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Netyczia Paszove

ELIZABETH, PA.—
Dvideszimts vieno meto am
žiaus Jonas Baskaitis, po kai
re, isz Elizabeth miesto, sako 
kad jis netyczia paszove savo 
drauge, devyniolikos metu am
žiaus Myrona Evans, po deszi- 
ne, kai jiedu sėdėjo jo automo
bilyje.

Baskaitis, elektronic mokyk-

los studentas, pohcijantams 
pasiaiszkino, kad rankoje su
kinėjo revolveri, jis netyczia 
to revolverio gaiduką paspau
de ir paszove, sužeidė Panele 
Evans, kuri yra “FBI” polici
jos sekretorka Vaszingtone.

Jis ja greitai nuveže in ligo
nine ir paskui pats policijai 
pasidavė.

Isz Amerikos
CHURCHILLIS

ATVAŽIUOJA
IN AMERIKA

r

Pas Prez. Eisenhoweri
Gegužio Penkta Diena

kurie turėjo palszyvus pabudi
nimus.

Buvo keturi vyrai ir penkio
likos metu vaikas, kuris buvo 
isz savo namu pabėgės.

Nei vienas nesiprieszino ir 
visi padavė savo tikrus vardus 
ir pavardes, nei vienas neturė
jo jokio ginklo.

Trys isz ju buvo pabege isz 
kalėjimo, jie primusze sarga ir 
jo pagelbininka ir iszlindo pro 
langa, nuszokdami dvide
szimts pėdu ligi žemes.

AUGUSTA, GA. — Sir 
Winston Churchillis, buvęs 
garsus Anglijos Premjeras at
važiuoja in Amerika. Jis per

REPUBLIKONU

Sir Winston Churchill

tris dienas svecziuosis su Pre
zidentu Eisenhoweriu in Au
gusta, Georgia, ir paskui grysz 
in Anglijos Ambasada Vasz- 
inĮgtone.

Jis pas Prez. Eisenhoweri 
ketina atvažiuoti Gegužio 5-ta 
diena.

TRYS PABĖGĖLIAI
SUIMTI

WILMINGTON, DEL. —
In mažiau kaip dvideszimts 
adynu nuo to laiko kada trys 
kaliniai pabėgo isz naujo kalė
jimo in Paterson, N. J., jie bu
vo sugauti Wilmington mieste, 
Delaware.

Detektyvai ta automobiliu, 
su New Jersey laisniais sustab
dė ir jame rado penkis vyrus,

SUMUSZE
MOTERISZKE

HARRISBURG, PA. — Po- 
licijantai jieszko žuliko kuris 
baisiai sumusze penkios de- 
szimts trijų metu amžiaus mo- 
teriszke jos kambaryje.

Moteriszke Ponia Virginia 
Smith dirba valstijos ofisuose.

Ji, Petnyczios vakara sėdėjo 
sau namie ir siuvinėjo, kai tas 
žudikas inejo in jos kambarį 
ant treczio augszto.

K Jos susietka rado ja pri- 
m.uszta, jai galva buvo pra
skelta, akys pajuodintos ir vei-
d as apdraskytas. Ji sako kad 
jo visai nepažino. Ir jis, nieko 
nepasivoges iszbego.

UŽTIKO EROPLANO
LIEKANAS

IWAKUNI, JAPONIJA. — 
Žmones, kurie jau kelios die
nos kai jieszko Amerikos din
gusio eroplano, dabar lipa in 
augszta kaina, ant Cheju salos, 
Korėjos Straits jurose, kur ke
li lakūnai sako kad jie užtiko 
sudužusio eroplano liekanas.

Amerikos, Laivyno eropla- 
nas su deszimts vyru toje apy
linkėje nukrito ir sudužo. \

Marinu, Laivyno ir Armijos 
er opiniai isz padangių to ąro- 
plano Jieszko. /

Eroplanas P5M2 dingo Ket
verge, skrisdamas tarp Japoni
jos ir Korėjos.

SEIMAS BUS
CHICAGO JE

Prasidės Liepos 25 D.
WASHINGTON, D. C. — 

Republikonai pasirinko Chica
go s miestą savo seimui del at- 
einancziu metu.

Jie teipgi paskyrė to seimo 
pirmininką, Senatorių Thurs
ton B. Morton isz Kentucky.

Ju obalsis per visa ta seimą 
bus sulyginti iszlaidas su inei- 
gomis.

Jie nutarė ta seimą pradėti 
dvideszimts penkta diena Lie
pos menesio, dvejomis sanvai- 
ternis vėliau negu Demokratai 
bus savo seimą prade j e Los 
Angeles mieste, Californijoje.

Prez. Eisenhoweris su Vice- 
Prezidentu Richard Nixonu 
pritaria tam obalsui sulyginti 
iszlaidas su ineigomis.

Jau dabar iszrodo kad pir
mutinis jeigu ne svarbiausias 
(susikirtimas kandidatu tarpe 
bus tarp Vice-Prezidento Ri
chard Nixon ir milijonieriaus, 
New York valstijos Guberna
toriaus Nelson A. Rockefeller.

-----------co-----------
Mariute — Kodėl tu Onuk 

užsimerkiai kaip tave Jonas 
bucziavo?

Oniute —Kad griekas žiu- 
retie kaip vyras merga bu- 
cziuoje, o mamyte liepe ne
žiūrėt, kaip bucziuojasi.

Velniai Su Komunistais

CHICAGO, ILL.—

4 JAUNIEJI IR 
KŪDIKIS ŽUVO

DAYTON, OHIO. — Keturi 
jaunieji ir dvieju metu kūdikis 
kuvo kai du automobiliai susi
kūlė ant vieszkelio kalvos, ne
toli nuo Dayton miesto.

Vyras ir moteris buvo labai 
pavojingai sužeisti. Polici j an
tai sako kad nelaime atsitiko- 
kai tie jaunieji norėjo kita au
tomobiliu pralenkti ant pat 
vieszkelio kainos ir susikūlė 
su automobiliu isz kito krasz- 
to atvažiuojaneziu.

Jaunieji buvo asztuoniolikos 
metu amžiaus- Barbara Black, 
ir szesziolikos metu amžiaus
Mary Susan Mong, abi isz 
Dayton^jr Douglas Peake ir 
Don Tobias, abudu 18 metu 
amžiaus isz Eaton.

Žuvęs dvieju metu kūdikėlis 
buvo Linda Root, kurios moti
na 24 metu amžiaus Ponia Bil- 
lieRoot buvo labai sužeista, sy
kiu su 18 metu amžiaus Flet
cher Carter, ponios Root bro-

Sužeistas Pesztynese

NEW YORK.—
Trisdeszimts dvieju metu am
žiaus Severio (Ceasar) Brion, 
buvęs kumsztininkas, likos
perdurtas su peiliu, kai jis 
stengiesi kelis pesztukus jau
nuolius numalszinti prie szoki- 
mo svetaines.

Jo draugas darbininkas bu
vo paszautas.

lis, abudu isz West Alexan- Brion kumsztyniu rungtyne-
dria. Jie buv<) viename auto
mobilyje, o tie (jaunieji kitame.

NUŽUDO rR’« SAVO 
VAIKUČIUS IR

SAVE- *

Sužeidė Linona
SFRINGFIILD, VA. — Ke- 

turios doc-»imtjt metu amžiaus 
Joseph B. Matthews, per pus- 
ryczius, rodos, staiga pasiuto 
ir užmusze tris savo vaikuczius
su beisboles lazda, labai sužei
dė savo žmona ir paskui pats 
pasipjovė?

Kiek policijantai galėjo da- 
žinoti, tai visa szeimynele bu
vo prie stalo susėdus .pusry- 
cziu valgyti. Motina visiems 
pyle oraneziu skystimo, kai tė
vas staiga nuo stalo pakilo, nu
ėjo in skiepą, atsinesze beisbo
les lazda ir eme visus daužinti.

Jis prie stalo, su ta lazda už
musze trylikos metu dvynukus 
Stephen ir Sharon ir j u ketu-

se buvo cziampijono Joe Louis 
du sykiu sumusztas 1950 ir 
1951 metais.

asztuoniolikos metu mergaite 
buvo užpulta Sausio, dvide- 
szin s antra diena, ir k puse 
ii^ms nuo tos vietos, ■aiao- 
neli treczia moteriszke buvo 
panasziai užpulta.

Ponia Ryan buvo motina 
meniszkos, seseles ir keturiu 
sunu, vienas Daktaras, kitas 
advokatas, treczias sanskaitu 
knygų vedėjas, o ketvirtas res- 
tauranto savininkas.

Ji buvo nuėjus pas savo se
serį, Pone Lederer; neradus 
jos namie, ji pasisznekejo su 
savo seseres vyru Tristan ir 
gryžo namo apie devinta va
landa vakare.

Kai ji nepargryžo namo vi
durnaktyje, jos vyras patele
fonavo jos seserei. Dažinojes 
kad ji ten paliko devinta va
landa jis paszauke policija. 
Vienas policijantas už de
szimts minu ežiu užtiko jos su
žalota ir iszniekinta lavona.

riolikos metu sesute Susan.

ATSAKE
SOVIETAMS

MASKVA, RUSIJA. —
Amerikos Ambasadorius in 
Kremlina inteike trumpa mu
su valdžios raszteli, kuris da
vė visiems Sovietam^® Komu
nistams, neabejotinai žinoti 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

POPIEŽIUS PASKEL
BĖ DU NAUJU 
SZVENTUOSIUS

VATIKANAS, ITALIJA. — 
Szventas Tėvas Popiežius Jo
nas Dvideszimts Trecziasis, 
paskelbė du nauju Szventuo- 
sius, Ispaniszka meniszka, vie
nuole Joaquina de Vedruna de 
Mas ir Italijona Carlo de Sez- 
ze.

Szventoji Joaquina, kuri pa
simirė 1854 m., buvo ženota, 
užaugino devynių vaiku szei- 
myna pirm negu jos vyras pa
simirė. Tada ji tapo vienuole ir 
daug darbavosi. Ji insteige 
Karmelitu sesueziu vienuoly
ną.

Szventasis Carlo de Sezze, 
beveik berasztis gyveno septy
nioliktame szimtmetyje. Jis 
pagarsėjo kai jis buvo stebuk
lu mates ir pa* v padare"

Popiežius paskyrė Szventa-

EISENHOWERIS
ATSISVEIKINA 

SU DULLES
WASHINGTON, D. C.— 

Prezidentas* Eisenhoweris isz 
savo atostogų vietos in Atlan
ta, Georgia, per penkias minu- 
tas pasikelbejo su Amerikos 
Sekretoriumi John Foster Dul
les ir paskui per visus laikrasz- 
czius paskelbė kad tas Sekre
torius pasitraukia isz savo pa
reigu, nes jis serga nepagydo
ma vėžio liga, kuri dabar yra 
užėmus jo sprandą.

Prez. Eisenhoweris nedave 
progos laikrasztininku virszi- 
ninkui Hagerty tas žinias pa
skelbti, bet jis pats, aszaruoda- 
mas ir susijausdinęs, paskelbė 
visiems kad John Foster Dul- ‘ 
les atsisako nuo savo pareigu 
ir palieka savo darba kitam.

Visi spėja ir sako kad visos 
tos užsienio pareigos dabar 
puls ant Po-sekretoriaus pe- 
cziu, Christian A. Herter, ku
ris pats yra ligotas, serga Ar
thritis liga.

Dabar iszrodo kad atsikar
tos Yaltos konferencijos at
vaizdai, kada ligotas Roose- 
veltas tenai nuvažiavo derin
tis su sveikais žmonėmis ir 
viską. prakiszo.

Mes negalime suprasti kode!

Generolas Anthony C. McAu
liffe, kuris po kara buvo Vo- 
kiecziams ant Bastogne karo 
lauko pasakęs: “Velniai su 
jumis!” Dabar sako, kad Va
karines Tautos turėtu laikytis 
ir nei per nago juoduma, So
vietams nenusileisti kaslink 
Berlyno ir Vokietijos klausi
mo.

Jis ežia kalba su laikraszti- 
ninkais, kai jis dalyvavo Fifth 
National Military Industrial 
Seime Chicagoje.

Generolas Anthony C. McAu
liffe yra dabar pasitraukęs siz 
vaisko.

ATSIMINK! Mielas Skai
tytojai, kad nuo tavęs priklau
so “Saules” ateitis: Ar ja skai
tysi, ja indomausies, ar laiku 
atsilyginsi, ar ja paremsi!

Motina, baisiai sumuszta, su
žeista, buvo in ligonine nuvesz- 
ta. O tėvas sau gerkle persipjo
vė.

Kiek susiedai galėjo pasaky
ti tai toje szeimyneleje viskas 
buvo tvarkoj, viskas ramu.

MOCZIUTE
PASMAUGTA

Meniszkos Motina
BRONX-MOUNT, N. Y. — 

Penkios deszimts policijantu 
ir detektyvu jieszko žuliko, 
žmogžudžio kuris iszniekino ir 
pasmaugė szeszios deszimts 
penkių metu amžiaus moeziu- 
te Ponia Pearl Ryan, penkių
vaiku motina ir szesziu anuku
moeziute, ant loto prie Nereid 
ir Baychester.^

Tik trys ulycziu nuo ten,

ARGENTINOS
VALDŽIA ISZVARE

Komunistu Atstovus
BUENOS AIRES. ARGEN- 

TINA. — Argentinos valdžia 
staeziai iszmete isz savo krasz- 
to viena Komunistu diplioma- 
ta, ir keturiems kitiems davė 
žinoti kad jie yra nepageidau
jame tame kraszte.

Keturi Dipliomatai buvo isz 
Sovietu Ambasados, ’ penktas 
isz Rumunijos Ambasados.

Valdžia pareikalavo kad 
Nicolai Belous, isz Sovietu 
Ambasados ,in keturios de
szimts asztuonias valandas, isz
Argentinos iszsikraustytu.

Kitiems buvo patarta va
žiuoti sau namo, nes jie ežia ne
pageidaujami.

Szventas Tėvas
Popiežius Jonas XXIII

jai Joaquinai Gegužio dvide
szimts antra diena; Szventa- 
jam Carlos, Sausio septinta d.

Prez. Eisenhoweris dabar ne- 
paskiria Vice-Prezidenta Nix- 
ona mus atstovauti toje svar
boje konferencijoje. Niekas 
musu konstitucijoje nesako 
kad Vice-Frezidentas negalėtu 
užimti Užsienio Sekretoriaus 
vieta. Pats Po-Sekretorius 
Herter yra ligotas ir vargiai 
gali ar galės toje konferencijo
je tinkamai mus atstovauti.

Mums iszrodo kad Sek. Dul
ks turėjo atsisakyti kokie me
tai atgal. Rooseveltas, sirgda
mas mus pardavė per Yaltos 
konferencija. Ar mes ko pana- 
szaus dabar lauksime isz musu 
Sekretoriaus Dulles ar isz jo 
Po-Sekretorio Herter?

— Gilumoje mariu likos 
surastos žuvys kurios turi gel
tona szersti su szeszioms po
roms akiu, bet tiktai su viena 
pora akiu gali matyti, o kitos 
yra tik ant parodos.

Atsarga Nuo Lietaus

PRANCŪZIJA.—
Žmones, kurie buvo atvykę pa
matyti rungtynes tarp dvieju 
didžiųjų loszeju, tarp loszeju 
szitaip buvo apsirenge, apsi-

saugot nuo lietaus, kuris visa 
ta diena pilte pyle. Jie ežia isz
rodo kaip kokie žmones isz ki
to pasaulio, bet jie tik yra ap
sisaugoję nuo lietaus.



“RAUT.*” MAHANOY CITY. P<

Kas Girdei
<

Prezidento Ejsenhowerio su
nūs, Major John Eisenhoweris: 
ipadeda raszyti Prezidento pra
kalbas.

Jis beveik žodis in žodi pa- 
rasze visa -savo, tęva prakalba 
apie Berlyną, kuria Preziden
tas pasakė ant televizijos.

■Chruszczevas pasiszauke at
gal isztremta, buvusi 'Užsienio 
Minister! V. M. Molotova in 
Maskva pasitarti su juo kas- 
1 ink Berlyno ir Vokietijos.

Iszroįįę kad r ('hruszezevas 
invertina Molotovo žodi ii' nu
sistatymą ant szito klausinio, 
nežiūrint to kad jis ir dabar 
skaitosi kaipo Stalinstas.

Dabar, kai Prezidentas Ei- 
senhoweris sutiko derintis, tai 
Chruszczevas gali pamislinti 
kad mes-jo bijomies.

Arleig’h Burkoj Amerikos 
Laivyno1 augsztas karininkas 
užklaustas ar Amerika atsilai
kytu jeigu Rusija dabai' ant 
musu užsipultu, atsake “Mes 
jai sprandą nulausztiune! ’ ’

Jis t oi i aus pasakė “Jeigu 
Sovietai dabar ant musu užsi
pultu, tai jokia jėga aiit szio 
svieto, juos neiszgelbetu nuo 
pražūties!”

Kai Balinamai buvo pertai
syti tai liko daug senu plytų. 
Vienas žmogus nesnaudė, jis 
pasisiulino visas tas senas ply
tas-visai Už dyka nuo- Balina
mu kiemo nuveszti. Taip ir pr
idarė.

Dabar jis garsina “Senųjų 
Balinamu Atminties Ženkle
lis” — viena plyta — penkios 
deszimts doleriu.'

Visa krosnį isž tokiu plytų 
galima sau pasibudavoti tik 
už keturis tukstanczius, du 
szimtu penkios deszimts dole
riu.

- B - CELA^ 
Iarba pradžia | 

SKAITYMO
... ir... i; 

RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. I; 
Dabar Po 25c. !; 

Saule Publishing Co., į Į 
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Vai tai tau kur biznierius !

Isz Harrisburg', Pa., ateina 
žinios kad kai kurie vieszkeliu 
statytojai kalba apie augliu 
vartuojima ant vieszkeliu. Jie 
sako' kad vieszkeliai, žiema, 
tai]) greitai neužszaltu, jeigu 
augliu butu inmaiszyta in ce
mentą.

Gubernatorius Lawrence sa
ko kad reiketu pabandyti. To
kiam vieszkefiui .del vienos 

1 mylios reiketu apie du tuks- 
tancziu ir du szimtu tonu aug
liu.

Pypkes Durnai
X

Butu Laimingas

Kokis tai butu 
laimingas svietas,^ •

Jeigu žmonims galima 
Butu intiketi viską, 
Ka jie kalba.

keliu minueziu vaikas paspru
ko nuo savo motinos ir iribego 
in tuos deganezius namus, savo 
ezeverykus pasiimti, ir tame 
gaisre sudegė jo czeverykai ir 
jis pats žuvo.

Harry Trumanas,. buvęs 
Amerikos* Prezidentas, . sako 
kad jam labai patiktu, jeigu 
Republikonai pastatytu Vioe- 
Prezidenta, Richard Nixona 
kaipo savo kandidatė. in Prezi
dento rinkimus.

Jis sako kad Demokratams 
butu tik baikos ji sumuszti.

Isz Vaszingtono ateina ži
nios kad Amerikoje per ana 
menesi, Bedarbe sumažėjo- ant 
387,000 darbininku.

Dabar Bedarbiu skaiczius 
yra, maž-daug 4,360,600.

O darbininku, kurie turi 
darbus, musu kraszte, yra apie 
63,828,000.

Leitenantas. Generolas Ro
bert W. Burns labai gražiai 
patupdino viena Lėitenanta 
Pulkininką kuris su savo szei- 
myna norėjo važiuoti in Ha
waii ant atostogų. Jis nuo ero- 
plano nuvarė kelis eilinius ka
reivius, kurie skubinosi namo, 
vienas in savo motinos szerme- 
nis, keli kiti prie savo giminiu 
mirties patalo.

Lt. Generolas Burns iszgir- 
d'es apie tai, per radija insake 
to eroplano lakūnui igtryszti at
gal. Ir tas Lt. Pulkininkas pa
raudės turėjo su savo szeimyna 
užleisti tiems kareiviams vie
ta.

Asmenys
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

PABĖGO
ISZ KALĖJIMO

Amerikoje, daugiausia. Ko
munistu randasi New York 
mieste ir San Francisco, Cali- 
fornijoje.

S
ark mieste eina jdidele 
ina: .Juoduku skaiczius 
i didėja, o Baltieji ^žmo
nės isz to miesto- kraustosi.

Daugiau kaip trisdeszimts 
ketvirtas procentas gyventoju1 
yra Juodukai.

Ambrozas, kilęs isz Pakal- 
niszkiu km., Kražių vai.

Bakszys, Dzidorius ir Kazi
mieras, Dzidoriaus sūnūs, gi
mė Paskynu km. Sziinkaicziu 
vai., Raseinu apsk.

Balandis, Albinas ir Algir
das, Danieliaus sūnūs, isz 
Skuodo vai.

Baublys, Kazys, I^azio sūnūs 
gimęs Sau'deliu km., Szilales 
valszczio.
t Buzas, Jurgis, ginies Gruz

džiu vai., ir jo duktė Albina 
Buzaite gimusi Amerikoje.

Davidenas (Davis), Tadas, 
Liu'do suims, kilęs isz Pakapių 
km.', Pandėlio vai., Kauno alps.

Gaidiniauskas, Kazimieras), 
Julijono sūnūs gyvenos Bridge 
port, Conn.

Jaszinskas, Vytautas, Kos
to suims, gimęs Gargžduose.

Jonikas' Jonas, Juozo- sūnūs.
Jonuszas, Petras, Petro su

irus, gimęs 1914 m., vadinamas 
dar Januszausku.

Karpavicziene Leokadija isz 
Kaisziadoriu.

Kazlauskiene - Kuzmickaite, 
Ona, Jurgio 'duktė, jos viyl-as 
Juozas Kazlfiuskas, vaikai Ele
na, Juozas ir Rože.

Kvietkauskas, Jonas, Juozo 
sūnūs, isz Kauno ir jo žmona 
Marija Jurgeleviciziute-Kviet- 
kauskiene.

Leoiiaviczius Jurgis, žmona 
Stanislava, v likai Alfonsas ir 

yvpno Jersey City,.
Maskelieno

WEST CHESTER, PA. — 
Du kaliniai, kurie dirbo netoli 
statomu du milijonu doleriu 
biedniems namu, netoli West 
Chester, pabėgo isz kalėjimo.

Kai jiedu gryžo isz dienos 
darbo, prie kalėjimo vartų 
jiedu sutiko automobiliu, pri
vertė draiveri iszlipti, ir jie 
sau nuvažiavo.

Jiedu yra: 42 metu amžiaus 
William Moran isz Malvern, 
kuris buvo nuteistas ant pen
kių menesiu už tai kad jis pasi
gėrės automobiliu vairavo už 
tai kad jis buvo pasiėmęs Su
siedo automobiliu be jo žinios.

Dvideszimts vieno meto am
žiaus Lester W. Cutlipp, isz 
Schwenksville, szeszis mene
sius kalėjimo už tai kad jis ne
sustojo kai su kitu automobiliu 
susimusze.

Pora Jaucziu

Pirkite U. S. Bonus

Mums iszrodp kad Komūniz-f 
mas yra kaip kokis iszkraipy- 
tas, iszdarkytas kreiva tikėji
mas :

Komunizmo:
Dievas — valdžia.
Szventos Knygos —• Markso 
rasztai.
Bažnyczios —■ Mokslo- instai- 
gps.
Szventas Miestas —-I Kremli- 
nas.
Garsiausia iSzventove — Leni
no ir Stalino/ kapai.

Foggia mieste, Italijoje, siu
vėja Antoinetta Patricelli, 51 
meto amžiaus taiso, lepina ir-. 

, siuvinėja. Kai rys jos kostu- 
meriai jai per ilga laika neuž- 
simo-kejo, ji Juos pasikvietė in i 
savo' namus,' užrakino duris ir 
su lazda visus primusze.

N e k u r i e Peiinsylvani joje 
Ibarberiai 'dabar ims du. dole
riu už plauku apkirpima ir vie
na doleri už barzdos apskuti- 
ma.-

Jie aiszkinasi kad jie pri
versti tai]) daryti nes pragyve
nimas tai,) yaszieliszkai -yrą 
p-abranges. ,

l . i
In St. Felieien, Quebec, pen-i 

kin metu vaikas Fernand Mon-j 
ty, buvo savo molinos iszves- į 
las isz ju deganczios šlubos. Už

NATO- The defenders of
Freedom must stand united”

Dwight D. Eisenhower

Since NATO was founded ten years ago, not one inch of 
territory in the Atlantic area has fallen under Soviet 
rule. NATO stands for the North Atlantic Treaty 
Organization—composed of 15 free nations including 
the U.S. It is a strong military and political force that 
greatly reduces the chances of another world war. And 
behind the shield of -NATO, you and 450 million free 
men can work for a better life in peace.

Send for free booklet on NATO. Write: ; į dlii-
NATO INFORMATION, Box 88, New York 21, N.Y.

10 years on guard
against another World War

Leonora, g,
Miliauskaite

Ganalpa ir joj šeško /Miliaus- 
kaite-MielėS'/a, Valerija, gi
mė Giildakįerto km., Merkines 
va.., 

jloi
te, Jurgio du c te, jos' vyras Ka
zys Monkevi 
nas ir Prane

Nagis, Pra nas, Antano 
nūs, gini. Bn žu km., Gruzdžiu 
vai., Sziauliuj apsk.

Pakutkaite - Czeraiauskiene 
Agota, buv. Pasiukevicziene, 
ir jos vyras Jurgis Czemiaus- 
kas.

f

Pavalkis, Kazimieras, gyve
nęs Brooklyn, N. Y.

Purys, Aleksandras ir Vla
dislovas, Juozapo sūnūs, ginies 
Ukmergės apsk., gyvenę Rad- 
viliszky*. ,

Rekiene - Kuzmickaite, Elz
bieta, Jurgio duktė, jos vyras' 
Povilas Rėkus, vaikai Edvar
das ir Elena.

Riaubyte - Szukiene, Lena, 
jos vyras Vladas Szukis ir jos 
sesuo Irena Riaubyte, Kazio 
dukterys, augusios Misziunu 
kaime.

Szimaviczius, Eugenijus, 
Jonas ir Vladas, Vlado sūnūs, 
gyvena Chicago, Ill.

Skirmojitas, Stasys, Stasio 
sūnūs, turėjo farma gal New 

k Jersey ar New York valstybė
je, pas ji vasarodavo giminai
tis Jonas Vitartas. j

Urejdeckis, Juozas, Mykolas 
ir Zigmas, Igno suirus, kilę isz 
Raseinių apsk.

Venclovas, Stanislovas, Ma- 
tauszo sūnūs.-

izius vaikai Albi-

gdyboši 
vicz ene - Kjįzmiekai-

su-

NATO

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:
Consulate General of America, 

41 West 82-nd Street, 
New York 24, N. Y.

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.
Skaitykit “Saule

Mužikas susilaižino su ki
tu ir pasakė, jog jis su ponu 
valgys pietus.

— Na gerai, kaip tu val
gysi su ponu, tai asz tau duo- 
su pora jaucziu.

Ateina mužikas pas poną, 
pasikloniojo žemai ir ponas 
paklausė, ko nori?

— Ponuli, asz da niekam 
apie tai nepasakiau, tiktai 
tiesiog- atėjau pas poną pa
klaust: kiek kasztuoje szito- 
kis szmotas aukso, ir su ran
ka parode diduma aukso.

Ponas nusidžiaugę, ir pa
misimo: Na tai rots giliukis 
mano reike taji mužiką ge
rai pavieszint, tai man turės 

s auksas tekt. \
Ir paszauke ant tarno kad

atnesztu arielkos, pagirdė ji 
liepe duoti pietus ir abudu 
su ponu va-Jge; o ponas net 
dege nuo akyvumo, ba norė
jo kagreicziause dažinot ir 
pamatyt taji auksa. Ir pa
klausė:

— Tai kur turi taji auk
sa? Ir kaip ji atneszti?

— Asz aukso neturiu tik
tai klausiu, kiek kasztuoje 
tokis didžio szmotas aukso.

— Kvailas esi!
— Asz ne kvailas poneli 

jeigu laimėjau pora geru 
jaucziu.

Ir apsakė jam kokia laižy- 
ba turėjo su savo kaimynu 
apie pora jaucziu.

Pirkite U. S. Bonus

NOW**« 
sts ALL

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

■Į No. 101—Kapitonas Velnias 
j Puikus apraszymas, didele

knyga. 404 puslapiu, 50o.
No.102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkas apraszy- 
nas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
:zio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
Ii dėlių puslapiu, 35c.

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus-

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
lu 20c.

Janiu. 20c.
• U ' .' i • • r ■

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; Pusiąugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

180y2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaue 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezu so 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 Krista. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas}

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa. - U. S. A.



•’SAULE” MAHAN O Y CITY, PA.

Žinios Vietines
— Pareita ■ Subata Stepo

nas Roga, nuo 919 E, Malianoy 
uly., (pasimirė 2:15 valanda isz 
ryto, jisai neaveikavo iper ke
letą menesius. Jo- sesuo Susan 
Handziuk isz Hosensock, pasi- 
sznekedama su , Graboriumi 
alpie brolio szėrmenis, staigai 
gavo szirdies ataka ir pasimirė 
viena ad'ytia ipo 'brolio mirti. 
Jos brolis Stclponas Roga gi
mė Detroit, Mieli., jisai kitados 
dirbo angliakasyklose. Jo se
suo ■ Susan. Handziuk per koki 
tai laika gyveno Buck Moun
tain, po tam apsigyveno in Ho- 
sensock. Josi vyras Nikolejus 
įnirę pareita Gegužio menesi. 
Jokiu giminiu nepaliko. Lavo
nai likos paszarvoti ir (palaido
ti įSeredos ryta isz Graboriaus 
L. Traskausko koiplyezios, 535 
W. Centre uly., su aipiegomis iii 
Szv. Nikalaijo Ukraininiu baž- 
nyczia 9 valanda ir kūnai likos 
palaidoti in 'Sky-View kapinė
se Hometown.

—- Mykolas Sinianitis, nuo 
503 W. Malianoy uly., staigai 
susirgo' Panedeliyije po' įpiet sa
vo namuose, ir likos iszvežtas 
in Aslilando ligonbute,

—• Subatoj pripuola Szv. 
Apolonijo, Szv. Eleuterijo, o 
Tautiszka Vardine: Suvartos. 
Ir ta diena: 1775 m., Paul ReL 
vere raitas, iper;visa naktį jojo 
perspėdamas Amerikiecziams, 
ka!d Anglijos kariuomenes ar
tinasi, jo tas jojimas per iszti- 
sa naktį da ir sziandien yra pa
minėtas Amerikos istorijos 
knygose.

—• 'Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola treczia Nedelia po 
Velykų, taipgi Szv. Simono, o 
Tautiszka Vardiue: Norganas. 
Ir ta diena: 1919 m., Vilniuje 
insist eige trumpai gyvavusi 
Tarybų valdžia; 1315 m., .Ged
minas užėmė (Lietuvos Kuni- 
giaikszczio sostą; 1957 m., 
Amerikos B-25 eroplanas su
dužo, szeszi 'žmones žuvo, ketu
ri iszsigelbejo su parasziutaįs 
arti Dickson, Tenn.

— Gerai žinomas musu 
skaitytojas, ponas Matas Selo- 
kas isz Girardvilles', lankėsi 
.mieste su reikalais ir prie tos 
progos atlankė ‘‘Saules” Re
dakcija 'del atnaujinima. savo 
prenumerata už laikraszti. 
Szirdingai acziu už atsilanky
tu a.

,— Panedelyje pripuola Szv. 
Teotimo, Szv. Marcijono ir 
Szv. Sulpicijo, o Tautiszka 
Vardine: Lazdonos. Ir ta die
na: 1948 m., Amerikos augsz- 
cziausias teismas nubaudė

mainieriu bosą John L. Lewi- 
sa ir Unija. Lewisas užmokėjo 
$20,000 o Mainieriu Unija $1,- 
400,000 už tai kad Lewisas ne
paklausė Teismo ir neatszauke 
straikas; 1957 m., Willie Green 
juodukas, po deszimts metu 
pargryžo namo isz kalėjimo, 
Eastern State Penitentiary, 
kur jis ten tiek mėtų iszbuvo 
už prasikali ima., už žmogžu
dyste, kurią jis nebuvo papil
dęs. Jis linksmai atsisveikino 
su kalėjimo sargais

— Utarninke pripuola Szv. 
Anzelmo, o Tautiszka. Vardi
ne: Kryvis. Ir ta diena: 1898 
m., Amerika paskelbė kara 
priesz Ispanija; 1957 m., ketu
ri žmones iszsigelbejo isz de- 
ganczio eroplano ant Anchieta 
salos, 24 žuvo toje nelaimėje. 
Eroplanas nukrito per audra 
kai jis skrido isz Rio de Janei
ro in Sao Paulo. Tas eroplanas 
susprogo, užsidegie ir nukrito.

Shenandoah, Pa. —
Pareita Subatos diena, staigai 
pasimirė Juozas Valentukonis 
nuo 1144 W, Coal uly., kuris 
gyveno pas Paul Makowsky. 
Jo pati Ona mirė 1956 metuo
se. Velionis gimė Lietuvoje ir 
apsigyveno Shenadoryje. Bu
vo ang'liakasis ir paskutini 
karta dirbo Packer 'Nr. 4 ka
syklose ir prigulėjo prie Mai
nieriu lokalo 1516. Paliko su- 
nu Edmundą isz Trenton, N. J., 
sesere Mare Kilcziauskiene, isz 
Florence, N. J., ir penkis anū
kus. Laidojo Utarninko ryta 
isz Graboriaus H. A. Waluke- 
wiczo koplyczios deszimta va
landa ir palaidotas in Kalva
rijos kapinėse.

— Sirgdamas beveik visa 
meta, Albertas A. Valentis', 
nuo. 1151 W. Centre ulyczios, 
(Brownsville) pasimirė parei
ta 'Subatos ryta 11:55 valanda 
savo namuose. Gimė Shenado
ryje. Buyo angliakasis ir pas
kutini karta dirbo Packer Nr. 
4 kasyklose, prigulėjo, prie 
U.M.W.A. unijos lokalo. Nr. 
1516. Paliko- savo paczia Hele
na (Suslievicziute); sunu Al
berta; sesere A. Želioniene isz 
New Philadelphia; tris brolius 
Joną, Antana ir Juozą visi isz 
miesto. Laidojo .Seredos ryta 
su apiegomig in Szv. Jurgio 
bažnyczioje ir palaidotas, in 
parapijos kapinėse.
/ - -

Kingston, Pa. —
Martynas Gritenas, nuo 335 
Slocum uly., Swoyerville, pasi
mirė Balandžio penkta diena. 
Velionis gimė Lietuvoj atvyko 
in Amerika 1902 mete. Paliko,, 
dideliame nuliudime keturias 
dukterys ir penkis anukus.

Vieszkeliu Pagrožins

ILLINOIS TOLLWAY. —
Visi szitie trekai yra parengti 
žole kirpti ir vieszkelius pa
gražinti per pavasari ir vasa
ra. Jie apkirps žole szalia 
vieszkelio in Illinois valstijos

Tollway, per szimta devynios 
deszimts myliu. Ju darbas 
apims apie penkis tukstan- 
czius hektaru žemes prie to Ill
inois valstijos vieszkelio.

a o a

Džiaugsmas Ir Neaiszkumas

DANIELSON, CONN.—
Ponia Barbara Galiant links
mai bueziuoja savo dvieju me
tu dukrele Barbora, po deszi- 
nei, isz Meriden, Conn., polici

jos stoti in Danielson.
Ponia Galiant sako, kad Eu

gene Langiano, po kaire, isz 
New Bedford, Mass., jos buvęs 
meilužis, jos dukrele nuo jos

pavogė.
Langiano gina kad jis yra 

tos mengaitukes tėvas.

’ □ O CJ

SEKRETORIAUS 
LIGA

Svarbus Tarptautiniai 
Klausimai

WASHINGTON, D. C. — 
Visi gerai žino, o niekas geriau 
nežino kaip Prezidentas Eisen- 
howeris žino, kad iszimant tik
ro stebuklo, Amerikos Sekre
torius John Foster Dulles ne- 
pasveiks, in savo pareigas jau 
nebegrysz.

Tai mes negalime suprasti 
ko Prez. Eisenhoweris laukia, 
ar stebuklo? Kodėl jis jau keli 
menesiai atgal nepaskyrė jo 
inpedini? Baisiai svarbus po
sėdžiai artėja tarp Vakaru ir 
Rytu, baisiai daug klausimu ir

Laidojo Balandžio devinta die-1 
na. su aipiegomis in Szv. Mari- 
jokLažnyiczioje devinta valan
da ir palaidotas in parapijos 
kapinėse. A.a. velionis buvo 
skaitytojas ‘‘Saules”. Amžina 
atilsi.

Ashland, Wisconsin. —
Bayfield apygardoje, ūkinin
kas, jo žmona ir du jųdviejų: 
vaikucziai 'žuvo kai gaisras isz- 
tiko ju dvieju augszcziu name
lius. Žuvusieji buvo ūkininkas 
43 metu amžiaus Vladas Maee- 
jauskas, kuris teipgii dirbo fab
rike mieste Ashland; jo. žmona, 
33 metu amžiaus Jean, 10 metu 
Vladas jaunesnis ir penkių me
tu Tony Lynn. Kaip tie na ai 
užsidegė nei ugniagesiai, nei 
polycijautai .negali pasakyti, 
ne*'{visi per vėlai pribuvo..

DULLES GRYŽO IN 
LIGONINE

John Foster Dulles

WASHINGTON, D. C.— 
Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles pargryžo isz ato
stogų Floridoie, in Walter 
Reed ligonine, in Bethesda. Jis 
visai nesveiksta.

Jis serga vėžio liga. Jis par
skrido isz West Palm Beach su 
Prezidento Eisenhowerio “Co
lumbine” eroplanu.

Augszti Dipliomatai yra da
bar susirupine, nes tie svarbus 
Rytu-Vakaru posėdžiai artėja. 
Jie reikalauja, kad Prez. Ei- 
senhoweris ka kita jo vieton 
tuojaus paskirtu. Bet Eisenho- 
weris dar vis tikisi kad Dulles
nors biski sustiprės ir gal galės 
nors patarti musu atstovams, 
kurie in ta posėdi važiuos.

Bet jeigu prisieis reikalas 
paskirti inpedini, tai beveik

tikrai galima sakyti kad Chris
tian A. Herter, po sekretorius 
bus in jo vieta paskirtas.

Isz West Palm Beach su 
Sekretorių Dulles pargryžo jo 
žmona, jo Daktaras Edward J. 
Karnin; jo pagelbininkas Jo
seph N. Greene ir jo sekretor- 
ka Panele Phyllis Bernau.

Prezidentas sugryžes in Va- 
szingtona del moterų mitingo; 
aplanke Sekretorių ligoninėje.

Žinios pranesza buk Sekre
torius John Foster Dulles pra
si sza’ino n o savo dinstos.

SKAITYKIT
&1 ‘Saule”“^

PI..] TINKU!

SAPJkORIUS
Su 283 Paveikslai* J [

1160 Puslapiu ]!
8 col. ilgio, 5% ool. plocrio ];
Iszai&zkma sapna ir ka* 
ateitojo stosi*. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po-

I
 pieno* virszelinose. :: :: J;

Pinigai reikia siusti su t 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Go., 

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

ARGENTINOS VAL
DŽIA SERGSTI AME
RIKOS AMBASADA

BUENOS AIRES, ARGEN- 
TINA. — Argentinos valdžia 
pastate asztuonios deszimts 
kareiviu sargyba aplink Ame
rikos Ambasados kambarus, 
kad kartais nesukiltu riauszes 
priesz Amerikieczius, už tai 
kad penki Komunistu Diplio
matai buvo isz to kraszto isz- 
varyti.

Prezidentas Arthur Frondi- 
zi teipgi kitiems Komunistu 
Dipliomatams uždraudė toliau 
ne(gu dvideszimts penkias my
lės nuo sostines važiuoti.

Sovietu Ambasadorius Mik
hail Kostylev buy p Rusijos 
Ambasados virszinijlkas Bago- 
ta kraszte, 1948 metuose per 
sukilimus. Jis ir isz ten buvo 
iszmestas, Columbijos val
džios.

Daugiau kaip desetkas tu 
183 suaresztuotu yra Sovietu 
iszmokinti ir Komunistu parti
jos szulai.

■ In Meksiko City panasziai 
atsitiko.

In Bern, Szveicarijoje, jau
nas Lenku Ambasados virszi- 
ninkas buvo susektas sznipine- 
jant, ir jam buvo duota ketu
rios deszimts asztuonias valan
das isz to kraszto iszsikraus- 
tyti.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

nesusipratimu yra iszkile sa
vųjų tarpe, tarp Prancūzijos ir 
Anglijos, tarp Anglijos ir 
Amerikos.

Czia verktinai reikia tikro 
Tarptautiniu klausimu žinovo. 
Tokis žinovas ir Dipliomatas 
buvo John Foster Dulles. Bet 
mums dabar kita prirengti ir 
iszlavinti, jo vieta užimti. Ir 
kaip kas tokia svarbia vieta 
gali užimti be tinkamo prisi
rengimo?

Dar puse bėdos jeigu Eisen
howeris paskirtu Po-Sekreto- 
riu Christian Herter. Jis nors 
biski susipažinęs su tais klau
simais. Juk bernas ne ponas, 
mokinys ne meistras.

Kai kurie intaria kad Po- 
Sekretorius Herter taip griesz- 
tai nėra nusistatęs kaip buvo 
Sekretorius John Foster Dul
les. Ir ko jie nori kai Po-Sekre- 
torius Herter savo vardu nie
ko negalėjo ir neįgali daryti ar 
nutarti savo boso neklauses.

Laikas kad Prezidentas kita 
Sekretoriaus vieton paskirtu. 
Sekretoriui nei to darbo, nei 
tos algos visai nereikia, nes jis 
jau ir taip yra kelis sykius ba- 
gcczius milijonierius.

JONO ANDR ULIO
...GAMYBOS...

Lietuviszki Sūriai!
Savo skoniu ir kokybe yra žinomi 

Amerikoje ir Kanadoje!

ATSAKE
SOVIETAMS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kad Amerikos eroplanai skris 
kada tik jiems patiks in Vaka
ru Berlyną ir atgal be jokio 
pasipraszyuio isz Sovietu ar 
Komunista-Vokiecziu.

Tame rasztelyje teipgi buvo 
pabrieszta, kad musu lakūnai 
skris kaip augsztai ar kaip že
mai, kaip jiems patinka ir per
spėjo Sovietus kad nepasikar- 
tuotu tokis invykis kaip buvo 
Kovo dvideszimts septinta die
na, kada keli Sovietu eropla
nai buvo pradeje szaudinti in 
Amerikos eroplana kuris aug- 
szcziau negu deszimts tukstan- 
cziu pėdu skrido.

Amerikos valdžia sako kad
Sovietai neturi jokios teises 
nustatyti kaip augsztai ar že
mai musu eroplanai lekia.

Sovietai in ta raszteli, kol 
kas, nieko nėra atsake.

NUOGA, BET 
NEKALTA

Jos Vyras Reikalauja 
Divorso

NEW YORK, N. Y. — 
Rauduonplauke Caryl Fried- 
buitg, sako jos advokatas teis
me prisipažina, kad ji buvo už
tikta nuoga kambaryje su sve
timu vyru.

Bet jos advokatas Kari Lo- 
wenthal sako kad jis teismui 
priparodins, kad nors ji buvo 
nuoga, ji buvo ir yra nekalta.

Jos vyras Sidney Friedburg 
dabar reikalauja divorso del 
neisztikimybes. Jis sako kad 
jo žmona kelias dienas ir nak
tis praleido su Bernard Shedd 
in South Bishop Lane, South
ampton, Long Island.

Gal bus žingeidu iszgirsti 
kaip jos advokatas teismą inti- 
kins kaip ji su svetimu vyru 
būdama nuoga pasiliko ir ne
kalta ir isztikima.

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

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

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

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

Lietuviszko Sūrio Iszdirbystes Vieta į

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — MICHIGAN
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(Vaizdelis isz gyveninio)

NE tik visas sodžius, bet ir 
apylinkes jaunimas pažino- 

. jo Viktutė kaipo jauna, gražia 
ir visuomet linksma ir vos tik 
pradėjusia septynioliktus me
tus, mergaite. Sprendžiant pa
gal metus, tai buvo dar kūdikis 
vienok dirstelėjus in ja. atrodė 
pilna, mergina.

Tėvai neturtingi. Turėjo pa
sistatė grintele ant maluninko 
lauko, kuriam už tai turėdavo 
atidirbti keletą sanvaicziu per 
metus.

Viktulei paaugus, tėvai, 
nors būdami neturtingi, leido 
mokytis. Vienok, kuomet tik 
pramoko- skaityt ir truputi pa- 
raszyt (tiek, kad laiszka in 
Amerika galėtu paraszy ti), del 
stokos isztekliaus daugiau ne
leido. Nuo to laiko pradė jo na
mie szi, ta patriusti ir vėliaus 
eiti ant uždarbiu, kaip tai: ru
giu g-rebt, linu rauti ir daugy
be kitu darbu dirbti, kuriu pas 
apylinkes ūkininkus netrukda
vo.

Pat Matjoszaiczius neiszpa- 
sakyta linksmybe. Jau antra 
diena vestuvių. Daug- valgio ir 
gerymo o ir svecziu nemažai. O 
ylpacz- jaunimo kurie szoko, 
žaidė ir sziaip jau linksminosi.

■ Ąpie pavakarį atsitiko tru
puti nesmagumo. Nuo- Gar- 
liauskienes atsibeldė pulkas 
d'varoku, — pilnos ilgdroby- 
nes. O jau tie vyrai, baisus! 
Basi, kiti nors dar su. klumpėm 
bet kai-kurie kelnes pasiraito- 
ja iki keliu, kojos purvinos, 
kiekvienas turi po lazda, o 
kaip katras tai net buomą vos 
pavilkti gali; plaukai susivėlė, 
ilgi, ant akiu uždribę, apykak
les atlapos, žiponai vos ant 
strėnų laikosi, tikri kaimukai 
ir gana .

Sugužėjo visi in kiemą. Mer
ginos pamate, subėgo in sekly- 
czia ir žiuri kas ežia bus. Vy
riausias atkeliavusiu vadas ei 
na ipįrmiausia ir užkamanda- 
vojo, kad duotu valgio ir gery- 
nio, nes svecziai girdi, isz toli
mos keliones.

Visi bijo prieszintis. Na, ka 
tu (žmogus prasidėsi su puslau
kiniais.

Matjosziene atsistojo tarp 
duriu ir atsiliepe in alguže j il
sius nelauktus -sveczius:

—• Vaikinukai, meldžiame 
biski palaukit o ežia tuoj jum 
pataisysim, visko.

— Greicziau, greicziau, u'ž- 
baube vienas cziulpdamas di
dele Įpylpke ir ant pecziu laiky
damas gera, kuoleli.

— Va-Jėzau, va-Jėzau, kas 
jau, per žmones, aimanavo 
Diegdama in virtuve Matjo
sziene.

— Ten pht radosi kaimy
nas Naudžius1, žmogus mažo' 
ūgio, bet begalo smarkus. Ne- 
praszytu, svecziu atsilankymas 
nemažai ji suerzino. Iszbego 
isz stubos. ;■

— Lauk szunes, visus: isz- 
szaudysiu isz dvideszimts pen
kių szuviu revolverio.

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra
ižykite ant adreso ^"Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.
»»*********4-M-X-X-4****t***4>

Kaip ten uebutu, bet nepra- 
szyti svecziai apleido vestuves 
nieko nepasinaudoja. Jauni
mas vėl linksminosi.

Laikas greitai be-go. Sztai 
jau ir lietoli pusnaktis. Sve
cziai pamaži apleido vstuves. 
Liko vos keletas vaikinu ir 
merginu,- tarpe kuriu, buvo ir

* ♦

Kas in didesnia miestą 
nusiduos, 

' Ir gerai apsidarys,
Tuojaus monke pamatysi, 

Ir pažysi kad tai 
ne Anglike, 

Tiktai Lietuvaite.
Kaip namieje apsikuldlo-jus 

Nuo- ryto nesipraustus, 
Susiraukus ir sumurus. 
Nuo gurnu apsiseiliojus
Visa apsimaklavojus.

■ Po piet apie treczia 
valanda, 

Szeip teip galva in 
darba ima, 

Andaroka užsideda 
Terla miltais apipila, 

Ir stojesi monke, 
Ne kitokia.

i Kada jau pradeda 
temt, 

Į Panaite pradeda 
nerimaut, 

Trypė ant kampo, 
Nepastovi ant vietos, 

Zuje autobiliu ant 
nakties visos.

Mat, metelei bėga, 
O bėga staczia-i, 

Cziutabakis tokia už 
paczia neima, 

Lietuviai ir ne nori 
Poruotis su isztrema. 
Dingsta tokios ir visa 

i gelda,
Tuom tarpu ir žili 

plaukai apsised'a, 
Tokia buna pabaiga, 
Tokios merginos ir

gana.
* * *

Kad biznis, tai biznis, 
Kad ir netikias- bet

vis,
Bobos susikuopina,
Viena kita pas save 

vadina,
O kaip kada insitrauke 

kokia mergina,
In urvą insivadina,

In kur ir vyrai 
pribuna.

Vyrai labai gėluoju,
Ba gfuzute įrituoja,
O jeigu vyru nebutu, 

Tai visu, gerkles iszdžiutu.
In viena vieta teip 

susirenka,
Tai ir bizni daro- ne 

menka.
Ka daryt, reike 

Visokius budus naudoti,
Kad nors koki bizni 

padaryti.

Platinkit “Saule”

Viktule. Jaunimas pasiskirstesi 
in bulius trauke namon.

Naktis gana tamsi, apsiniau
kus. Sziltas vėjelis maloniai 
pute. Visi trauke keliu link na
mu linksmai kryksztaudami, 
juokaudami.

Būrelis isz lėto mažėjo. Pa- 
galiaus Viktule atsisveikino 
visus ir leidosi link savo namu 
kurie buvo atstume vieno vers
to. -Su ja nuėjo ir Vladas. ,

Vladas buvo gana turtingu 
tėvu ssnus. Keletą metu ėjo in 
mokykla, vienok jam nesisekė 
mokintis. Pagaliau® nei patys 
tėvai nežinojo kam ju sunns ti
kes, nutarė pasilikti namie ir 
mokinti ūkininkauti.

Isz. kitos puses ėmus, buvo 
tai gražus ir trumpai kalbant, 
vyras, turintis liežuvi. Pasta
ruoju laiku tankiai sueidavo 
su Viktule.

— Na, tai tik du vienu, 
pratarė jis. Ar jumis nebaisu?

— Man? Na ir ka-gi. Juk ir 
jus su manim.

—- Taip Viktule, taip. Asz 
visada su jumis. Jis pagriebė 
jos ranka. Taip, asz visada su 
jumis.

Ji isztrauke.
— Mama tai jau atlygins, 

kad taip vėlai pareinu. Asz ti
kiu, jau. yra po pusiaunakcziui.

— Jus mamos bijot, menk
niekis. Žinot ka asz manau: 
nueisiu kartu su jumis ir per- 
praszysiu. Bus gerai?

—• Taip.
- — Jus paczios (galit persi- 
statyt kad del jus viską esu gar 
tavas padaryti. /

— O-f>! Jus tik pasakojat B
— Tikėk man, szirdele. Asz 

tave myliu.
—t Bet juk tas veik negali

ma.
— Negalima! Kodėl taip 

kalbi?

Paskui jie leidosi keliu. Jis 
ėjo paskui galva nuleidęs. Ve- 
jas taip pat pute siūbuodamas 
abiem pusėm apaugusiu me- 
džui szakas. Dangus taip pat 
apsiniaukęs, nereget ne žvaigž
džių, ne menulio. Per szlameji- 
ma medžiu szaku, nesigirdėjo 
kitokiu atgarsiu.

Staiga Viktule -sustojo.
—■ Vladuk, prabilo, užde

dama ranka ant jo kaklo. Asz 
taip baisiai jaucziuosiu.

— Tai nieko. Einam. Juk 
matai, kad vėlu.

— Bet, Vladuk.
— Na ir ko dabar nori, su

murmėjo piktaį.
— Tu iszniekinai mane, 

kalbėjo nusiminusiu balsu pro 
aszaras ir laikydama, ji už kak
lo- apsikabinus.

— Kvaila merg-palaike. Na, 
ko dabar nuo manes nori ?

— Vladuk! Jeigu tu tik pa
sijuokei isz manes, asz, asz nu- 
siskandysiu ir mano mirtis lai 
puls ant tavęs.

— Nusiskandysi? Asz tau 
parodysiu, tu durniaus szmo- 
te! Sudurnavojai ar ka?! Kir
to plasztaka jai per veidą ir 
stūmė. Paskui perlipo per tvo
ra ii- nuėjo linkui savo namu.

Ji ant valandėlės apalpo. 
Prisiglaudė prie alksnio arti 
stovinczio ir eme garsiai verk
ti. Koks baisus paniekinimas ! 
O gal, gal sužinos visi 'žmones. 
Užlaužo galva ir spaude alks-

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo

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 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!

nio liemeni prie saves: O var
ge! Kaip baisi naszta! O žo
džiai pirmiau ir dabar.

❖ ❖

Ir vėl pasilinksminimas pas 
Matjoszaiczius. Ju vienatine 
likus duktė Adei J sukvietė sa
vo pažinstamus ir draugus 
linksmai praleisti Nedeldienio 
vakara.

Seklylczio-j pilna jaunimo: 
visi linksminosi. Tarpe ju 'bu
vo ir Vladas, vienok Viktules 
nesimatė.

Vladas linksmas kaip ir vi
suomet. Daug kalbėjo ir daug 
prikrėtę juoku.

Pagalios atsirado- ir Viktule.
Vienok, kažins kodėl taip per
simainius, nesava. Ta patemi- 
jo didžiuma susirinkusiuju, to
dėl bevek kiekvienas szalino- 
si. Ji atsisėdo g>rie duriu in 
tamsa ir valandai laiko- niekas 
nei-szvede jos szoįtį/

Susirinko- burdlis merginu, 
tarpe kuyiu buvj, ir Vlado se
suo. J į ,

—■ Žinot memino-s, pratarė 
ji, saugokitės nuG Viktules nes! 
ji turi piktąją liga. Žiūrėkit 
in ka ji Ipanaszi.

Viktule num-anle- kad apie ja 
kalba, vienok be to ji girdėjo- 
jos, žodžius. Visa ja iszpyle, 
prakaitas. Paszoko lyg isz 
ugnies:

— Tai tavo brolis, suriko 
smarkiu 'balsu, tai jis tame 
kaltas.

Paskui leidosi per duris.
Tarpe jaunimo pa-sidare kas 

tokio nepaprasto. Nei vienas 
veik nežinojo- kas pasidarė.

Pagalios vėl viskas atėjo in 
senas vėžės, vienok Viktules 
pasielgimą ne vienas negalėjo 
uižmirszti.

Greitai žinia pasiekė tęva 
kuris apie tai pirmiau nieko 
nežinojo, nežiūrint, kad ir ma
te permaina dukters bude.

Ant rytojaus vakare sugryžo 
Viktule nuo darbo pailsus ir su 
užtinusiom raudonom akim.

Tarp duriu pamate- tęva.
— Ar tai teisybe, ka žmones 

kalba apie tave?
Ji nieko neatsake. Nustebin

tum akim pažiurėjo in tęva ir 
apsipylė aszaromis.

;— Nenoriu but žmogžudžiu, 
suszuko sukandės dantis, ir 
nenoriu matyt tavęs po savo 
akim. Eik! ■-

Ji atsisėdo prie stuba ant 
suolo ir verke.

—- Dabai’ gy venimas mažai 
man vertas.

Nuo- szio laiko, prasidėjo 
baisios kanezios. Nėr kam su
raminti, nėr kam -patarti. Vla
das nesileidžia isz tolo, o jn ki
tus visaip niekina ir kalte ban- 

( 

do nuverst nuo saves.
Tėvas piktai kalbėjo, bet ji 

to negirdejo. Ji bent tikėjosi 
to nesusilaukti, nes retas kada 
jis numesdavo jai pikta žodi. 
Motina visa diena verke, nei 
valgyt nevalgo. 0, kaip baisi, 
nepereinama klampyne!

Beveik metai laiko aplink 
aplėkė nuo tada, kaip Viktule 
pajuto basu gyvenimo smūgi 
Nuo to laiko ji pemesze daug 
'baisybių, daug kolioniu panie
kos žodžiu ir eiles pasityiėzioji- 
mu.

Baisiai skurdžios dienos mo
tinai su mažu, trijų menesiu 
kūdikiu, neturint nei vietos at- 
sakajnczios, nei pastoges. Es
ant vienai, visai kitaip, nuei
tum, gautum kur darba ir at
likta. Gi dabar. Kad motina 
butu gyva, gal ji pagelbėtų bet 
ta besikamuodama del dukters 
nupuolimo, apsirgo ir po keliu 
sanvaicziu mirė. Tėvas grin- 
cz-ia pardavė ir gyvena pas pa
žinstamus.

Dabar ji pasiryžus: atlikti ka 
tokio nepaprasto.

iSziandien yra vestuves Vla
do su Matjoszaicziu Adele. Ji 
nutarė nuneszt ir atiduot jam 
jo- kūdiki.

Iszleto, nedrąsiai prisiartino 
prie namu, kuriuose visi linksr 
minusi. Ji prisiminė laika, kuo 
met ežia pat ji linksmai pra- 
1 e i d o daugybe vakaruszku. 
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I Naturally, they're Important to you! That’s why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
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Daug turėjo- draugu ir drau
giu. Gi dabar kiekvienas ju 
pasitraukė in szali.

Priėjo prie klėties. Ten sto
vėjo pora moterių ir sz-neku- 
cziavosi.

—' Nuneszkit ta kūdiki jau- <>
navedžiui Vladui. Tai jo. Asz 
jau turiu užtektinai! Privar
gau, prikentėjau!

Paguldė kūdiki ant žemes ir 
skubiai leidosi atgal isz kur 
atėjo.

Nepaprastas trinkdamas pa
sigirdo kieme. Moterys prie 
kuriu liko paliktas - kūdikis, 
pradėjo spiegti, szaukti visits 
sveczius. Veik visi subėgo, bu
vo ir Vladas.

— Asz jai kaulus- sulaužy
siu, už tai, ir norėjo vytis, bet 
kiti sulaikė. •

— Mes jai atiduo-sini viską, 
gryžkit. Jums nepritinka. Vie-* 
na-s sto-vineziuju paėmė kūdiki 
kuris pradėjo verkti ir leidosi 
paskui Viktule. Paskui ji be
go daug vaiku, vyru ir net mo
terių.

Ji atsisukus pastebėjo kad 
ja vejasi ir nesza kūdiki, dar 
smarkiau eme bėgti.

Buvo jau, gana toli, kuomet 
keletą vyru pasigavo ja ir 
norėjo vestis atgal Bet ji atsi
sakė eiti ir atsisėdo ant žemes. 
Tuomet atėjo ir tas kuris nesze 
jos vaikuti ir padėjo jai ant
keliu.

— Jeigu, dar karta taip-pa

darysi, kaulus sulaužysiu. Tu- 
biarfrylbe, isjztvirkele! Manai 
kad ežia tau kokios baikos ?!

Ji pa-szoko ir padėjus vaiku
ti szale, vėl leidosi bėgti tolyn. 
Vyrai begu atgal, palikdami 
•verkianti kūdiki. Motinai ger
klėj kartu darosi. Kūdikio 
kliksmas tartum verte- varste 
szirdi. Kojos susipainiojo ir 
puolė ant žemes. Graudžiai 
eme verkti. Tai ne pirma rau
da, vienok ji tokia karti ir 
draskanti szirdi. Tai rauda, 
nuo- kurios't urėtu sudrebet pa
saulis. -

Pakele galva, saule- leidosi 
raudonoji poszvaistai, tarsi 
kraujuose. Aplink viskas tylu, 
tik nuo Matjoszaicziu atlėkė 
smuikos ir armonikos balsas, 
be to-, da ir linksmas susirinku
siu klegesis- ir dainos.

Ji sugryžo atgal pas kūdiki, 
kuris jau miegojo. Paėmė, 
karsztai pabueziavo, spausda
ma prie saves.

Paskui nuėjo, p-ranykdama 
nukritusios nakties tamsumo
je. -įGALAS.
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