
Gerai 'žinomas gyventojas isz 
szito miestelio, Ponas Petras 
Gorinus, gydosi in Locust Alt. 
ligon'bute.

Pottsville, Pa.—
Pareita Panedelio vakara, in- 
vyko susirinkimas irbanikietas 
Lietuviu Moterų Kliubo isz 
Schuylkillo pavieto iii Necho, 
Allen svetainėje'. Daug nariu 
dalyvavo tame susirinkime. 
Kliubo nauja 'pirmininke yra 
Ponia, Mary Russia isz Miners- 
villes.

Philadelphia, Pa.—
Czia dabar nuo tūlo laiko pa
kaktinai drueziai sirgulioja in- 
žymi Lietuve, ponia Marija 
Puodžių n aite, Vi d i ka u s k i e n e, 
pati vietinio seno raszeivos, 
Kazio Vidikausko, kurioji tai, 
kaip matuos, ir jiji iszkele, 
aug'sztyn. gyvenime, nes kolei 
ji buvo da neved’es 'žmonos, tai 
jis rasze vien tik, taip sakant : 
prozaiszkas korespondencijas, 
o kaip apsivedė su ja, tai pra
dėjo raszyti net* ir eiles ir tai 
ne tik vien vienoje kalboje, 
Lietuviu, bet ir Lenkiszkai, 
Rusiszkai, Angliszkai ir tarp
tautinėje kalboje, Esperantisz- 
kai. Vienu žodžiu, jei jo tas ei
lutes, o nekurtuos da ir pro- 
žaiszkus rasztus kairiu sudėjus 
su eiliuomis iszleisti, iszdru- 
kųoti tinkamoje knygoje, tai. 
toji knyga butu penkinomis, 
arba net da ir szeszomis kalbo
mis. O jinai apart Lietuviszkos 
kalbos, dar moka ir Lenkiszkai 
ir Rusiszkai, o ir neblogiausiai 
supranta ir Anglu kalba ir yra 
siuvėjai gražiu žiedu ir kitu ar- 
tist įsaku gražiu iszsiuvieneji- 
mu, o prie to da ir yra labai 
dievota karszta katalike.

— J. P.

ŽVEJOTOMS
UŽSIMUSZE

PHILADELPHIA. PA. —
Penkios deszimts septynių me
tu amžiaus George Spencer už- 
simusze kai du automobiliai 
susikūlė apie septinta valanda 
isz ryto prie Verree ir Red 
Lion keliu. Jis su savo dvejais 
sūnumis buvo iszvažiaves žve
joti.

Vienas sūnūs, 21 meto am
žiaus George, kuris ta automo
biliu vairavo buvo nuvesztas 
in Nazareto ligonine. Antras 
sūnūs 10 metu amžiaus James 
nebuvo sužeistas.

Robert Fletcher, 66 metu 
amžiaus, ano automobiliaus 
draiverys buvo nuvesztas in ta 
paezia Nazareto ligonine. Jis 
yra sargas in Red Lion Budd 
kompanijos fabriką, ir važia
vo namo po naktinio szipto.

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

SKAITYKIT
4®= “SAULE”

Keturi studentai isz Stan
ford Universiteto buvo už
snigti per kelias dienas Yo
semite National Parko kal
nuose Californijoje.

Jie buvo iszgelbeti per ar
mijos helicopter eroplanu, 
kai sniego audros biski at
slūgo.

GINKLU LAIVAS 
SUSPROGO

NAHA, OKINAWA. — 
Amerikos ginklu laivas, kuris 
buvo nuskandintas prie Oki
nawa per Antra Pasaulini Ka
ra, ana diena susprogo. Nelai
mėje žuvo trisdeszimts du 
žmones.

Amerikos lakūnai in Kade- 
na Air Base sako kad visa ta 
apylinke sudrėbėjo apie penk
ta valanda po piėtu, nuo to su- 
sprogimo. Tik baisi vandenio 
banga pasirodė kur tas laivas 
susprogo.

Virszininkai spėja kad tris
deszimts du darbininkai buvo 
ant to laivo kai jis susprogo.

Szitas Amerikos laivas, “SS 
Canada Victory” buvo nu
skandintas per susikirtima del 
Okinawa salos, 1945 metuose. 
Jis buvo nuskandintas apie 
viena mylia nuo Toyaku kai
mo, netoli nuo Kadena Air 
Base.

DU EROPLANAI 
SUSITRENKĖ

42 Keleiviai Ir 5 
Lakūnai Žuvo

LAS VEGAS, NEV. — Pa
nedelio ryta, apie devinta va
landa, baisi nelaime atsitiko 
ore, kai Air Force supersabre 
jet ęroplanas su du lakūnais, 
užsidegė 30,000 pėdu aukszty- 
je ir susitrenkė su United Air 
Lines keleivini eroplana DC-7 
kuris skrido isz Los Angeles, 
California in New Yorka, su 
42 keleiviais. Tie du eroplanai 
susprogo ir užsidegė. Visi žmo
nes žuvo. Nelaime atsitiko arti 
Mount Potosi, deszimts myliu 
nuo Las Vegas.

HOOVERIS
LIGONINĖJE

NEW YORK, N. Y. —
Buvęs Amerikos Prezidentas 
Herbert Hooveris, asztuonios 
deszimts trijų metu amžiaus 
dabar randasi in Harkness Pa
vilion ligonine in Columbia 
Presbyterian Medical Center. 
Daktarai padare tulžies opera
cija ant jo.

Studentai Iszgelbeti

Czia paseiksle: dvidesžimts 
vieno meto amžiaus Michael 
Robert isz Neenah, Wiscon
sin; dvdieszimts vieno metu 
amžiaus Margaret Meyer, 
isz Seattle ir dvideszimts vie 
no meto amžiaus Leonore 
Lamb isz Orinda, California.

Ketvirtas studentas Will

ATGAL PRIE DARBO

Kongresmonai Ir 
Senatoriai Po Atostogų

WASHINGTON. D. C.— 
Kongresas, tai Senatoriai ir 
Kongresmonai, sugryže po de
szimts Velykiniu atostogos 
dienu iszsijuose in darba. Jie 
dabar svarsto keletą nepapras
tu klausimu savo dienotvarko- 
je.

Paprastas klausimas yra nu
statyti, permainyti, padidinti 
ar sumažinti nustatyta iszlai- 
du biudžetą’1 Prezidento Eisen- 
howerio pasiulinta.

Vienas isz Kongreso nepa
prastu klausimu yra ka nors 
daryti apie Prez. Eisenhowe- 
rio pasiulinima, ar tikriau sa
kant, pareikalavima suvienyti 
po Apsaugos Sekretoriaus 
priežiūra ir valdžia visas tris 
kariszkas szakas; armija, lai
vyną ir lakunu sztaba.

PASZOVE TRIS
SESUTES

Pyko Ant Kunigu, At- 
kerszino Vienuolėms

TRENTON, N. J. — Dvide
szimts keturiu metu amžiaus 
Louis Philipe Marrero paszo- 
ve tris sesutes, Trentone, ir 
paskui pabėgo in Philadelphia, 
kur jis pasidavė ir sutiko gry- 
szti in Trenton, kur jis dabar 
randasi ir kur jis bus teisia
mas.

Jis sako kad jis buvo supy
kęs ant savo parapijos Kunigu 
ir už tai jis tas Sesutes paszo- 
ve.

Pabėgės isz Trenton miesto 
jis maža valtele persiiro sker
sai Delaware upe ir paskui pa
sidavė Plieno fabriko sargui in 
Morrisville, apie szeszios va
landos nuo tu sesueziu apszau- 
dinimo.

Tos Sesutes mokino Szvento 
Jochimo parapijos mokykloje.

Suimtas jis buvo sugražin
tas in Trentona policijanto, Lt. 
Norbert Skrawjewski.

Mercer apygardos advoka
tas Stanley E. Rutkowski sako 
kad tas Marrero dabar sako 
kad jis gailisi kad jis tas Sesu

iam Pope labai susirgo nuo 
szalczio ir buvo greitai nu
vesztas in ligonine.

Visi buvo iszkeliave in 
tuos kalnus del keliu dienu 
cziužinejimo ant snigo, kai 
netikėtai snigo audros juos 
klupo ir pūgos jiems kelia 
užkirto.

tes paszove. Jis sako kad jis 
ant visu Kataliku, ypatingai 
ant Kunigu pyksta, už tai kad 
jis turėjo vienuolika metu isz- 
gyventi Kataliku seratnamuo- 
se.

Jis baisiai inpyko ant savo 
parapijos Kunigu, ypatingai 
ant viena Vikaro, kuris nesuti
ko priimti jo nauja Szvento 
Raszto iszvertima.

Jis yra ženotas ir turi dvi 
dukreles.

Teisėjas ir policijantai sako 
kad jie ji nekaltins kol Dakta
rai turės proga ji iszagzamina- 
vuoti, isztirti ar jis yra sveiko 
proto.

KEISTA NELAIME
PEMBERTON. N. J. — 

Žmogus buvo apsiverstanezio 
automobiliaus trenksmo isz- 
mestas ir numestas trisde
szimts pėdu ant vieno namu 
stogo.

Tas žmogus buvo 21 meto 
amžiaus Herbert Haines, isz 
Chatsworth, kuris buvo už- 
musztas toje nelaimėje, bet 
niekas apie tai per visa nakti 
nieko nebežinojo.

Automobiliaus durys atsida
rė, kai automobilius pradėjo 
verstis ir tiedu žmones buvo 
to trenksmo iszmesti. Bet Hai
nes lavonas buvo in augszti 
iszmestas ir pataikė in dvieju 
augsztu namu stogą, kur jis 
ir pasiliko.

Nelaime atsitiko apie de- 
szimta valanda vakare, apie 
trys mylios nuo Pemberton 
miestelio.

Juliustown Rescue Sqiftid 
pribuvo ir rado sužeista 26 me
tu amžiaus Leroy Egenhauf. 
Kadangi jis buvo be sąmones, 
policijantai negalėjo jo isz- 
klausineti ir mislino kad jis 
vienas buvo tame automobily
je. Automobilius buvo regis
truotas in Haines varda, bet 
policijantai sako kad jie dar 
nebežino kuris isz j u tuo laiku 
ta automobiliu vairavo. Iszro- 
do kad tas automobilius baisiai 
smarkiai važiavo, kai jis nu
lėkė nuo vieszkelio ir atsidūrė 
prie Ponu Ernest Bush namu.

Egenhauf buvo nuvesztas in 
ligonine in Burlington miestą. 
Bush szeimyna po tos nąlaimes 
nuėjo sau miegoti, ir tik ant 
rytojaus vienuolikos metu vai
kas, Susiedas Donald Cham
bers užtiko ta lavona ant sto
go.

GIMĖ TARP
NEW YORK

IR PARYŽIAUS
AIRIJA. — Kūdikėlis užgi

mė devyniolika tukstaneziu 
pėdu padangėse, prie Airijos 
rubežiaus, kai ęroplanas skri
do isz New York in Paryžių. 
Motina, Ponia Lillian Shaw, 
isz Kansas City, Kansas ant to 
eroplano ilsėjosi po to savo kū
dikio pagimdinimo. Eroplano 
patarnautoja, Stewardess He-, 
len McNeil padėjo daktarui 
keleiviui prie to kūdikio pa
gimdinimo. Ponia Shaw skri
do in Paryžių pas savo tėvelius 
kur ji tikėjosi savo sūneli pa- 
gimdinti.

KATALIKU
ATSISZAUKIMAS

Mielaszirdystes Vajus

Atvažiuoja In Amerika

PHILADELPHIA, PA. — 
Philadelphijos Katalikai veda 
savo pirmutini metini Miela
szirdystes Vaju, nuo Balandžio 
21-mos dienos iki Gegužio 11- 
tos dienos. Tikimasi surinkti 
viena milijoną szeszis szimtus 
tukstaneziu doleriu per szi pir
mutini vaju.

Penkiolika tukstaneziu mo
terų eis per savo susiedijos 
sztorus ir biznierius; o apie 
trisdeszimts tukstaneziu vyru 
atsilankys pas savo susiedus ir 
pažystamus per szita vaju.

Philadelphijos Arkivyskupas 
John F. O’Hara szi vaju inve
de pagelbeti penkios deszimts 
trims mielaszirdystes instai- 
goms szito j e Philadelphijos 
diecezijoje.

Pirmiau szios instaigos gau
davo paramos isz invairiu do
vanu, bet dabar, kai viskas pa
brango, tai jos vienos negali 
iszsilaixyti.

Paskelbdamas szita Miela
szirdystes Vaju, Arkivyskupas 
O’Hara pabrėžė tris svarbias 
priežastis kodėl reikia tas in- 
staigas remti:

1— Daug daugiau žmonių 
dabar kreipiasi pagelbos ir pa- 
szelpos isz Diecezijos instaigu.

2— Pragyvenimo brangumas 
lieczia instaigas labiau negu 
atskirus asmenis ar szeimynas.

3— Reikalas daug tu instai
gu kambarus pataisinti ir per
statyti ar padidinti.

4— Tokiu Labdarybės i r 
Mielaszirdystes instaigu skai- 
czius auga ir didėja.

Arkivyskupas paskyrė kai- 
' po to Vajaus vada Pralota 
j Francis J. Furey, Szventos 
Elenos bažnyczios kleboną ir 
kelis kitus jam padėjėjus.

Szitas vajus yra ypatingai 
kreipiamas in fabrikantus ir 
biznierius ir kompanijas. Ir 
unijų vadai ir nariai bus pra- 
szomi prisidėti.

MAHANOY CITY 
Phone 2 

138 E. South St.

(Uždėta
OFISAI: 

SHENANDOAH 
Phone 2-0334 

Shenandoah Hght*.

VODKA
VIESZPATAUJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Iszrodo kad Rytu Vokieėziai 
kitaip negali ir nebedrysta isz- 
reikszti savo nepasitenkinimą 
su Komunistiszka valdžia, 
kaip tik per sznapso stikleli ar 
bonka.

Priesz toki pasiprieszinima, 
girtuokliavimą Rusijos vais- 
kas yra bejiegis; didžaiusios 
Sovietu tankos nieko nereisz- 
kia priesz ta stikleli ar bute
liuką.

Sovietai yra labai susirupine 
ir visaip stengiasi blaivybe 
skelbti ir platinti. Bet veltui. 
Daktarka Lidya Bogdanovicz 
per savo straipsnius ‘Izvestia’ 
laikrasztyje, ragina, gazdina ir. 
perspėja visus kaslink gir
tuokliavimo, bet iszrod(/kad 
niekas tu jos straipsniu neskai
to ar jos visai nepaiso.

SOVIETU
VETERANAI

MASKVA, RUSIJA. —
Penki Sovietu Antro Pasauli
nio Karo Veteranai yra gave 
savo paszportus ir vizas atsi
lankyti in Amerika. Jie tikisi 
atvažiuoti in Vaszingtoną ir 
pasisveikinti su tais Amerikie- 
cziais, su kuriais jie buvo pasi
sveikinę prie Vokietijos Elbe 
upes, 1945 metuose.

Szitie Sovietai veteranai da
lyvaus suvažiavime Amerikie- 
ežiu Veteranu kurie dalyvavo 
tame Sovietu-Amerikiecziu su
sitikime, Vokietijoje.

Czia dar kita Sovietu propa
ganda, kad parodžius kokia 
drauginga yra Rusija ir kaip 
Sovietai nori draugiszkus san
tykius su visais krasztais už
vesti.

ŽUVO MOTINA IR
SŪNŪS

Gaisras Isztiko Namus
HINSDALE, ILL. — Moti

na ir jos mažsa sūnelis žuvo 
gaisre kai j u namai užsidegė. 
Trys kiti tos szeimyneles ną- 
nai suspėjo iszbegti isz tu 
dvieju augsztu namu.

Tame gaisre žuvo keturios 
deszimts keturiu metu amžiaus 
Ponia Eleanora Shaw ir jos 
szesziu metu sūnelis Stewart.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius .iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

PAMINKLAI
POMININKU IR KRYŽIŲ

Parduodame visokius Pomininkus, didelius 
ir mažius, už pigiausia kaina, preke. Kreip
kitės pas mus ypatiszkai arba prisiusime 
musu žmogų in jusu namus.

E. T. Everett And Sons
1893m.)

FRACKVILLE 
Phone 25 

Oak & Centre St*.



SAULE’ ’ MAHANOY CITY, PA.

Pajieszkojimas

ATSILYGINO
KADA buvo mada, kada mo- 

teres nesziojo szlebes su 
ilgoms uodegoms, atsiliko ant 
ulyežios Odesoje sekantis atsi
tikimas. Ėjo kokia tai ponia su 

• savo vyru, turtingu kupczium, 
kuri buvo pasirėdžius in pui
kia szlebia su ilga uodega. Ant 
kampo ulyczios ėjo kokis tai 
aficierius isz dragūnu ir per 
apsižioplinima užkabino su 
pentiną uodega, nupleszdamas 
pusiau.

— Perpraszau laba/i poniu
tes už padaryta skriauda ir 
meldžiu man dovanoti.

—■ O, teip lengvai neiszsi- 
suksi mano mielas! Supleszai 
man nauja szlebia.. Turi man 
už skriauda užmokėt.

— Mielai tai padarysiu, 
sztai mano adresas. Dabar ne 
turiu laiko, nes einu ant ■ tar
nystes, o jeigu susivėlinsiu tai 
busiu nubaustas.

— Tai mums nieko neapei
na, meldžiu tuojaus užmokėti 
Už, padaryta, skriauda.

■—■ Kiek tamistai priguli?
—Szlebe nauja, tiktai szitm- 

dien ja apsivilkau, turi man 
užmokėti du szimtus rubliu !

—■ Tai negalimas daigtas, 
negaliu sutikt ant tiek, nes tai 
tikras apipleszimas!

Laike tojo sumiszimo, kaip 
tai a t s i t in k a didesniuosia 
miestuosia, subėgo gana dide
lis buris žiopliu, kurie apsiau
bė baranezius.

Atėjo ir policijantas, kuris 
tare in juos:

— Turite visi eiti, su ma
nim in .policijos stoti kur taji 
visa dalykai nusprens kamiso- 
rius.

Afieieris iszsikalbinejo buk 
negali to padaryti, nes bus nu
baustas už susivelinima; ant 
musztro, bet nieko nepagelbejo 
jo iszsikalbinejimai, turėjo eiti 
in policijos stoti.

Po perklausymui teismo, at
siliepė sudžia:'

— Ponais aficieriau, turi 
užmokėti poniai už szlebia, nes 
prieszingam laike turėsi atsė
dėti bausmia kalėjime.

—• Tuom laik yra tai nega
limu daigtu, o priek tam nuo 
manes geidžia per daug už tą
ją szlebia!

— Nuskriaustam galima 
reikalaut kiek nori, bet asz 
jums duodu rodą susitaikyt 
gervalai ir ne ergeliuot jaunai 
afieieriu ir nedaryt jam jokiu 
nesmagumu.

— Asz to nedovanosiu, rė
kė kuipczius, meldžiu 
džiaus taji veikalą 
tuojaus.

— Meldžiu idant 
velintumet kalbėt,
kokis tai žmogelis prieidamas 
prie jauno aficieriaus kalbėda
mas: (

— Esmių generolu ant va- 
kacijos, vadinuosiu N. N. Mel
džiu priimti nuo manes du 
szimtu rubliu.

— Szirdingai acziu, tarė 
aficierius, nes asz negalėsiu 
tuojaus atiduot skola.

— Užtikrinu kad galėsi, ir

generolas pasznabzdejo in au
si ka toki jaunam aficieriui.

Veidas aficietiaus tuojaus 
prasiblaivė, nusijuokė ir pri- 
emias skola, padekavojo ir in- 
teike pinigusi del ponios kup- 
cziuvienes.

Aplaikius pinigus rengiesi

TARADAIKA

Pajieszkau Adoma Vainala- 
viczin ar jo szeimyna, asz no
riu sužinoti apie savo branges 
gimines, ar dar jie sveiki gyvi 
ar ne, Ir dar labai indomu su
žinoti apie Baltamorijos (Md.) 
gyvenanczie Szvento Kazimie
ro Vienuolyne Marijai Vitalija. 
Praszau atsiszaukti ant szito 
antraszo: Mano adresas:
Marija Vainalavicziene, 
Naujos Ūtos apylinke ir
pasztas, Prienų rajono, 
Lithuania, L.T.S.S.R.

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

savo norit in kalėjimą. Argi lie 
beprotys! “Talmudo Paslaptys”

M____ ■ r
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Kad ja. žeme nueitu, 
Arba žaibas nutrenktu, 
Tokia niekszt motina, 

Katra negerai dukrai augina.
Neviena sako, 

Kad už kokio me to, 
Dukrele apženysiu, 

Tai lengviau turėsiu.
Ar tai szitaip kvailiuke 

sakai ?
Ar gal tame didele baime 

matai.
O ar dukrele tavo darbeli 

iszmokus, 
Ar jau kaip reikia iszmokus?
Kur-gi! Da szlape panose, 

Da bovijesi sz,lapuose, 
Ir poteriu nemoka, 

O jau motina jauniklis 
renka.

Motyn, poteriu iszmokyk, 
Nuo pikto gink, 

Tokiu daigtu nepasakok, 
Kad dukrele neiszgirstu, 
Ir niekszin nepavirstu, 

Ba kai jauna girdės, 
Tai to niekad ne iszTaves.

Prispirk prie darbo, 
Nežiūrėk kad dukrele 

nuvargo, 
Tegul raudoja, 
Tegul dejuoja, 

Palūkos neduok, 
In kaili duok.
* * *

Ir jaunamarte parties daro, 
Subėgusios rudakia daro,

Kaip apie Virdžinija, 
Tai jau gana.

Kaip kriksztynos atsitiko, 
Tai rodos kad bobeles 

papaiko, 
Kaip vinutes pritraukė, 
Tai nuo mylios girdėti 

lauke, 
Kaip pagedia klykia, 

Visokiais balsais cypia.
Po perkūnu jau gana, 
Turbut pataiso ne bus 
, ■ niekada,

Jau nuo guzutes viduriai 
' iszpliko, 

Sveikos vietos jau 
nepasiliko.

Ant senatvės stenėsite, 
Susikuprine slankiosite.

iszeiti isz, kancelarijos, kad 
sztai aficierius paszauke:

—.Perpraszau poniutes, mel
džiu sudžiaus idant jum .pa
lieptu sugrąžyti man mano 
locnasti.

— Kaip tai? Užklausė su
džia.

—> Szlebe priguli prie ma
nes, nes asz už ja užmokėjau.

—i Asz tamistai prisiusiu
ja per savo tarnaite, jeigu teip i 
josios reikalauji, atsiliepė kup- 
cziuviene.

O ne. Noriu ja turėt tuo
jaus! Meldžiu tuojaus nusi
vilkti, nes neturiu laiko.

Sude pradėjo susirinkusieje 
juoktis. |

— Negaliu to padaryti ( 
priesz sudžia, atsiliepe parau
donavus poni kupezuviene. 
Darai isz manes juokus.

— Ne juokai, meldžiu pono 
sudžiaus paliepti idant sugrą
žytu tuojaus mario locnasti.

—- Nesutiksiu ant to, pa
szauke kupeziuviene.

— Pažiūrėsime, atsake su
džia kuris liepe tarnui nuvilkti 
szlebe.

—■ Sustok! Paszauke kup- 
czius. Atpirksiu szlebe atgal. 
Priimk tuos du szimtus rubliu 
atgal.

Tai neužteks, juk kož- 
>ali pareikalaut už savo 

skriauda kiek jam patinka. 
Per taja szlebia gausiu aresz- 
ta už nestovima, ant tarriystos, 
toliaus sųdo< kasztus, pragai- .

nas g

GERAS ATSAKYMAS

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

Krautuvėje visokiu moto
riniu paredu, pati klausė sa
vo vyro:

— Pasakyk man, mano 
brangus, katra tau skrybėlė 
labiause patinka?

Vyras — Czia nematau 
gražios. Man gražiame toji 
skrybėlė, ka ant galvos turi!

— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 500 arba 3 už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

Tėvas Antanas
pABYŽIŪJE garsiųjų Ku- 

nigaikszcziu de Monmoran- 
cy kamparuose buvo susirin
kusi parinktojo dideliu Ponu 
Draugija. Auksu ir veidro
džiais iszpuosztoj saleje tarp 
geliu ir tūkstantiniu žiburiu 
minksztose szilkais ir aksomu 
apmusztose kedese sėdėjo po
nios ir paneles. Aplinkui suki
nėjosi, gudrius ir meilius pa
gyrus beidami gražus, dailiai 
pasirėdė, gražiai suszukuoti 
jaunikaicziai. Visi jie auksztus 
mokslus iszeje. visi auksztas. 
vietas prie karaliaus kamba
rį! turintieji, visi protingi, vi
si pasaulio garbinami ir pasau
li garbinantieji. Po skanios va
karienes, po gana skaitlingu 
tauriu su Prailgiu vynu, Puvo 
szokiai. Griežiant pasakingai 
muzikos orkiestrai valco supi

szinimas laiko ir t.t. Turi man uias, susimaisze^' su geliu, ro- 
užmokefi tūkstanti rubliu.

Slide vela, pradėjo juoktis.
— Tai tikras apipleszimas. 

Vagysta! Keke kupeziuviene.
— Visai ne! Nemanau tu

rėti isz to jokio pelno, nes pini
gus atiduosiu vargszams, o 
jeigu ant to nesutinki tai pa
keliu suma ant dvieju tukstan- 
cziu rubliu.

Kuipczius iszemes maszna 
užmokėjo du tukstanezius rub
liu, o idant susilaikyt nuo 
keiksmo, paszauke :

Yra tai geras pamokinimas 
del manes, kad ne būti teip go
du.

Sudžia, užbaigė teismą tares:
— Teismas užbaigtas, visi 

galite eiti namo.
Aficierius iszėjo drauge su 

generolu, kuris dovanojo jam 
už susivelinima ant musztro, o 
vakare juokdamiesi iszgere 
kėlės bonkas szampano.

—GALAS—

žiu ir bragiu perimami kvapais, 
apsvaigino galvas. Dabar ilse-

josi visi: ponios vedindamos 
inkaitusius veidus, deiman
tais nusagstytais vedintuvais, 
ponai visokiais budais steng
damiesi iszkalbingumu ir juo
kais užimti ponioms laika ir ju 
malones insigyti.

Kalbėjosi apie gražius pa
saulyje dalykus; apie daile, li
teratūra, mokslą, apie gyveni
mo gražybe. Viename būrelyje 
staiga pikiles ’ visu mylimas 
grafas de Beaumond tarė:

—• Ar girdėjote naujiena ? 
Mano pusbrolis instojo vienuo
lynam Atsisakė Grafo titulo ir 
apsimovė maisza. Ka nedarė
me, nieko negelbėjo..

Visi nutilo. Po valandles pa
sipylė užklausimu, pastabu 
virtine. Lyg avilyje bites, visi 
pradėjo ūžti. Galu gale, visi 
iszreiszke viena minti: Stebėti
nas dalykas! Gabus, gražus, 
jaunas ir turtan,g|as, tituluotas 
grafas ir viską pametus eiti

Praėjo metai penki? Tame 
pat Paryžiuje, miesto pakraš
tyje, Pranciszkonu baižnyczio- 
je buvo paprastos iszkilmes. 
Paprastos jos ’buvo, nes tokiu 
iszkilmiu daug buvo, macziusi 
toji bažnytėlė. Bet 'žmonių pri
sirinko nepaprastai daug. Ir 
nepaprastu. Aplink bažnyczia 
prisigrūdo paauksotu karėtu, 
keturiais ir szesziais akliais 
pakinkytu. Visos su kunigaik- 
szcziu ir grafu gerhais. Bažny
czia pilna prigrūdo paprastu 
žmonių; o arcziau altoriaus už
ėmė sėdynės pasipuosze Kara- 
liszkieji 'žmones, Prancijos di
džiūnai. Bet iszkilmes buvo 
paprastos. Szv. Miszias atlai
kius; atatinkama pamokslą pa
sakius, vienuolyno broliai at
sisveikino su (buvusiuoju gra
fu de Beaumond; dabar jis ne
be grafas, nei garsus de Beau
mond, bet, paprastas vienuolis 
vaidu Tėvas Antanas.,Ir siun- 
cziamas jis yra Misionieriumi 
in Kinu žeme, Kristaus mokslą 
skleisti. Tuomet Kinijoje bai
siau buvo, negu sziandien. Sza- 
lis nežinoma buvo apie Kinija, 
jog nevienas Kristaus pasiun
tinys tenai savo mirtimi mirė, 
bet visi būdavo nužudyti. Ly
dėjo 'broliai Tęva Anta.ua verk 
darni, kojas bucziudami, kaip 
in kapus gyya siunsdami. Jis
ai stovėjo ramus, linksmas, ro
dos spinduliais apsiaustas. Jis 
sake 'broliams: Pasimatysime 
danguje! , ,,

O ponai, iszvažineje po pa
maldų namon, atsisveikinę pa
skutini karta su tuom, kuris 
kitados buvo toks kaip ir jie, 
pecziais trauke ir tylėjo. Bet 
mintis, nors nei-szreikszta bal-
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“Saule“ eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
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!
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šiai, buvo ta,pati: Na, ar-gl ne, 
beprotys?
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Laivas, kuriam© plauke Tė
vas Antanas Kinijon, buvo ne
didelis. Kartu su jurininkais 
jame tilpo iszvisp tik keturibsi 
deszimts du žmones. Nemokė
jo tuomet dar žmones tokiu di
deliu laivų statyti, kaip szian
dien. O kurie buvo didesni, 
priklausė turtingiems ir vriži-

. . . .■ T i*'/'"’'
nėjo jais turtingieji, kuriems 
laimes nereikejo jiesžrkpti Ki-; 
nijoje, nes jie ir niekur taip 
riekeliaudavi buvo (per daug 
sotūs. . -

Mažas tas laivelis veže Tęva 
Antanu ir dar keturios deszims 
du žmonių pasiryžusilfš laimes 
rasti pasaulio pakrasztyje. Pa
mažu iresi laivas pirmyn. Ne 
garu varomas, bet bures isz- 
temper, vėjo blaszomas, lyg 
aklas-raisas, klajojo, jis po ne
apmatomas jūres. Vienas tik 
laivo kapitonas žinojo kad par 
mažu, bet vis tik slenkama pir
myn. Paprastam žmogui ga
lėjo atrodyti, kad ant vietos 
stovima, kad nežinia kur plau
kiama,. Nuobodžios dienos, vis 
viienodos, ilgos, ilgos. Jau 
menesis visas keliauja laivas 
o galo nesimato.

Kalėdų szvente prisiėjo jū
rėse praleisti. Pasibaigė se
nieji metai isžauszo ir Naujoji, 
o žemes niekur nei ženklo nesi
mato. Tiktai Naujieji Metai 
isžauszo baisus. Iszkilb- dar 
nematyta audra; vejas, perkū
nai ir žaibai sudrumstė pasauli 
taip, kad rodos jūres vanduo 
su debesimis susimaisžė. Lai
vas, lyg skiedra mėtomas in vi
sas puses, vos laikėsi ant juriu 
pavirsziaus. Labiausiai užke- 
tejusios jureviii szirdiš persi
gando; nustojo nuolat keikei 
žmones ir kiekvienas meldėsi 
pabalusiomis lupomis. Tik Tė
vas Antanas buvo ramus, vie
nodais. -Staiga baisus trenks
mas, laivas sudrėbėjo visas ir 
sustojo, lyg kokia galinga ran
ka prikaltas, perkryjes, ant ’ 
szono: užklupo ant nematomo 
uolos. Vanduo isz visu pusiu 
pasipylė, ir isz virszaus riesii^ 
valdomu vilniu ir isz apaezios 
persprogusi laivo szona. Mirtis

[Tasa Ant 2 Puslapiai

Anta.ua



