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Isz Amerikos PAGELBA
ALIJANTAMS

NAUJAS AMERIKOS
SEKRETORIUS

Christian Herter Turi 
Sunku Darba

AUGUSTA, GA. — Prezi- 
denats Eisenhoweris paskyrė 
Amerikos Po-Sekretoriu, 
Christian A. Herter dn vieta 
serganezio Sekretoriaus John 
Foster Dulles.

Senatas turės ta paskyrima 
patvirtinti bet nėra jokios abe
jones kad jis taip ir padarys.

Christian Herter dabar bai
siai sunku darba ir pareiga tu
ri. Jis turi prisirengti in viena 
sanvaite del tu svarbiu posė
džiu Užsienio Ministeriu Kon
ferencijoje tarp Rytu ir Vaka
ru, kaslink visos Vokietijos ir 
gal Europos likimo.

Szeszios deszimts keturiu 
metu amžiaus Christian Herter 
pats seiga “Arthritis” liga, 
bet buvęs Massachusetts vals
tijos Gubernatorius yra geriau 
susipažinęs su Vokietijos rei
kalais negu kuris kitas Ameri
kietis.

Herter turi gana galvosū
kiu: Anglai nesutinka su Ame- 
rikiecziais; Vokiecziai nepasi
tiki Anglais; Prancūzai nepa
sitiki Vokiecziams.

O Sovietams visa tai labai 
patinka, nes ju nusistatymas 
yra: Suskaldinti ir valdyti. Bet 
yra viltise kad naujas Ameri
kos Sekretorius Christian Her
ter suspės visus Vakarinius 
krąsztus suvienyti ir sutaikin
ti priesz susirinkimą.

Naujausi Kariszki Eroplanai

LAS VEGAS, NEVADA. — 
Czia naujausias ‘ ‘ Supersonic 
Republic F--05 Thunderchief” 
eroplanai. Daug szitokiu nau
ju eroplanu atskrido in Pasau
lio Kongresą in Las Vegas. Jie 
gali skristi tūkstanti tris szim-

Mažai Mums Padėtu
Per Kara

WASHINGTON, D. C. — 
Buvęs Generolas Bonner Fel
lers Kongresui pasakė, kad vi
sa ta Užsienio Pagelba Kuria 
mes. duodame Svetimiems 
Krasztams, neva musu Alijan- 
tams, mažai ka mums padėtu, 
jeigu karas iszkiltu tarp Ame- 
riKOS ir Rusijos.

Jis sako kad dauguma tu 
krasztu tuojaus paskelbtu kad 
jie beszaliszki ir visai nesi- 
Kisztu, o kiti staeziai mus ap
leistu. Jis toliau sako kad mes 
turėtume gerai apsirokoti 
pirm negu paskirsime tiek pi
nigu del Užsienio Pagelbos, 
viena bilijoną szeszis szimtus 
milijonu doleriu!

Dauguma tu krasztu visai 
nereikalingi musu pinigu, jis 
aiszkina, o kiti, karui iszkilus 
mums visai nebutu naudingi.

Jis davė pavyzdi, kai viena
tini kara, kuri mes negalėjo
me laimėti, buvo Korėjos ka
ras kuri mes sykiu su kitais 
kraszfcais stengemies vesti. 
Anot jo, mes butume galeje ta 
Korėjos kara laimėti, bet Tau
tu San junga ir kiti krasztai 
mums ne tik nepadėjo, bet 
mums trukdė.

NUDURE SAVO
VYRA

CHURCHILLIS IN 
RINKIMUS

NEW YORK, N. Y. —
Kai septynių metu' dukrele ir 
asztuonios deszimts vieno me
to amžiaus moeziute miegojo, 

dartus myliu, in valanda ar 
greieziau.

Nei vienas kitas krasztas to
kiu greitu kariszku eroplanu 
neturi ir vargiai per kelis me
tus turės. Jie czia atskrido 
ant parodos.

Karo Stovi Bolivijoje; Sukilimas 
Nepasiseke, 22 ZmonesZuvo, 80 
Suaresztuota; Valdžia Sako Ne
buvo Reikalo Vaisko Iszszaukti

POLICIJ ANTAI
PASZOVE

LA PAZ, BOLIVIJA. —
Valdžios vaiskas ir policija ei
na sargyba ant visu La Paz 
miesto ulycziu, kai valdžia pa
skelbė kariszka tvarka, po ne- 
pasekminlgo sukilimo teisios 
partijos Nedėlios ryta.

Daugiau kaip dvideszimts 
du žmones žuvo tame nepasek- 
mingame sukilime, ir apie pen
kios deszimts buvo sužeista 
prie radijo stoties, kuria suki
lėliai buvo laikinai užėmė.

Sukilimas prasidėjo priesz 
pietus ir už keliu valandų bu
vo numalszintas. Valdžia sako 
kad nebuvo nei reikalo vaisko 
iszszaukti.

kitame kambaryje, 41 meto rodos, visai pamirszo apie tuos 
amžiaus Thomas Lannon buvo J 
ant smert savo žmonos nudur
tas. .

Aszaruojanti žmona, 31 me
to amžiaus Ponia Anna Marie, 
policijantams pasiaiszkino kad 
jos vyras, darbininkas in ga
zolino stoti, parėjo namo puse 
po keturiu isz ryto, pasigėrės. 
Jis pradėjo ja daužinti kai ji 
nudavė bemieganti.

Ji nubėgo in virtuve ir pasi
ėmė maža peiliuką, ir ji sako 
kad kai jis vėl pradėjo ja dau
žyti, ji su tuo peiliuku stengie
si atsiginti. Jos vyras buvo 
perdurtas syki in krutinę ir du 
sykiu in peczius.

Ji tada paszauke policijan- aUgszcziausios tarybos “Par
tus, bet jos vyras jau buvo mi
res kai tie policijantai pribuvo, i
Ju duktė Sheila ir moeziute : si in visus Vakarinius Krasz- 
Elizabeth nei nepabudo per vi j tus, kad jie vienybe palaikytu 
sa ta triukszma.

Ponia Lannon buvo suaresz
tuota ir yra kaltinama už 
žmogžudyste.

INTARE VALDŽIA

' ir stengtųsi suprasti viens kito 
reikalus, pirm negu ju atstovai 
pradės tuos posėdžius su So
vietu Rusija.

Sulyg kraszto instatymais, 
bendri rinkimai turi būti lai
komi ne vėliau kap kitu' metu 
Gegužio menesi, bet eina gan- 

rj • t i «• i dai kad tie rinkimai bus sziaisŽuvusio Lakūno Brolis metais laikomi Spalio menesy
je.

Jo prakalbos in Woodford, 
buvo jo pirmutinis vieszas pa- 
sirodinimas in kelis menesius.

Jis sako kad Rusijos Pre- 
■r mieras ji kaltina už visa szita 

Senato- įaįp vadinama “szalta kara.” 
Churchillis atsake, kad jis 1946 
metais in Fulton, Amerikoje, 
buvo Amerikieczius perspejes 
kad Soyietu ir Komunistu lin
dimas in kitus krąsztus suda- 

mums pavoju, ir

NEW LONDON, WIS. — 
Raymond Kamps yra paraszes 
ir iszsiuntes penkis szimtus 
trisdeszimts penkis laiszkus 
Prezidentui Eisenhoweriui ir 
Kongresmonams ir 
riams.

Jis sako keft valdžia yra czia 
kalta kad niekas nieko nežino 
apie jo broli, lakuna, kuris su 
szesziolika kitu lakunu buvo 
nuszauti isz padangių, praeita ro visiems 
Rugpiuczio menesi, virsz So- kad jis toki lindima pavadino 
vietų valdomos Armėnijos. , “Szaltuoju Karu.” Bet, jis sa-

Jis nori žinoti ar jo brolis, ko “Asz ta ‘szalta kara’ ne
pradėjau nei neiszmislinau, 
asz jam tik tinkama varda da
viau.

Ir, isz tikrųjų Churchillis ne

Lakūnas Harold T. Kamps, isz 
Coleman, Wisconsin yra Sovie
tu kalėjime ar yra nužudintas. 
Jis sako kad armija ir valdžia,

Daugiau negu asztuonios de
szimts sukilėliu buvo suaresz
tuota, kuriu tarpe randasi ir j u 
vadas Luis Saenz ir “Antor- 
cha” laikraszczio redaktorius 
Roberto Freyre.

Sukilėliu kiti vadai valdžios 
praszo kad valdžia visiems su
kilėliams dovanotu ir viską pa- 
mirsztu.

Prezidentas Herman Sites 
Zuazo ir Sekretorius Generolas 
Guillermo Bedregal ir Agrono
mijos Sekretorius nuvažiavo 
apžiūrėti tas sukilimo ’ vietas, 
ir buvo piliecziu visur triuksz- 
ningai sveikinami.

Sukilėliai ^pirmiausiai nore- 

lakunus ir c|abar visai nieko 
nedaro, ir rodos nepaiso.

Sovietai buvo sugražinę sze
szis lavonus, bet nieko nesa-ke 
ir nesako apie likusius, ar jie 
gyvi ar negy. *, ar jie kalėjime 
ir kur. ,

LONDON, ANGLIJA. —
Asztuonios deszimts keturiu 
metu amžiaus Sir Winston 
Churchillis pranesze visiems 
savo rėmėjams kad jis vėl sto
ja in rinKimus del kraszto 

liament.”
Tuo paežiu sykiu jis kreipia-

jo paimti policijos tvirtove. 
Czia žuvo asztuoniolika žmo
nių, kuriu tarpe buvo ir polici
jos kapitonas Eduardo Cha
varria.

Prez. Herman Sites Zuazo 
darbininku valdžia daug bėdos 
turi su bedarbe ir su pragyve
nimo brangumu.

Sites buvo iszrinktas Prezi
dentu, Birželio septyniolikta 
diena, 1956 metais; del keturiu 
metu. Jo partija valdo ta 
kraszta nuo )1952 metu, kai jie 
nuvertė kariszka valdžia.

Czia daug žmonių yra nusi
statė priesz Amerikos valdžia 
ir priesz Amerikieczius.

tik Dipliomatas, vadas bet ir 
baisiai mokintas savo kraszto 
kalbos žinovas. Jis mums davė 
ta iszsireiszkima ‘ ‘ Geležine 
Uždanga, ’ ’ kai .ir: ‘ ‘Mums teli
ko kraujas, prakaitas ir asza- 
ros”.

Jis per szitas savo prakalbas 
perspėjo Chruszczeva kad lais
vieji krasztai jau nebegali 
teisti Sovietams daugiau lais
vu pavergti, kad jau laikas So
vietams liautis. Jis teipgi pa
sakė kad jis gerai žino kad So
vietai gali pultis ant Anglijos 
kaip Naciai puolėsi, bet jis 
teipgi Chruszczevui primine 
kad pats Chruszczevas turi ge
rai žinoti kad tokis užsipuoli
mas vėl intrauktu visa svietą 
in dar kita Pasaulini Kara, ku
rio iszeitis butu baisiai neaisz- 
ki Sovietams!

KLIUBAS
UŽDARYTAS

Trylika Žmonių 
Suaresztuota

PHILADELPHIA, PA. — 
Trylika isz dvideszimts žmo
nių buvo suaresztuota in Ran
dolph Social kliuba. Suaresz- 
tuotiems buvo paskirta penkių 
szimtu doleriu kaucija.

Policijantai ir detektyvai in 
ta kliuba inejo apie puse po 
trijų isz ryto; rado kad bartin- 
deriai davė gerti tiems kuriem 
jau buvo pasigėrė, ir rado szo- 
kike, trisdeszimts vieno meto 
amžiaus Lillian Kowsut pus
nuoge besidarkant kostumeriu 
tarpe. Savininkas ir bartinde- 
riai buvo taipgi suaresztuoti. 
Kiti buvo suaresztuoti už gir
tuoklyste. Kita loszike, szoki- 
ke buvo suaresztuota, už tai 
kad ji szoko ir darkėsi plikai 
nuoga.

’ Jaunas Vyrukas 
Intartas

PHILADELPHIA, PA.— 
Jaunas vyrukas, bėgdamas 
nuo policijantu buvo paszautas 
apie puse po pirmos valandos 
isz ryto.

Policija buvo gavus žinia 
kad kas nors laužiasi in sznap- 
so sztora, prie Wilton ir Ha- 
verford ulycziu.

Policijantai Emerson Arm
strong' ir James McCall greitai > 
pribuvo, bet nieko nemate prie 
to sztoro. Paskui jie užmatė 
jauna vyruką szokant isz antro , 
augszczio lango, szalia to szto- > 
ro. Policijantas Armstrong 
pradėjo ji vytis ir paleido du 
szuvius in virszu, ji perspėti ir 
paskui du kitu szuviu taikė in 
ji. Už keliu minueziu policijan- 
tai užtiko jauna vyruką po au
tomobiliu, su paszautu szonu, 
ir ranka.

Vyrukas yra 22 metu am
žiaus Ronald E. Kelly. Jis bu
vo nuvesztas in Misericordia- 
ligonine, ir paskui buvo per
keltas in Philadelphia General 
ligonine po policijos sargyba.

Tie policij antai saka kad jie 
rado prakirsta ar perpjauta 
skyle to sznapso sztoro stoge. 
Jie teipgi rado kirvi, pelą ir 
kitus panaszius inrankius.

Detektyvas Jos. Keenan sa-;
ko kad tas vyrukas buvo jau 
penkis sykius suaresztuotas, 
du sykiu už vagystes. Bet jis 
tik syki buvo nubaustas ant 
asztucniolikos menesiu in ka
lėjimą, Gruodžio pirma diena, 
1956 metuose už vagyste.

Platinkit “Saule”
/

Geriausi Loszikai

NEW YORK, N. Y. —
I Loszike Gwen Verdon, guriau
sia ir geriausia loszike sziais 
metais ant Broadway, New 
York, czia rodo savo garbes 
ženkleli sykiu su savo draugais 
loszikais, kurie panasziai ta 
garbe užssitarnavo. Po deszi- 
nei stovi Richard Kiley, kuris 
su ja lose in veiksmą užvardin
ta “Redhead.” Tie - garbes 
ženkleliai yra vadinami

SUBADĖ VAIKA IR 
JO SESERE

READING, PA. — Jaunas, 
penkiolikos metu mokinys, 
William C. Barnett, be jokios 
priežasties inejo in Susiedu na
mus ir su dideliu peiliu subadė 
deszimts metu amžiaus mie
ganti Joseph Speece ir jo dvy
likos metu sesere, kuri puolėsi 
savo broliuką apginti.

Mokinys William C. Barnett 
policijantams sako kad jis ne
žino kodėl jis taip padare, kad 
jis ant nieko nepyko ir nieko 
isz tu jaunu vaikucziu nenorė
ja

Detektyvas Paul T. Hill sako 
kad tas užsipuolimas atsitiko 
apie puse po vienuolikos va
kare, kai tu vaikucziu tėvai 
buvo iszeje pasižiūrėti “muv- 
ing pikezierius” Veteranu 
kliube.

Tas mokinys inejo pro neuž
rakintas duris, inejo in to vai
ko kambari ant antro augsz
czio ir ji subadė su savo peiliu. 
Kai tas vaikutis pradėjo isz 
baimes ir skausmo spiegti, jo 
sesute iszgirdo ant treczio 
augszto ir atbėgo jam in pa
gelba: Kai ji pamate ta mokini, 
ji pradėjo bėgti isz to kamba
rio, bet jis ja pasivijo ir. kelis 
sykius smeige jai šu tuo peiliu 
in peczius.

Policija pavede ta mokini 
Daktarams isztirti ar jis yra 
sveiko proto:

Du kiti vaikucziai toje szei- 
mynoje paszauke policij antus. 
Policijantai greitai pribuvo ir 
apie puse po pirmos rado ta 
mokini bekalidžiojanti toje 
apylinkėje. Jo rankos buvo 
kruvinos, ir su savimi dar tu
rėjo ta peili. Jis prie visko pri
sipažino.

“Tony.” Po kairei, stovi Ja
son Robards, Jr., kuris ta losz- 
iku garbe užsitarnavo loszime 
in veikalą “Disenchanted.” 
Tie garbes ženklai tikrumoje 
yra vadinami Antoinette Per
ry, bet yra sutrumpinti ir va
dinami “Tony.” Jie yra kas 
metai dovanojami geriausioms 
loszikams isz American Thea
tre Wing.

□ o o ,
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-- In Cohiimtas, Georgia, Mu- 
sugee apygardoje, policijos 
virszininkas Sheriff E. F. Ho
well tavo suaresztuotas ir nu
baustas ant. ipenkin szimtu do- 
leriii, dž tai kad jis inpykeš, 
nuo sienos nutrauko telefoną ir 
paskui, ji snsžaū'do.

’Kai telefono1 operatorka neį
galėjo jam įpriszaukli Senato
rių Walter F. George, Denio- 
krata, isz Georgia, jis taip su
pyko kad jis ta telefoną su
siaudė. i

Andrew Freeman to polici
jos virszininko 1 pagelbininkas 
sako kad jo bosas tavo gero
kai inkauszes. Pats bosas, poli
cijos virsizininkas Howell, užsi
mokėjo savo ;penkiu.szimtu do
leriu 'bauda, sakydamas kad jo 
prieszai politikieriai ji perse
kioja.

Knygynu Sanvaite, visi ra
ginami daugiau skaityti ir sa
vo miestu knygynus remti.

Metai neatnesza. proto, me
tai tik ’duoda žmogui proga, pa
simokinti; ar jis ta proga pasi
naudojo ar ne tai jau visai ki
tas klausimas. Laibai galimas 
daigtas kad žmogus gali būti 
senas ir paikas.

Valdžios darbininku algos1, 
alplamai. roko jau t, yra apie de
vynios ’deszimts doleriu, per 
sanvaite, pramonėje, fabrikui 

' se darbininku, algos yra apie 
septynios deszimts asztubni 
doleriai per sanvaite.

_____ >_____

Czir-Vi r-Vir- Pavasaris. Vie- 
~ni žino kad pavasaris jau ežia 

pat isz paukszteliu giesmių, ki- 
1 i pavasari paižinsta isz dygin- 
cziu kvietku, dar kiti isz 
sprogstaneziu medžiu, bum'bu- 
,ru. Bet. Mineola miesto, New 
York polįcijantai žino kad 
drengia jau pavasaris kai jie 
in Long Island in kalėjimą pa
tu,pidina Edward Whaley.

Keturios deszimts keturiu

metu amžiaus Whaley tik pa
vasari būva suaressztnotas. 
Ana diena, jau, dvidesaįmts 
penktas pavasaris kai szitas 
Whaley buvo in kalėjimą, pa- 
tupldintas.

Ed Whaley dirba ant sodu 
ir miszkuose, ir už tai per žie
ma jam darbo nėra per visa 
-žiema. Bet ^liavasariui 'dren
giant jis rengiasi in -darba ir 
priesz pradedant, jis, pasigeria, 
ir geriau kaip kalendorius po- 
1 iei jantam s pranesza. kad ciz i a 
jau pa,vasaris ir jam. darbas.

Ta savo- darba besveikinant 
jis iszgeria, kelitį stiklelius del 
kiekvieno menesio ir po aluti 
del kiekvienos darbo sanvaites 
kol policijautai ji nesztė nurie- 
sza in kalejima iszsipagirioti -ir 
pasilsėti pirm pradedant la sa
vo darba.

Pypkes Durnai

In Maracaibo, Venezuela, 
Javier Gonzalez, dantistas isz- 
t rauke isz Javier burnos dan
tis už kuriuos jis nebuvo užsi
mokėjęs.

Musu darbai tai veidrodis, 
kuriame dvasia nužvelgia savo 
tikruosius bruožus.

Tie, kurie dirba negali nesi
melsti.

In Sidney, Australijoje žmo
gus kuris per dvideszimits pen
kis metus gere ir girtuokliavo 
sako kald jis mielu noru para
škytu savo gyvenimo istorija, 
bet kad jis nieko isz visu, tu 
metu neatsimena.

Price $3.00
COLORS, Red, Black, Green, 

Ira,, Blue, Gray, Capper.

Saule Publishing Co., Maha 
noy City, Pa,

Rupinyste
Žmogus rūpinasi kaip 

jaunyste dega,
Po tam rūpinasi kaip 

.senatve ateina.

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

Kai darai ka nors, daryk, 
lyg tai butu paskutinis darbas 
tavo gyvenime.

Amerikos- valdžia daug ne
sako ir nenori vieszai paskelb
ti, bet Sovietu kariszki eropla- 
nai yra aipszande kelis kitu,s 
musu eroplanus, kurie skrido 
in Vakaru Berlyną augszcziau 
negu deszimts tukstaneziu pė
du augsztumo.

Dalbas yra geriausias vais
tąs kūno ir dvasios sveikatai 
laikyti, tam, kad ’žmogus savi
mi tenkintu,si. Darbas yra. tau
tos subrendimo, kultūringumo 
ir nepriklausomyibes saikas.

Geras darbas meistrą giria, 
bet palaima Dievas skiria.

■i _______ L. • •

In Wallington, N. J., Ponia 
Stanley Remiszweski sustabdė 
savo automobiliu ant ulyczios 
kur tik in viena puse galima, 
važiuoti. O ji važiavo in atbu
la puse. Ji inejo iii savo sesers 
namus kazyruoti, ir tuojau,s 
pamate kad policijautas deda 
tikinta'ant jos automobili aus. 
Ji iszejo ir pamate kad' jos vy
ras, policijauta,s Stanley Re
miszweski ta tikieta ant jos 
automobiliaus deda. Ji sako 
kad ji isz pradžių baisiai inpy- 
ko, 'bet paskui atslūgo, maty
dama kad jos vyras savo dar
bagerai veda.

Norėjimas tepadeda tik ta
da, kai ji lydi darbas, pasiryži
mas ir pasisžventimas.

Viskas yra, vienas kito rei
kalingas: be darbo nebus ka
pitalo', nei darbo be kapitalo.

Darbai yra geresni liudinin
kai negu žodžiai.

Da.rlw.tii žmogų gundo vie-
lias velnias; lingini, szimtas 
vęlniii.
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VIENA UŽDUOTIS
■ ■ . ———

(Tašą nuo 3-czio puslapio)

nuoszirduma. Jis žinojo', kad 
butu nenaudinga pradėti gin- 
czai, tai jis tarė linksmai:

Brangi ponia! Asz tikiu, 
kad jus tikrai isz szirdies nori
te mane atversti. Jei tamsta 
intikrinsite mane, kad klystu, 
asz pilnai klausysiu. Tik su 
viena užduoto.

— Kokia gi ta užduot is.
-— Ar jus esate kuomet

Moteris užsimausite.
—t Taip, ji tarė, asz turėjau 

viena, tarnaite savo szeimyno-• / 
je, kuri buVo dievota katalike. 
Man paklausus ar ji kada, mel-, 
džiasi, ji pasakė, kajd ji kalba 
“Tėvo Musu” ir “Sveika Ma
rija.” Vienok- asz niekuomet in 
tai uesikiszau. Asz' manau, kad 
visos maldos turi kiek nors ge-

i ra savyje.
-— Tikrai jos turi, tarė ku

nigas,' ir dabar, kadangi esate 
girdeje apie “Sveika Marija” 
asz įprižadu klausyti jusiu, pa
siuntinybes, jei tamsta, priža
dėsite man kiekviena (diena at
kalbėti, ar bent perskaityti 
ta maldele. Ar jus prižadate?

Moteris taip geide atversti 
taji malonu kleboną, kad davė 
žodi kiekviena diena kalbėti 
“Sveika Marija.”

Tuomet ji pradėjo savo pa
siuntinybe su visu pranaszes 
karsztumu. Jos kalbos' turinys 
buvo 1a,me, kad kunigas klai
džioja tamsybėse; jisai turi 
iszeiti isz, tu tamsybių besijno- 
ki adatinis Biblijos. Tuomet jis 
ir jo žmones iszvyš sz,vieša ir 
pasiliuosuos isz, amžinos pra
žūties.

Kunigas atydžiai klausė, ne
pertraukdamas ir mandagiai 
prižadėjo tikrai apmaustyti 
visa, ka tik ji buVo pasakiusi, 
ir 'paprasze melsti visiems savo, 
darbams Szventosios Dvasios 
szviesos.

— O dabar, jis tarė, asz isz- 
laikiau savo prižada. Asz 
tamstos iszklausiau. Lieka tik, 
kad jus iszklausytumete ma
nės. Ar tamsta prižadate kas
dien kalbėti maldele “Sveika. 
Marija?” i .

—, Tikriu ^tikriausiai! At
sake va.ngszęMtaįt’e^zkie, jnu- 
džiJugusf, ’Bau Wtafgas rodosi 
taip’giliai sus’idomeješ. Asz, ti
kiuosi neužilgo vėl užeiti!

— Gerasis Dievas pasigailės 
tamstos nuoszirdžiu mėgini
mu, brangi ponia, ir vis tiek 
tamsia busite iszganyta, nesi 
dirbate sulyg savo supratimu. 
Toji “Sveika. Marija” kur 
nors prigis ir atnesz Bažny- 
eziai vaisiaus.

Jis neklydo. Vargsze senute 
niekuomet daugiau neatsilan- 
ke. Neilgai, sirgusi, ji nuėjo 
pas Dievą vis besapnuodama.

nors girdeje .maldele, vadina
ma “Sveika Marija?”

apie iSzventO'sios Dvasios pa
siuntinybę. Ji buvo tikrojo ti-

Pirkie U. S. Bonus! W- Pkkie U. S. Bonus!

THnrs n ran
UP1N THE AIR

THE KING OF THE SKUNDOS OF THE 0BL.GW1 
CONGO ARE FORBIDDEN TO TOUCH THE EARTW. Lf

THEREFORE, THEV ARE CARRIED. WHEN A
CARRIER DIES, THE KING IS DEPOSED.'

SMALL SPACE

The EUROPEAN CHAMOIS 
CAN BALANCE HI5 BULK ON 
A SPACE NO BIGGER THAN

A SILVER DOLLAR!

Pirkite 11 S. Bonus knyga, 404 puslapiu, 50g.
No.102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkas apraszy- 
tnas, 202 pus, 50e.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
ezio iszimta isz Lietuvi szku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35e.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
tai pinasi sekanti skaitymai:

kojinio stovyje ir. tatip buvo' 
teisiama, •gailestingojo Viesz-. 
paties. Bet ji niekuomet neipa- 
mirszo prižada atkalbėti kas
dien ‘ ‘Sveika Marija. ’’

Ir sztai to viso vaisiai. Jai 
mirus, insitabus dalykas, josi 
vyriausioji duktė' pradėjo 
jieszkoti gilesniu žinių apie1 
Kataliku Bažnyczia. Ji rado' 
progos ipatyrimo ir jos: tardy
mai privedė ja'prie t iesos pa
žinimo ir prie krikszto. Sziuo 
laiku ji yra, uoli katalike. Jo
sios jaunesneji'sesuo linksta, in 
tapati kelia', ir ne kiek neabe^ 
jotina, kad ir ji paseks, savh' se
sers pėdomis. Mirusios mote
rį szk es nu o szirdu s t r os zk im a s 
iszsipilde, tiktai visai kitokiu 
bildu, negu kad ji tikėjosi. Tai 
buvo vienos sanlygos vaisiai.

--------- GALAS—to—

PRANESZIMAS
SKAITYTOJAMS!

Yra tai laibai nesmagu, jeigu 
turime priminėti apie prisiun- 
1im.a užmokesties už laikraszti. 
Mes; negalime inspeti kas ka 
mistiną, ir ar prisiims užmokes
ti ar ne, o tuom laik turime su
raikyti.

Arba, da ka: daugelis per
maino vieta savo gyvenimo ir 
nepaduoda, jokios žinios redak- 
cijei, o kad ir duoda, tai nepa
deda seno adreso. Kožnas, kat
ras inaipo adresa, privalo pa 
dėti sena ir nauja adresa, ba lie 
t o n egal i me permainyti.

Kožnas skaitytojas turi to 
prisilaikyti, o per tai del mus 
didelei palengvins ir ne turės 
reikalo rugoti.

— Tėvai Siame vadina sa
vo mažus vaikus “Nu” (žiur
ke) kad piktos dvasios prie ju 
nesikabytu.

lapių, 20c.

d
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Publishing Co., - Mahanoty City, Pa.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City. Pa., D.S.A.

— Kinuose žmones isz 
sztamo Taoistu niekados ne- 
rugoja ant oro, nes pagal ju ti
kėjimą, tai žmogus kuris nuo
latos rugoje ant oro, eina už 
bausmia in ezyseziu ant keliu 
tukstaneziu metu.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No 10] —Kapitonas Velnias
P u ik u f apra-zyman, <1 i d e I

Ylą 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- 
ezins 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.. 
20o. ' S

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 pus., 20c

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

No.129—Keturios tistorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Seda; Tamsunus 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.

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, 15c.

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

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—Szaklnis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

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

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

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

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir' lindymas apie Jezu Kris
ti! 20c.

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigauta# 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikuij 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvalgi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Arži uolas; 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, 20o.

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

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

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

Kitokio# Knygos

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

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

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasiėriana 
nuo Sudėtu Pinigu ant g usirin- 
kimu. 25o. . 'i"'..'

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jecuso Kristuso 
15«.

No.197—Grandus 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. 
Pūkius apraszymas. 20c.

No.200—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motino* 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knyga* s

ISr* Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigu* 
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 dėl prisiun- 
timo kasztu.

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

SAULE PUBLISHING CO.,^
Mahanoy City, Pa. - U. Si
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ĮJŽ giriu, už mariu, toje sza- 
lyje kurioje saule kas ryta 

užteka, gyveno galinga tauta 
žinoma isz savo narsumo ir 
tvirtumo ka nutardavo.

Buvo tai Lietuviai.
Norints tai buvo kaimynai 

su Lenkais, 'bet tos dvi tautos 
nesugyveno (draugisakam t ir 
kaimynisakam gyvenime. Stai
ga! u'žklnpt, žudyt žmonis, im- 
tie juos in nelaisve, sudegint 
kaimus, tai Lietuviams buvo 
didžiausias (pasilinksminimas.

— Ak, kail tai galima but 
susikumttot su jais, maustė 
Lenku Karalius Lokietkas; 
kad tnretie juos už savo drau
gius, tai butu laiminga! Tada 
dnoeziau sau rodą su Kryžio
kais, tai norints isz vienos pu
ses mano tėvynės tureezian ra
mybe ir nebijocziau užklupti 
ant savo nevidono.

Taip sau maustė Karalius 
Lokietkas.

Tuose tai laikuose Lietuva 
valde galingas Kunigaiksztis 
Gediminas. Turėjo jis mylima 
ir patogia dukrele. Isztikruju 
ji (buvo kaip vasarinis žiedelis, 
kurios vardas buvo Aldona. 
Vaidindavo* ja “Pauksztyte” 
arba “Saulyte” nes Aldona 
buvo ant karaliszko dvaro 
kaip saulute kuri szviete savo 
gerais darbais del visu pad'o- 
nu.

Aldona turėjo szviesus auk
sinius plaukus, veidą, szviesu 
kaip puiki dienele.
., Pagal papratima Lietuyisz- 
ku mergaieziu, vaikszcziojo 
pasirodžius balai su žaliu vai
nikėliu ant liuosn. savo puikiu 
plaukeliu.

Ne del jos augiszto stono ir 
ne del jos balto parodo vadino 
ja “Saulute”, vadino* ja taip 
tik del jos linksmu akeliu, del 
jos saldžios szypsehos, del jos 
geros sziddies kurioje* niekados 
piktumas neinsiskveribe.

Nuo ryto lyg vakaro dainuo
davo ji linksmas daineles, o jos 
tėvai kalbėdavo vienas in kita:

— Ar girldi kaip musu 
‘ (Pauksztelis ’ ’ gieda ?

Alpie taja gera ir patogia Ka
ralaite daginio Karalius Lo
kietkas ir geba mislis jam nu- 
szvito galvoje:

—■ Jau žinau kokiu budu 
susidraugausiu su savo kaimy
nais Lietuvais, tarė pats in sa
ve.

Karalius Lokietkas turėjo 
sunu Kazimiera. Jis tai nutarė 
suvineziavoti su savo* kaimyno 
dukrele “Saulute” Aldona.

Neužilgio jis iszsiunte svo
tus pas kunįgaikszti Gedimi-

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

I
. . . MALDA ...

Viesz. Jėzaus ir ;! 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- ji 

ogiausios, mieganezios ; * 
ant kalno Alyvų, žemei ; * 
Batanijos, bažnyczioj ]! 
B*v. Mykolo Arkaniuolo. ; i

Knygos Did. 3%x5% col. Į!
TIKTAI, 25 Ct*. j!

SAULE PUBLISHING CO., b
MAHANOY CITY. PA. U.S.A. ''

na. i
— Pasakykite jam, mano 

norą, ii- del ko asz jus siuneziu 
*pas ji.

Kaip ten tieji svotai iszpiljde 
Karaliaus paliepimu, to* neži
nome, bet turėjo jam gerai per- 
statyt Karaliaus žodžius nes 
Gediminas jo raszymo* neatme
tė.

Aldona ketino* pasilikti pa- 
ezia Kazimiero*, bet da reikėjo

* BALTRUVIENE J

Kur ten Vienoje vietoje
Illinuojaus,

Kokia tai boba 
atszluože, 

Turbūt velnias atjojo 
zovada, 

Kad tarpe poni pradėjo 
daryti zvada.

Bet geros moterėles* 
susitarė, 

Isz. apygardos iszvare, 
0 kad da butu ilgiaus 

pabuvus,
Butu visas poras 

suipjudžius;
Moterėlės visur teip.

padarykite, 
Niekszas bobas isz

Tarpo saves iszvykite.
* * *

M i sukės jeigu norit e 
vyrus,

Ant buitdo laikyti, 
Turite norints szvariau 

užsilaikyti.
Isz visu szaliu gaunu

( laiszkus,
Ii- nežinau kas; isz* 

, to bus!
Jau nežinau ka 

daryti.
G al kiek bobeles

( pakoeziot,
Ir pipiru joms duot.

0 mano Dieve brangus, 
Kas nuaidės, kas isz 

to visko bus!
Argi jau ne bus

> pataisos, 
Ar teip pasiliks ant

f visados.
* * *

In viena Karbono apylgarbe 
grinezia inlindau,

Vie'na szirdelia apsvaigusiu' 
užtikau.

Mat bobele* gmzute 
labai myli,

Tai per dang in save* 
prisipylė.

Prie kožno lenda ar 
pinigą negaus, 

Ant gerymo smagaus, 
Vyrai negali dalaikyti,

Ta. pas kitus ant 
kurdo turi eiti.

Kaip tik apie tai 
dagirdau, 

Del visu ir apgarsinau,
O kaip da'misiuke 

nepaliausi,
Tai da daugiau nuo / 

manes gaus.

Ija iszmokyti Krikszezioniszko 
tikėjimo.

Reikia žinoti kad Lietuva 
tada buvo Pagoniszka. tauta. 
Tikėjo jie in visokius d ievai- 
ežius in kuriuos meldėsi. Jie 
kirmėlės laike ulž szventas ir 
laikydavo jas grineziose, isiz 
vieno- bliudo su joms valgyda
vo ir apie tikra Dieva nieko ne- 

j žinojo.
Tėvai apsakė Aldonai apie 

Ji ir Jo* gyvenimą..
Klausinėjo* Aldona, akyvai 

apsakymo apie Dievą*, kuris 
buvo pilnas naięlaszirdystes ir 
gerumo, apie Motina Dievo ir 
Kanezia Kristaus. Klause ji 
aky vai, o ant jos veidelio pasi
rodė didelis užganad'ymas ir 
szviesumas.

Kalbėjo jai daug apie sklypą 
kuriame ketino vieszpataut, 
apie* nevidonu užklupimuš, 
apie nevalninkus kuriuos pa
ėmė in nelaisve ir sudegytus 
kaimus.

Atėjo laikas kada reikėjo 
apleisti sena d va ra Gedimino.

Pricsz. apleidima, Aldona 
puolė tėvui in kojas melsdama* 
su aszaromis:

— Ateinu pas tave, tėvuli 
su didėliu prsazymu.

— Klausk ko tik nori, ma
no mieliausia “Saulute.”

Tada Aldona nedrasei pra
dėjo kalbėt:

— Koki man pasoga duosi, 
mieliauses teveli?

Nusistebėjo Karalius tokiu 
praszymu savo dukreles, bet 
greitai atsiliepe:

—- Duosiu tau brangu pa
sega, mano mylima, dlikrele, 
duosiu tau pilnas skrynes viso
kiu brangiu kailiniu ir ilgus 
szniurn's bursztino ir brangius 
parėdus.

— Ne to asz troksztu, mie
las teveli, ne to, pertrauke Al
dona kratydama su galvele.

— Na, tai ko* trokszti, duk
rele? Kalbėk drąsiai:

Tada Aldona pradėjo apsa- 
kinet tėvui apie tai, ka pati 
girdėjo* apie gera Karaliene 
Kindza, kuri ne sijdalbra, nei 
auksa, bet szimtaropai didesni 
pasoga* atnesze, tai yra 'druska 
del Lenku ir kad tame sklype 
vieszipatauja didelis nuliūdi
mas nes Lietuviai daugeli kar
tu paimdavo* daug nevalninku 
in nelaisve.

— Verkia tenais motinos su 
vaikais, sesutes paskui brole
lius, vaikai paskui savo tėve
lius, kalbėjo. O ju tevelei ir 
ibrolelei yra musu kalėjimuose 
ir požeminius© skiepuose vai
todami diena ir nakti. Jie nie
kados nenusijuoke, nemato 
saulutes. Ar girdi, tėvelis, nie
kados, niekados! Ir kiek tai 
aszaru tieji nelaimingi iszlieja 
per dienas.

— Todėl, mylimiauses ma
no teveli, asz geidžiu taisės 
aszaras nuszluostyt nuo tuju 
nuliudusiu veidu ir sugražinti 
jiems szypseba. Geidžiu kad 
tiems* nelaimingiems nelaisi- 
viams vėla nuszviestu saulute. 
Pavėlink man ant to teveli! Su
teik tiems vargszams laisve! 
Pavėlink kad jie drauge su 
manim sugryžtu in savo tėvy
nė!

Iszpilde tėvas velinima ir 
meldimą savo dukreles, dideli 
bromai likos atidaryti. Len-

SAPNORIUS
J •. ./• » ... i

ISu 283 Paveikslai* ; ►

160 Puslapiu ; *
8 col. ilgio, 5% col. ploado I 
Isiaiaskina sapna ir ka* j; 
ateitoje stosi*. Su priedu i 
planatu ir visokiu burtu. <* 
Knyga in minkssto* po- 
pieroe vlrsseliuose. :: :: ]*
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kiszkus kalinus paliuosavo 
nuo retežiu, nuimta jiems* len
ciūgus* nuo ranku ir kojų.

Jojo ant arklio Karalaite Al
dona, o* paskui ja milžiniszkas 
pulkas žmonių o priesz ja, kai
po baltas karvelis bego žinia 
laiminga:

— Sugryžta namo musu 
mieli nevalu inkai, sugryžta!

Tarp szirtdi'ngu 'pasveikini
mu ir kliksmu jojo karalaite 
Aldona in Lenkija, o ant jos* 
veidelio žibėjo didelis užgana- 
(dinimas.'

Daugiau kaip dvideszimts 
tukstaneziu nevalninku, kurie 
gavosi visokiais laikais in ne
laisve, sugryžo , linksmai in 
Lenkija laike vinezevones Ka
zimiero, sunaus karaliaus Lo- 
kietko su duktere Gedimino.

START OF THE
SECOND

REVOLUTION!AMERICAN
■ ' J " -y. • - r; '

LET’S ASK OURSELVES THESE QU£*TKmS: 
TEtRO
□ tJ

right new. To raise the others to their 
level is our immediate pressing task — a 
task in which every citizen must help.

The important thing is for all of us 
to start thinking and acting on school 
problems immediately, and to face up 
to the fact that achieving desired goals 
w'il cost money. But let's remember 
that every cent we spend is for the 
future oi our children, and of our 
nation. And the way we can achieve 
these first-rate schools is for every fam
ily iri Arnerfca to give education a 
primary claim on the family income.

For helpful information on what we 
can do in our community, write to 
“Better Schools,” 9 East 40th Street, 
New York 16, New York.

Again, a shot heard around the world 
— the charge that fired Russia's man
made moon. Again, an urgent call for 
Americans to help in a time of crisis.

Today, a revolution must take place, 
not on the battlefields of Concord and 
Lexington, hut in our country’s class
rooms. For with the launching of Sput
nik, a challenge was also launched . . . 
a challenge to our entire system of edu
cation. To answer this challenge, we 
must raise our sights and re-examine 
our standards. In addition to standards 
bf educational excellence, these in
clude standards of student goals for 
achievement, as well as increased re
spect for intellectual attainment.

Some of our schools are excellent

1 Are the teachers in eur schools fully 
qualified and are we giving them the 
status they deserve?

2 Do our Schools provide for the early 
recognition of each child's capacities, 
with the necessary guidance counseling 
to Insure his performance to the limit of 
his capabilities?

3 Are the necessary courses of study, In
cluding essential laboratory facilities and 
up-to-date textbooks, available to our 
students? Are science and math courses 
given proper emphssis in our curriculum?

4 Oo our schools make provision for ex
ceptional children, both the extremely 
bright and the slow learners?

5 Are our students being accepted scho
lastically by colleges with high entrance 
requirements, and are they doing wall in 
college?

6 Are thl students who do not go oh to 
callage receiving the kind of-education 
that makes them more valuable employees 
and better citizens of our community?

7 Are our children attending full-time 
sessions In classes small enough for the 
teacher to give proper attention to each 
pupil?

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

Tokis tai . tikras apsakymas! 
vineziavones tosios Karalaites 
su Kazimieru bet istorijoj to 
nesiranda. Tegul sau jauna. 
Lietuviszka gebi karte gerai

Viena Užduotis
i ' *< 4 i •;** « .4

nuvo graži vasara viename
Adirondacks kalnu klony

je. Vieni svecziai atvykdavo, 
kiti, giryždavo. Tarp ju buvo* 
viena sena, moteris su savo 
dviem gražiom idiilderim. Szi- 
ta maloni, mieli, sena moteris 
buvo nepaprasto* dievntumo ir 
gerumo. Ji mylėjo Dieva ir sa
vo* artyma; dievotai skaitei 
Biblija. Bet ji buvo persiemus 
ypatingu noru iszganyti tuos, 
kurie dar nebuvo, kaip kad ji, 
apszviestO'S Protestantu liaž- 
nyczios nariai.

Ji buvo labai gailestinga; 
“vargingiems” Rymos katali
kams. Savo nuosziidžiame uo
lume ji apmanstinejo juju ne
laime ir beveik jautėsi prana- 
sze esanti, Dievo siunsta tpra- 
sergeti juos nuo gresianezio 
pavojaus. '

Juo daugiau ji svajojo, tuo

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

• A f* ’ . * V ’ ’ ' *■ ’ ' J

Jo kelione po svietą ir liūdima*
apie Jezu Kristų.

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

atsimena szi apsakymą, nes tai 
iSztrauka isz Lietuviszkosi isto
rijos susivieni jimo Lietuvos su* 
Lenkija.

— GALAS —

labiau troszko progos tai padar 
ryti. Ji pamirszo didžiu senu 
kalnu, grožybes, placzias gi
rias, gaivias žalias puszisi, ma
lonu žolynu dvelkimą ir .me
džiais apaugusiu taku džiugu
mas. Jos vienintele mintis bu
vo Tikėjimas! Kaip ji galėtu 
kokia nors siela ih tikra,ji, kaip 
ji mane, dangun vedanti kelia 
atvesti.

Bet sztai pasitaikė gera pro
ga. Tosios apylinkes kataliku 
klebonas turėjo miszria Airiu 
ir Kanadiecziu parapija. Jisai 
pats irgi buvo Kanadietis. 
Nors jo bažnyczia stovėjo pen
kiolika myliu atstu nuo mies
to, kuriame toji moteris viesze- 
jo, visgi ji nusprendė aplanky
ti kleboną ir pareikszti jam sa
vo “Misija!” Nukeliavo. Kle
bonas priėmė ja laibai nuoszir- 
džiai. Nuoįpaiprastuju dalyku 
j u kalba nukrypo tikyban.

— Ar jUs žinote, tarė mo
teris savo* visu mandagumu, 
malonumu, asz daug maus- 
eziau apie tamsta, kuomet pa- 
maeziau jus savo bažiiycziojė. 
Atleiskite man, jei asz pasakyt 
siu, kad man labai gaila, jog

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto 1b 

kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad jiequ 
“Saule” eitu be pertraulšos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsimo 
surasti kur tokis fenogus 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 ACsfol

- j.j_____ a-L *.* ■* ■-•* -*"!^i■. ■.■atbafaA
‘ ' i"/. . ' -5'

toks iszmintingas žmogus su 
visais savo žmonėmis yra nu
krypės nuo Evangelijos skais
tumo (kaip mes skaitome Bib
lijoje) in Rymos paklydimus.

— Ar ponia esate tikra apie 
tai? Paklausė kunigas.

■ v’ • y - j k1 '

— Taip, esu tikra; kitaip 
nedrysczaaii kalbėti apie toki 
dalyką! Taiptjausdamori, pri
sipažinsiu turinti tvirta,meuž- 
gesinama noru matyti ir jus 
esant tiėsoje£kA8k\janA%tipsi, 
kad'tai ink Cypimas, *. szviesa, 
net SzventosiosDvasios - pa
siimt iny'be, rs^inantį,manė at
vesi i jus prieis Viesjzpatiės Jė
zaus. ' >' • JA

Kunigas pagerbė jos aišžku 
■'.. S <Tasi‘AM:» J

■ ^-r* -*V**
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ZiniosVietines
— Gerai žinomas visiems 

buvęs miesto gyventojas, Ber
nardas: J. Sklera, staiga! pasi
mirė nuo szirdies atako, Utar- 
ninke, pas savo įduktere Mares 
namuose, 2068 Woodlawn St., 
Glenside, arti Philadelphia, . 
Pa. Velionis nesveikavo per 
koki tai laika. Turėjo buczerne 
bizni, jisai ketino parduot sa
vo bizni ir apsigyveno in savo 
nauja narna in Harvey’s Lake, 
Pa., !bet nelaba mirtis pakirte 
jam proga pagyvento dar ant 
szitos pasaulės. Velionis gimė 
Lietuvoje, atvyko in Shena- 
d!oah, o trumpam laikui apsi
gyveno' Mahanoy'- City 1914 
metuose kuris užsidėjo buczer- 
ne bizni, Po keliu metu vėl ap
sigyveno Shenadoryje ir atgal 
Mahanojuje. Apie penkiolika 
metu atgal apsigyveno Phila
delphia, Pa. Paliko dideliame 
nubudime savo paczia Marijo
na (Amulievicziute); trys duk
terys: Mare, pati Robert Bail
ors isz Glenside; June, Phila
delphia, ir Irena, pati William 
Alien, isz Berwyn, Pa., tris 
anukus. Taipgi sesere, Morta 
Bružinskiene isz Mahanoy City 
ir broli Prana, Luzerne, Pa. ke
letą brolienu ir trys soserienu. 
Tarnavo per Pirma Pasaulini 
Kara. Laidotuves invyks Pe- 
tnyežios ryta isz Graboriu 
Kirk ir Nice* koplyęzios, 6301 
Germantown aVe., Philadel
phia, Pa., 9:30 valanda, su apie 
gomis in Szv. Vincento de Pau
lo baižnyczioje 11 valanda o ku
na, gal ipalaidos in minėta para
pijos kapinėse Philadelfijoj.

Amžina atilsi!
— Subatoj pripuola Szv. 

Morko Evangelisto, o Tautisz- 
ka Vardine: Arėjas. Ir ta die
na: 1945 m., San Francisco 
Konferencija prasidėjo; 1957 
m., penkis Graikus jaunuolius 
mirties 'bausme, u'ž užpuolimą 
saugumo pajėgu sargo in Nico
sia, Kipras.

—i Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola ketvirta Nedelia po 
Velykų, taipgi Szv. Kieto, o 
Tautiszka. Vardine: Vilūne. Ir 
ta diena: 1949 m., Amerikos 
Laivyno Sekretorius John 
Sullivan pasitraukė nuo savo 
vietos, kai Karo Sztabas su
stabdo statymą diidlžio karisz- 
ko laivo, kuris vežtu kariszkus 
ercplanus.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Petro Kanizo ir Szv. Zito, o 
Tautiszka Vardine: Auszrele. 
Ir ta diena: 1822 metuose gimė 
Generolas Ulysses S. Grant, jis 
buvo vienas isz gabiau siu ir 
drąsiausiu karininku1; ta diena 
Konfederacijos atminimas ap- 
vaikseziojamas Alabama, Flo- 

, rida, Georgia ir Lousiana val
stijose; 1957 m., Amerikos val
džia davė Sovietu Rusijos Am
basadai Gennadi F. Maslkant- 
sevui žinoti, kad jisai yra labai 
nepageidaujamas ežia, kad jis 
in trumpa laika, isz musu 
kraszto iszsikraustytu.

— Utarninke’pripuola Szv. 
Petro Kanelo ir Szv. Povilo 
Kryžiaus, o Tautiszka Vardi
ne; Rimgąile. Ir ta diena: 1758 
metuose gimė James Monroe, 
penktas Amerikos Prezidentas 
jis invede ta Amerikos Inst'a- 
tyma: Kad nei vienam Euro
pos krasztui. nevalė nei in Pie
tų Amerika lysti; 1512 m., Lie
tuviai pergalėjo Tat orius, ties 
Vilnių; 1945 m., Italijos Dikta
torius Benito Mussobini buvo

nužudytas su savo meiluže Cla,- 
ra Petaeci.

— Nepaminszkite kad lai- ; 
kas vela bus permainytas Ne- : 
deltoj Balandžio Apr. 26-ta d. ; 
Laikrodžiai ir laikrodėliai turi 
but pastumti greieziau viena 
valanda. Tasai laikas vadina
ma s kaipo ‘ ‘ Day] igh t Saving 
Time”' Czedinimo Laikas.

—. Pirma 'diena Gegužio ■ 
pripuola' kita, Petnyczia. Me- 
nesis paszvenstas ant garbes 
M oti uos Dievo, per menesi Ge
gužio bus laikomos' pamaldos 
visose Katalikiszkoš' baižny- 
cziose.

— Nedelioj Gegužio May 
3-czia diena 27 vaikai ir mer
gaites isz Szvento Juozapo pa
rapijos mokyklos priims Pir
ma Szventa Komunija, laiko 
Szv. Misziu devinta valanda.

— Szimet ‘Motinos Diena’ 
pripuola Nedelioj G e g n ž i o 
May 10-ta diena.

Jie, kaip mainieriai gali sa
ve isz savo darbo iszsistumti 
per tokias dideles algas. Dabar 
ir mainieriai tiek daug uždirba 
kad jie darbo negali gauti. Pa
na sziai gali būti ir su geležin
keliu darbininkais, nes jau ir 
taip geležinkeliu kompanijos 
daug mažiau biznio turi, kai 
žmones ima daugiau ir dau
giau vartuoti eroplanus del 
greito susisiekimo ir autobu-. 
sius del pigesnes keliones. Ge- 
ležinkekiu biznis eina trepais 
žemyn. Kompanijos ir taip be- 
davoja kad jos ir skyle eina ir 
praszo kad valdžia jas parem
tu. O dabar, kai darbininkai 
dar daugiau reikalaus tai ge
ležinkeliu kompanijoms tikrai 
bus galas.

Gilberton, Pa. —
Juozefina Kisieliene, nuo 419 
Main uly., pasimirė I’tarninko 
vakara 6:45 valanda in Ash
land ligonbute. Velione gimė 
Lietuvoje. Prigulėjo prie Szv. 
Liudviko parapijos ir Moterų 
bažnytiniu draugijų. Velione 
vedus du syk: pirmas vyras 
Liudvikas Rutkauskas isz She- 
nafdoro mirė keliolika metu at
gal.- Paliko savo antra vyra 
Juozą Kisielių; sunu Juozą 
Ruth, Shenandoah; dvi dukte
rys: Dora McCormick ir Izabe
le Schaff, Shenandoah; septyni 
aimku ir dvylika pro-anuku. 
Laidos Petnyczios ryta, su) 
apiegomis in Szv. Liudviko 
bažn vežtoje ir palaidos in Szv. 
Paneles Marijos kapinėse, She
ll ado ryje.

ANGLIJOS
KARALAITE

Pas Kataliku Popiežių
RYMAS, ITALIJA.—

Graži ir jauna Anglijos Kara
laite Margarita ir Karaliene 
Motina buvo triukszmingai 
priimtos ir sveikinamos Rymo
je. Miesto valdžia iszszauke vi
sus savo policijantus tvarka 
palaikyti ir ' apsaugoti Kara
laite nuo visu jos geradeju.

Policijos virszininkas sako: 
“Mums buvo gana bėdos tvar
ka palaikyti kai Karalaite So- 
raya ežia atsilankė. Bet dabar, 
Dieve tu mano! Czia Karalaite 
ir Karaliene.

Triukszmas ne vien tik Ry- 
Imoje, bet ir Londone, nes Ka
raliene Motina su Karalaite 
Margarita atsilankė pas Kata
liku Bažnyczios Szventa Tęva, 
Popiežių Joną Dvideszimts 
treczia. Anglijos laikrasztinin- 
kai ir Protestonai baisu lerma 
iszkele, nes Angljios krasztas 
yra Protestoniszkas, o dabar 
to kraszto Karaliene Motina ir 
Karalaite Margarita atsilanko 
pas Kataliku Bažnyczios vada.

Karalaite Margarita jau ne 
syki supykino ir papiktino sa
vo kraszto vadus ir laikraszti- 
ninkus. Ji ju neklauso ir ne-, 
paiso ir daro kas jai patinka.

Shenandoah, Pa. —
Prane Vitezkauisikiene, nuo 191 
Ohio, uly., Shenandoah Heights 
likos surasta negyva savo na
muose Utarninke 9:15 valanda 
vakare. Daktaras sako kad ve
lione mirė nuo szirdies atako. 
Gimė Lietuvoj. Jos vyras Vin
cas mirė Birželio 27, 1955 •me
tuose. Paliko sunu ir duktere. 
Laidos Subatos ryta isz Grabo
riu Oravitz koplyczios 38-40 N. 
Jarldin uly., ir palaidos in Kal
varijos kalno kapinėse.

— Kazimieras Vaiskievi- 
czius nuo 227 N. Diamond uly., 
netikintai pasimirė in Potts
ville ligoribute Seredos ryta. 
Gimė Shenadoryje. Paskutini 
karta dirbo del Irvin Wagner 
kompanijos Harrisburg. Pali
ko savo paczia Helena, ' (Alek- 
n a v i cz into); s n n 11 K a z i m i era 
namie; dvi seserys: Ona, pati 
Juozo Navifskio, Shenandoah 
Heights, ir Mare, pati Peter 
Zelner, M t. Carmel. Laidos Su
batos ryta su apiegomis in Szv. 
Jurgio, bažnyezioje 9 valanda 
ir palaidos in parapijos kapi-, drąsiai puoliesi ant Amerikos 
nese.

FIDEL CASTRO

Kubos Sukilėliu Vadas
WASHINGTON, D. C. —

Kai pradėjo ateiti žinios apie 
sukilimą Kuboje priesz. Prezi
dento Diktatoriaus Batista 
valdžia, daug- Amerikiecziu 
ypatingai laikrasztininku, in 
padanges kele sukilėliu vado 
Fidel Castro varda, ir vadino 
ji jo žmonių iszganytoja.

Ir jis taip vedesi. Per ta su
kilimo kara jis kaip gaidukas 
straksėjo taip Kubos visztu

se veltas parode kiek verta Ku- I 
bos armija. I

Fidel Castro užemes valdžia i 
invede tokias baisias skerdy
nes kad susarmatino net ir So
vietus. Jis per tas skerdynes 
žudė ne tik politinius prieszus, , 
bet ir savo asmeniszkus ne
prietelius. Kur kas girdėjo kad 
kariszkas teismas galėtu tei
singai ir sanžiningai isztirti ir 
iszspresti keliu szimtu intartu 
žmonių žut-butini likimą.

Visi Diktatoriai dabar gali 
isz sarmatos parausti, kad jie 
tokie nyksztukai prilyginus 
prie szito pienuburnio, pagyru 
puodo, vaikezo, kraugerio Fi
del Castro.

Bet ir to dar nebuvo gana. 
Jis užsimanė parodinti savo 
galybe, atvažiuodamas in 
Amerika, visai nekviestas!

Tiesa, laikrasztininku drau
gija ji pasikvietė su prakalbo
mis, bet tik tiek. O jis dabar po 
visa musu kraszta straksi!

Jeigu jis butu palaukes pa
kvietimo sulyg protokolu, isz 
Vaszingtono, jis butu buvęs 
priimtas paties Prez. Eisenho- 
werio in Blair House, jam butu 
buvus surengta paroda ant 
Broadway, New York mieste ir 
tinkami kambariai in Waldorf 
Astoria hotelyje.

O dabar, viskas kojams 
augsztyn. Kai pasklido žinios 
kad jis czia nekviestas atva
žiuoja, FBI policija Slapta Va
szingtono policija greitai pa
skyrė geriausius savo sargus 
ji sergti. Vaszingtono sztabas 
paskyrė Vice-Prezidenta Nixo- 
na ji priimti ne tiek kad jam 
garbe suteikus, bet kad Kubos 
žmones neinžeidus.

Fidel Castro sako kad jis 
nieko bendra neturi su Sovie
tais ar su Komunistais; Jis gi
riasi kad Kataliku Bažnyczia 
ji remia. (Mes tai labai abejo
jame). Bet jis yra nusistatęs 
priesz visus tuos, kurie yra 
priesz Komunistus.

Dabar atszkeja, kad Fidel 
Castro yra tik lele, tik inrankis 
Komunistams kuris ji dabar 
ant ranku neszioja, o už metu 
kitu, ji pati likviduos ir visa 

1 kraszta pasisavins.
Taip buvo jau su keliais to

kiais Diktatoriais gaidukais, 
kurie pastraksejo ir užspringo.

Fidel Castro dabar nori sta
tytis su pasaulio didžiūnais; 
bet jis kaip aras pakilo ir kaip 
antis nutups ar bus nutupdin- 
tas.

Tai nyksztukas priesz milži
nus.

liksais ir Johana Ivanauskaite1, 
kili* isz Sziluvos, m., Raseinių 
alp-skr. .

Katauskas, Jonas, Kazimie
ro sūnūs, gimęs Sziauliu apskr. 
Gruzdžiu vi., gyvenos Vokieti
joje.

Krajauskas, Vincentas, Sta
nislovo Sūnūs.

Kriukai te - Eidikoniene Ona 
jos duktė Elena EĮdikonyte, ir 
jos dvi seserys Kriukai tos.

Mickeviezius, Alojas, Simo 
sūnūs, gyvenęs Sao Paulo, Bra
zilijoje.

Norvąish, Elza, sesuo Aldo
nos Brasienes, gyveno 417 W. 
56th Place, Chicago, Ill.

Simonaitis, Titas, Marcelio 
sūnūs ginies Tirkszlioniu km., 
Rozalino vi., Panevėžio apskr.

Stasiunaitis, Jonas, Kazio 
sūnūs.

Tol u szas, Boned i k t as, S i m o 
sūnus, gyvenos Chicagaje.

Urhutis, Jonas, Antano sū
nūs, isz Sarapiniszkiu km., 
Gaures vi., Tauragės apsk.

Valinczis, Antanas, Juozo 
suims, gyvenęs Jerome, Pa,

Žilinskas, Antanas gyvenos 
Hartford, Conn., turi broli Ka
zimiera.

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

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

JONO ANDRULIO
. GAMYBOS. .

Lietuviszki Sūriai!
Savo skoniu ir kokybe yra žinomi 

Amerikoje ir Kanadoje!

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 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 patenkina 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.” ,

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

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,

GELEŽINKELIU
DARBININKAI

v Reikalaus 14 o/o 
Daugiau Algos

valdžios, net buvo paemes in 
kariszka nelaisve kelis tuzinus 
musu piliecziu.

Jis net tiek buvo insidrasi- 
nes, kad jis savo sekėjams di
dingai buvo pasigyręs kad jis 
pasirengęs priesz Amerika sto
ti, kad jis visus Amerikieczius 
iszžudys Kuboje, jeigu Ameri
ka drys jam pasiprieszinti.

CLEVELAND, OHIO. — Ar jis tada nežinojo ir ar jis 
Geležinkeliu unijos vadai sako dabar nežino kad viena musu 
kad ju uniją dabar reikalaus ' 
keturiolikta nuoszimti dau
giau algos visiems savo 200,- 
000 darbininkams.

Ju trijų metu kontfaktas už
sibaigia Lapkriczio pirma die
na,

Marinu Divizija butu tada ga
lėjus ir dabar galivisa jo ir jo 
prieszo Batista vaiska nu- 
grumsti in juras?

Pagyru puodas, tas Fidel 
Castro dabar straksi. Jau daug 
metu praėjo kai Theodore Roo

JOHN ANDRULIS, Pr.s.

FOUNTAIN — MICHIGAN

Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys
Balsys Juozas, gimęs Molu- 

pio km., Batakių vi., Tauragės 
apskr., iszvyko isz Kazbarynu 
kaimo 1944 metais.

Bartkeviezius, Juozas, Sta
sio sūnūs, kilęs isz Marijampo
lės apskr., gyvenos Brooklyne, 
N. Y., 128 North 4th St. ’

Budrick M., gyvenęs 126 (8) 
Lake Ave., Tuckahoe, N. Y.

B u n k ev i czi u s, P r a nciszku s, 
Jono sūnūs, gimęs Brooklyne,

Czilžaite, Jadvyga., gimusi 
Kuktiszkese.

Drignaitis ^Drignius, An
drius, kilęs isz Ožnugario km., 
Batakių vi., Tauragės apskr.

Gruoblys, Jonas, Kazio sū
nūs, gyvenas Baltimore, Md.

Ivanauskas, Bonifacas, Fe-

I J




