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Isz Amerikos Isz Numirusiu

DU BROLIAI
UUSZAUTI

Medžiotojai Mislino 
Kad Jie Szauna 

liiBriedžius
MARQUETTE, MICH. — 

Du jauni broliai, isz vienuoli
kos vaiku szeimynos dabar 
randasi ligoninėje, kur dakta
rai sako kad jie vargiai iszliks 
gyvi, jiedu buvo neveszti in 
Szventos Marijos ligonine kai 
ju draugai juos paszove, mis- 
lindami kad tai buvo keli brie
džiai.

Albert Monhead, trylikos 
metu ir jo brolis James, penkių 
metu amžiaus buvo nuszauti 
per medžiokle. Jųdviejų bro
liai ir seserys mate kai jiedu 
buvo paszauti.

Du medžiotojai yra suimti ir! 
suaresztuoti. Ju vardai yra 
James Meyers, dvideszimts me
tu amžiaus ir Angelo Zorza, 
penkios deszimts penkių metu 
amžiaus. Ir jo sūnūs yra suim
tas, dvideszimts metu amžiaus

---------------------- Į----- --------------*

DAUG AMERIKIE-
CZIU RANDASI

KOMUNISTU
KALĖJIMUOSE

Robertas.
Sužeisti vaikai nebuvo iszeje 

medžioti, bet bovinosi savo 
darže, kai tie medžiotojai pri
važiavo prie ju namu ir pradė
jo szaudyti.

PHILADELPHIA, PA. — 
Sukatoj, 1:30 valanda po pietų, 
in Municipal Stadium, apie 
99,632 žmonių mate Amerikos 
Laivyno—Armijos f u t b o 1 e s 
rungtynes. Laivyno pulkas lai
mėjo: Laivynas gavo 42, o Ar
mija 7.

Intaria Kongresą

Philip Murray, CIO darbi
ninku unijos prezidentas, 
per savo prakalbas New 
York mieste, intare ir labai 
iszbare visa Amerikos Kon
gresą, sakydamas kad atei- 
nancziais metais Amerikie- 
cziai turėtu visus tuos Kon- 
gresmonus iszvaryti ir isz- 
sirinkti sau geresnius valdi
ninkus. Jis buvo vėl iszrink- 
tas kaipo CIO darbininku 
unijos prezidentas.

Ponia Theresa Butler, sze- 
szios deszimts metu amžiaus, 
moteriszke, San Francisco 
mieste buvo suruasta negyva 
.ir buvo jau nuveszta pas gra- 
boriu, kai ji atsigaivino. Ji 
tuoj aus buvo nuveszta in li
gonine, kur Daktarai ir slau- 
ges su policijantais stengie-

TVIRTOVE
SUSPROGO• *

Nei Vienas Amerikietis
Nesužeistas

FUSAN, KORĖJA. — Pietų
Korėjos tvirtove, arsenalas su
sprogo ir visa miestą sujudino, 
bet nei vienas Amerikietis ne
buvo sužeistas.

Folicijantai dar nepranesza 
kiek Koriecziu žuvo ar buvo 
sužeisti szitoje ‘nelaimėje, bet 
spėjama kad daug bus sužeis
tųjų.

Folicijantai sako kad dau
giau kaip keturios deszimts 
namu buvo sugriauta. Ameri
kos laikrasztininkai spėja kad 
keli szimtai žuvo.

Toje tvirtovėje buvo daug 
ginklu ir parako, kuris visas 
susprogo. Tokia pati nelaime 
isitiko szita miestą 1950 me- 

i tuose, Birželio menesyje. Kaip 
tas susprogimas atsitiko^ dar 
nežinia. Bet laikrasztininkai 

i spėja kad ežia yra Komunistu 
darbas. 

■--------------- -

AMERIKOS
EROPLANAS

SURASTAS i
WASHINGTON, D. C. — 

Žinios atėjo in Vaszingtona, 
kad Amerikos Laivyno C-47 
eroplanas kur dingo Lapkri- 
czio asztuoniolikta diena badai 
prie Sibirijos rubežiu, Sovietai i

si jos gyvastį iszgelbeti. 
Daktarai spėja kad szita mo
teriszke buvo apie deszimts 
valandų mirus, pirm negu 
atsipeikėjo.

Dabar valdžia ima tuos 
Daktarus ir slauges nagan, 
kad jie tokia baisia klaida 
buvo padare.

pranesza, kad tas eroplanas li
kos surastas prie Vengrijos ru- 
bežiu arti miestelio Papr su 
trys karininkais ir lakūnais. 
Szitas eroplanas skrido isz Mu
nich, Vokietija in Belgradija.

Nauja Karaliene

Panele Clarice C. Davis, 
dvideszimts metu amžiaus 
juoduke buvo iszrinkta kai
po Illinois Universiteto ka
raliene. Tai pirma sykis kad 
tokia garbe butu suteikiama 
juoduke!. Ji stojo in tas gra
žuoliu rungtynes su szeszio- 
lika kaltu mergaieziu, gra
žuoliu.

— Arabai buvo pirmuti- 
nais, kurie naudojo pomaran- 
cz'iu žiedus laike szliubo.

tiko 7,765 Komu-
WASHINGTON, D. C. - * A. _ 1>T TTw^r^Lri 1Q

Amerikos valdžios raportai pa- Jį U. @ JU M M W ILJI ej*
rodo kad daug Amerikiecziu 
randasi Komunistu kalėjimuo
se, anapus tos geležines sienos.

Vienas Ameriįkos atstovas 
sako kad jis tikrai žino ir pa- 
žinsta septynios deszimts pen
kis tokius Amerikieczius, ku
rie dabar randasi Komunistu 
kalėjimuose.

Musu dipliomatai sako kad 
jie visomis jiegomis stengiasi 
iszlaisvinti tuos Amerikieczius, 
bet jie sako kad tai beveik ne
galimas darbas.

Jie sako kad apie szeszi ar 
septyni tukstaneziai Amerikie
cziu dabar randasi Komunistu 
kalėjimuose, Europoje ir Kini
joje. Jie sako kad dar daugiau 
tokiu Amerikiecziu randasi 
tuose kalėjimuose, kurie nega
lėjo ar neiszdryso vieszai 
kreiptis in musu Ambasadorius 
pageltos. Musu Ambasadoriai 
sako kad žino, kad Amerikie
cziu belaisviu randasi Rumuni
joje, Vengrijoje, Bulgarijoje, 
Albanijoje ir Lenkijoje.

Apie 7,000 Amerikiecziu Ran
dasi Komunistu Kalėjimuose 
Europoje Ir Kitur; Komunistai 
Reikalauja Tautu San. Armi

jos Pasitrauktu Isz Keletą 
Mažu Salų Korėjos

ANGLIJOS PRIM.
GIMTADIENIS

77 Metu Amžiaus
Churchillis Sveikas

Ir Linksmas

KORĖJA. — Penktas Lakunu Sztabas 
užtiko septynis tukstanezius septynis szim- 
tus ir szeszios deszimts penkis Komunistu 
Koriecziu kariszkus trokus ana nakti ir pra
dėjo juos sziaudvti ir naikinti.

VENGRAI PABĖGĖ
LIAI REIKALAUJA 

KERSZTOt

NEW YORK, N. Y. — Pabe- 
‘ geliai isz Komunistiszko Ven
grijos kraszto dabar Tautu 
Sanjungos reikalauja kad butu 
Komunistams kaip nors atly
ginta atkerszinta.

Jie sako kad daugiau kaip 
Į septynios deszimts Vengru yra 
iszveszta isz savo kraszto.

Pralotas Bela Varga, buvęs 
Vengrijos Tarybos Preziden
tas, intaria savo kraszto val
džia už apvogimą j u isztremtu- 
ju ant daugiau kaip szesziu 
milijonu doleriu vertes daigtu 
ir kitu brangenybių. Jis sako sa^® kad jis rengiasi
kad tie Komunistai baisiai atvašiuouti in Amerika ir su 

' daug brangiu daigtu yra 
davė Amerikoje.

DRAIVERYS 
/UŽMUSZTAS

I <

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

LONDON, ANGLIJA. —

Anglijos Prime Ministeris, 
Winston Churchillis kukliai ir /
tykiai apvaikszcziojo savo sep
tynios deszimts septinta gimta
dieni su savo žmona.

Jis sako kad jis dabar turi 
daugiau darbo negu pirmiau 
kada nors turėjo, nėr reikia vi
sus Anglijos reikalus sutvar-

atvašiuouti in Amerika ir su 
par Prezidentu Trumanu pasikal

bėti apie dar kita savo krasz- 
tui paskola.

Daktarai jam yra uždraudė 
i rūkyti, bet jis sako jis ketina 
Amerikoje nusipirkti kelis 
tukstanezius geru ir brangiu 
cigaru.

Prime. Churchillis sako, kad 
jam ims beveik visus metus isz-

BRIDGETON, N. J. — Tris- 
deszimts vieno meto amžiaus 
William Hutchins, isz Millville 
užsimusze kai jo automobilius1 taisyti ir sutvarkyti visa tai ka 
nulėkė nuo vieszkelio ir sudužo 
in medi.

Policija sako kad jo automo
bilius nulėkė nuo Sherman
Avenue ir sudužo. Draiveriui nereiszkia, ir kad visi turi eiti 
buvo galva praskelta, nuo ko in daria kaip ir ėjo, nes jis pats 
jis ir pasimirė pirm negu buvo savo gimtadienyje dirba kaip 

į suspėta ji nuveszti in ligonine, ir visi kiti.
I

tie Socialistai yra pridirbę, kai 
jie buvo valdžioje.

Jis visiems Anglams buvo in- 
sakes kad jo gimtadienis nieko

Matyti kad tie Komunistai Koriecziai 
rengiesi pultis ant musu kareiviu, kai mu
su kareiviai lauke ir nieko nedare kol tos 
derybos de! taikos ar nors d e 1 paliaubų 
bus nutartos. Kai musu lakūnai užtiko 
tuos kariszkus trokus, jie tuojaus pasiszau- 
ke daugiau 
pus-ketvirto 
sudaužė,

croplanu in talka ir puolėsi ant 
tukstanezio tokiu troku ir juos

Artilerija 
isz tolimos.

*

pradėjo vėl bombarduoti prie-
Asztunta Armija sako,sza 

kad per klaida ji buvo nustojus kariauti, 
bet dabar jau ji Vėl priesza pleke.

Amerikos lakūnai sako, kad jie susikir
to su trys szimtai dvideszimts Sovietu 
riszku eroplanu ir visus juos nusivijo 
rubežiaus. Keli prieszo eroplanai buvo 
szauti, bet visi musu lakūnai sugryžo.

ka-
uz

nu-

Prezidentas Trumanas ir Generolas Ridg
way sako, kad nebus jokiu paliaubų kol 
Komunistai nepasiraszys ant taikos sutarties.

Per kokia klaida buvo praneszta musu 
kareiviams liautis ir nekariauti, bet dabar 
jie musza priesza ant visu fruntu ir nepaiso 
jokiu derybų ant kuriu Komunistai dar vis 
delsia ir laukia. * i

I
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Kas Girdėt
pora, tu vilnoniu pancziaku. BAIME LIGŲ

Daugiau kaip szeszi tukstan- 
cziai Amerikiecziu kareiviu da- 

vesti 
su-

ba r praszo'si paveliniipo 
Japonaites, pirm negu jie 
grysz in Amerika.

de
ad- 

mirolas dabar dirba a f geriau 
sakant, tupi Vaszingtone. Net 
ir per kara. buvo trisdeszinyts 
szeszi tokie karininkai ponai 
mažiau.

Trys szimtai szeszios 
szimts vienas generolas ir

Amerikiecziai gamina didės- 
nius, gražesnius ir greitesnius 
automobilius, ir stato didesnes 
ligonines.

Vienas policijautas Chicago
je sustabdė viena “akla” uba
gą ir jo užklausė, 44 Ar gi asz 
neesu tave kur mates?” Tas 
“aklas” ubagas jam stacziai 
atsake: 44Asz niekur neesu ta
ve matos!” Jis buvo tu o jaus 
nugabentas in kalėjimu.

Sekretorkos, kurios dirba, 
ofisuose yra, aplamai imant, 
apie trisdeszimts szesziu motu 
yra jau dirbusios apie asztuo- 
nis metus ir užsidirba apie du 
szimtu dvideszimts penkis do
lerius ant menesio. Daugiau 
kaip puse ju yra neženotos; 
trisdeszimts nuoszimtis ju yra, 
su sira dusios vyrus, vienuolik
tas nposzimtis yra, divorsotos 
ir ketvirtas nuoszimtis yra 
naszles.

Paprastas darbo žmogelis 
Amerikoje praeitais n 
praleido, apie szimta d 
atostogoms, kurios tęsęsi nuo 
vienos iki dvieju Sfjnvaicziu.

QZIAIS laikais in daugeli 
vietų randasi neiszaiszkina- 

moji, nesuprantamoji ir nepa
matuota baime baisiu ligų. 
Sziame klausymo Suv. yalstiju 
Vieszosi Sveikatos Biuras del 
praszalinimo bepaniatuotos 
baimes pamini keletą budu per 
kuriuos szi szalis yra. apsaugo
tą nuo tu lign.

Senais laikais, kada da ma
ru priežasties nebuvo žinomos, 
musu ainiai manydavo, jog ma- 

i r lai buvo darbas blogu dvasiu 
i ir kitu vaidintuves sutverianti.

Kiti manydavo, kad buvo tei
sėtas pabaudimas už'iszpildy- 

' tas nuodėmės. Daugeli isz tu 
nuomonių da randasi musu tar
pe sziandien. Nėra stebėtina, 
jog senieji ir viduramžiniai 
žmones labai iszgazdinti epide
mijoms ir ligoms, nes tu ligu 
priežastys nebuvo žinomos, ir 
jie nieko nežinojo apie tuos ke
lius per kuriuos tos ligos pla- 
tindavosi. Buvo epidemijų, ku- 

žmo-
nes da. atsimena, tokios ligos 
kaip cholera, geltonasis drugis, 
raupai ir sziltine, ko nesukele 
panikas, nes tankiai tie marai 
suparalyžiavo vietine preky
bos judėjimą, tam tikram laiku. 
Sziandien mes jau žinom kaip 
tos ligos yra platinamos, ir 
kaip jas galime sulaikyti, todėl 
neturėtu būti įsžmintingo pa
mato panikui jeigu ir kur nors 
tos ligos pasirodytu.

Sziandien gerai praneszuo- 
tas asmuo žino, jeigu jis nori 
sulaikyti raupus, ir jeigu to no
ro priežastis yra. baime mirties 
arba baime kimo subjaurininio 
jam tiktai reikalinga būti in- 
cziepytu. Ir jeigu tas ineziepi- 
jimas pasekmingai invyksta tai 
jis gali būti pertikrintas, jog 
apsaugotas nuo raupu.

B.uboniszkas maras,
taip vadinamoji juodoji mirtis, 
yra užkrecziama. liga, kuria 
žmones gauna nuo 'žiurkių, ku
rios stimpa nuo tos ligos ir blu
sos pernesza ta liga, žmonėms. 
Tos blusos užmusza netik žmo
nes, bet ir gyvulius. Mes esame 
jau tureje szi mara. prie Rainų
jų Juriu ir Gulf of Mexico pa- 
kraszczinose. Jeigu szis maras 
pasirodytu Atlantiko uostuose, 
mes dabar žinome jog negalime 
užsikrėsti jeigu apsisaugosime 
nuo žiurkių ir blusų. Jeigu ne- 
buutu žiurkių arba kitu pana- 
sziu sutvėrimu, būtent voveres, 
tai szi tos ligos visai nebūtu. 
Žiurke yra priežastis'szios li
gos, o ne Dieviszkoji apvaizda.

Buvo laikai kuomet geltona
sis drugis pradėjo panika mu
su pietinėse valstybėse. Ir su- 
paralyžavo prekybe ir pramo
ne iki pirmo szalczio. Po szal- 
czio ipasirodymu liga, isznyko.

Dainininkas Enrico Caruso 
yra jau trisdeszimts metu kai 
mires, bet jo szeimyna, yra nuo 
to laiko gavus daugiau kaip 
milijoną doleriu nuo plokszte- 
liu, rekordu, kuriuos jis buvo 
indainaves, ir kuriuos žmones 
dar ir sziandien perka ir du ai
tris sykius daugiau moka negu i r^aa dabai 8 V enantieji
už kuri uosi kitus rekordus.

Vienas bankos darbininkas. 
Chicagoje, pasiaiszkino Teisė
jui, kodėl jis pasivogė $3,450 
isz tos bankos. “Asz ėjau val
gyti” jis aiszkinosr, 4 4 ir nega
lėjau pagundos nusikratyti, 
pasiimti kokia sauja, tu 'bit
inas zk u.”

Prez i d en ta s Trumanas, 
vienerius motus pasiraszo 
keturi n szimtu trisdeszimts 
trijų instatymu ir atmeta apie 
keturios deszimts.

per 
ant

’Kentucky valstijoje, vienas 
ligonis dumiu namuose, bepro- 
cziu ligoninėje, gavo net 35,000 
balsu del Amerikos! Sekreto
riaus vietos per rinkimus. (Mes 
isz szitu žinuczin, nieko neisz- 

■ vedame; tegu musu gerbiamie
ji skaitytojai patys savotisz- 
kas iszvadas pasidaro.)

Per vienerius metus Ameri- 
kiecziai prakisza $1,700,000,000 
ant arkliuku lenktynių.

San Antonio mieste, Texas 
valstijoje, gyvate nukando vie
nam žmogui. Žmogui nieko ne
kentė, bet ta. gvvate, nuszliau- 
žus apie penkiolika, pėdu susi
rieto ir midvese.

Viena žmona, kurios abudu 
vyrai pasimirė, pasirinko vie
ta. tarp abieju ant kapiniu, ir 
savo paskutiniame testamente 
pareiszke kad jai pomninkas 
'butu pastatytas ant kurio butu 
iszkalta szitie žodžiai; “Abie
ju Žmona.”

Prezidentas Trumanas ir vi
si .jo padupczninkai Vaszing- 
tone dabar baisiai pyksta ant 
garsiausio ir geriausio Ameri
koje laikraszczio “New York 
Times” redaktoriaus, už tai 
kad jis drąsiai ir stacziai buvo 
pasakęs kad Generolo Eisen- 
howerio atsilankymas pas Pre
zidentą Truman a Vasizingtone, 
yra politinis pasikalbėjimas 
tarp tu dvieju ponu. Jis rasze 
ir sako kad kaip tik del to Ge
nerolas Eisenlioweris buvo at
važiavęs isz Europos su Tru
mann pasikalbėti. Trumanas 
ir Generolas užsigynė, bet da
bar visiems aiszku, kad tas to 
laikraszczio redaktorius žino
jo ka jis sake ir ka jis rasze, 
nes dabar visiems aiszku kad 
tai buvo Politikos Klausimais 
surengtas tas susiejimas1.

arba

Viena policija,nte Chicagoje 
szitaip savo darba invertina ir 
paaiszkina: Moteriszke polici
jante turi, nuolatos iszrodyti, 
kaip jauna mergaite; protauti 
kaip suaugės vyras; ir dirbti 
kaip asilas.

Pypkes Durnai

Viena moteriszke, Brockton 
mieste, Mass., valstijoje suma
no numegsti savo vyrui vilno
nes pancziakas, nes jos per 
brangios pirkti isz sztoro. Ji 
szitaip nusiskundė ir iszrokavo 
kiek jai tos pancziakos kaszta- 
vo: Ji turėjo eiti pasimokyti 
kaip tas pancziakas mėgsti, tu
rėjo pasisamdyti mergaite pri
žiūrėti jos vaikus, turėjo nusi
pirkti virba liūs ir siuluš: ir vi
sa tai jai kasztavo keturios de
szimts penkis dolerius už viena

Ant Visko Reikia

“LINKĖJIMAI” del Kalėda n 
jįjBįįZ Nauju Metu Kortas (Tiktai 

Anglu Kalboj) su konver- 
toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon
vertoms $1.00; Nr, 2 Setas—50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se- 
tas-16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Automobiliui reika gazo, 
Pirkom radija del “džiazo,” 
Vakare in “movies” eisim, 
Taigi be pusrycziu apseisim! 
Pinigu dažnai pritrūksta, 
O cigarai nuolat rukstal 
Ryt nevalgysime pietų, 
Nes “bilų” daug nemokėtu. 
Griežia radijas per diena; 
Jau sustabdė vežti pieną.... 
Skolink pinigu per Petra, 
Eisime juk in teatrai 
Skolininkai vis bildena: 
‘ ‘ Toks ir toks ar ežia gyvena? ’ ’ 
Radija ir rubus ima, 
Deda viską in vežimą.
Peczius, lovos iszvažiavo,.... 
Paėmė kiekvienas savo; 
Automobilius jau dingo,.... 
Toks giliukis, mat, skolingo! 
Nuskriaustas gi sako žmonai: 
Liko tavo du sijonai....
Neszk greieziau juos užstatyti, 
Eisim “movies” pamatyti!

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
• . ■ .v t

Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu ; 
8 col. ilgio, 5% col, ploczio ! 
Iszaiszkma sapna ir kas < 
ateiteje stosis. Su priedu < 
planatu ir visokiu burtu, i 
Knyga in minksztos po- ] 
pieros virszeliuose. :: :: | 

Pinigai reikia siusti su į 
užsakymu: J

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

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

Panikas buvo toks keistas, jog 
daugelis isz mažųjų apskricziu 
iusteige apsiginkluota kvaran- . 
tina nuo viso pasaulio. Mes 
dabar žinome, kad tai tam tik
ras uodas platindavo szia liga, 
ir kad mes geltonąjį drugi ne
galime gauti kitaip kaip tik 
per inkandima szio uodo. Jeigu 
nėra uodji tai ir nėr geltonojo 
drugio. Todėl uodas ir ne Die
vo apveizda yra kalta szios li
gos platinimo.

Tankiai matome baisus pra- 
nesziinus apie sziltines pavoju 
ir biednesniuose miesto pvoju 
ir biednesniuose miesto dalyse 
kaip kada toji liga ir dabar pa
sirodo. Toks retas atsitikimas 
neturėtu būti priežastis ypa
tingo rupesczio. Žinoma jisai 
negalėtu sutverti panika. Ute
les pernesza sziltine nuo žmo
gaus iu žmogų. Žmones, kurie 
szvariai užsilaiko ir liteliu ne
turi, visai gali būti ramus nes 
jie sziltine jokiu 'budu negali 
gauti. Kur nėra liteliu ten nė
ra. sziltines. Uteles ir ne kas ki
tas yra kaltas.

Aziatiszka cholera, yra. u'ž- 
krecziama taip pat kaiu szilti
ne, geriant vandeni, pieną ar
ba valgant valgi, kurie užkrės- 
t i. Jeigu justi Sveikatos Depar
tamentas su jusu pagelba pri- 
verczia miestą suteikti tyra 
vandeni ir pasteurizuota pieną 
vienintelis pavojus lieka 
valgis gali būti užkrėstas 
davėjo arba nesziotojo.

Nesziotojas sziltines 
Aziatiszkos choleros gali 
rodyti visai sveikas asmuo, ne- 
parodantis szios1 ligos ženklu. 
Taipgi yra ypatingai galimas' 
su sziltine. Gemalus perduoda 
neszvarus pirsztai kurie sziupi- 
neja valgi. Ypatingai pieną. 
Kaip kada žalias valgis, 'bū
tent salotas, gali szia liga turė
ti, nors salotos yra labai geras 
valgis turėdamas savyje tam 
tikra vitaminą kuris yra reika
lingas kiniui. Jokis nesziotojas 
neturėtu waligi su savo ran
koms judinti ir visi kurie valgi 
ima in rankas, kuoszvariaiisia 
tas raukas turėtu užlaikyti. Da 
yra. kitas apsaugojimo būdas 
priesz sziltine, būtent, incziepi- 
jimas. Sziandien galime inczio- 
pimu visiszkai apsisaugoti nuo 
sziltines. Inczicpimas yra. isz- 
mintingas būdas apsisaugo j i- 
mui, y]iacz keliautojams ir to
kiu pat budu galime apsisaugo • 
t i nuo difterijos.

Raupu baime, yra. viisiszkai I 
be jokio pamato. Baime szios 
ligos siekia Biblijos laikus. 
Tais laikais nelaimingasis, ku
ris ta liga gaudavo, buvo vi
siszkai apleistas ir tankiai su 
akmenims ji u'žmuszdavo jeigu 
ji surasdavo. Sziandien mes ži
nome, jog raupai yra mažiaus 
ii'žkrecziama liga, už džiova. 
Bet senoji szios ligos baime da 
gyvuoja, ir ta nepamatuota 
baime randasi musu tarpe nuo- 
tu. laiku. Jeigu mes žinotume 
apšaugijimus kuriuos szis 
krasztas naudoja priesz tos li
gos inejima in szita szali tuo
met visa baime isznyktu. Suv. 
Valstijų Vieszos Sveikatos De
partamentas kvarantina nau
doja priesz szitas ligas, szilti
ne, geltonąjį drugi, ir cholera, 
visuose musu uostuose.

Kiekvienas laivas kuris ke
liauja in Suv. Valstijų uosta 
priesz apleidžiant svetima uos
ta privalo iszlgauti isz Suv. 
Valstijų konsulio sveikatos 
liudijimą. Szis liudijimas lai
vams duotas kuomet prirodo, 
jog tas laivas iszpildes visus 
Suv. Valstiju Vieszos Sveika
tos Biuro kvarantinos reikala-

vimus. Szis biuras užlaiko gy-1 Vargdienis, Pirmutine Szalna,
dytojus didžiuose uostuose ir 
ju darbas yra prižiūrėti kad as
menys kurie keliauja in szita 
szali butu szvarus, ir jeigu rei
kalinga užkrecziauczia medagu 
del keleiviu bagažus.

Tokiu budu matome, kad szis 
krasztas yra apsaugotas nuo 
baisiausiu ligų. —C.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1951

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

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

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

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

No.150—Apie Duktė Akme- 
i noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa- 

i slapti. 61 puslapiu, 20c.
į No.151—Apie Vaitas Szvil- 
j pikas, Pas Merga, Gražios
1 Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

Į No.152—Apie Kajimas, Dru- 
> tas Petras, Nuogalis. 62 pus- 
: lapių, 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

0.155—Szakinis Nedoras

kad
par-

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, Eiles

arba 
isz-

< i

A-A■
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Now those bonds can keep on earning 
interest for ten more years!

Are you one of those patriotic and thrifty citizens who 
has held your Series E Bonds the full ten years? Here is 
important news! Now you’ll be able to keep those bonds 
earning more money. Without so much as your lifting a 
finger!

Last April, Congress passed the Bond Law which 
makes it possible for all Series E Government Bonds 
to continue earning interest for twenty years instead 
of ten as'originally planned.

For example, a Series E Bond which cost you $18.75 in 
1941 will pay you $25 in 1951. But if you hold that same 
bond ten extra years, until 1961, it will pay you $33.33, an 
average interest of 2.9%.

And there is nothing for you, as a bond holder, to do. 
You simply keep your bonds as you have been keeping them.'

You may still redeem any Series E Bond at any time 
after you’ve owned it for sixty days. (The table on 
this page shows what you can get for it.) But holding 
on to your bonds is wise. Bankers recommend bonds 
as one of the safest forms of investment.

So remember the new money-making opportunity your 
Government is giving you. Just hold onto your bonds. And 
buy more, regularly, through the Payroll Savings Plan or 
the Bond-A-Month Plan.

If you want to be paid your interest as current income — 
The new law allows you to exchange Series E Bonds, in 
blocks of $500 or more, for Special Series G Bonds which 
pay interest semiannually at the rate of 2kj% per year. 
For full details, ask at any Federal Reserve Bank or Branch.

look how your maturing bonds go on earning under the new law! 
(This table shows $25, $50, and $100 bonds as examples of how ALL Series E Bonds grow.)

Original maturity (or 
face) value?............ .............. .......... $25.00 $50.00 $100.00

Issue price................................................... 18.75 * 37.50 75.00

Period after issue date Redemptio n values during each year
11 years............................ .................. .. $25.31 $50.62 $101.25

25.94 51.87 103.75
26.56 53.12 106.25
27.19 54.37 108.75

1 5 years ..............................................    • 27.81 55.62
56.87

111.25
113.7516 years..................................................... 28.44

17 years............................. .. 29.06 58.12 116.25
18 years 30.00 60.00 120.00
19 years............................................... 31.33 ,62.67 125.33
20 years................................................. 32.67 65.33 130.67
Extended maturity value (20 years from 

issue date)................................ .. 33.33
• >

66.67 133.33

Buy U. S. Defense Bonds today —
Nov/ they earn interest 10 years longer!

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

SAULE PUBLISHING CO.,

Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

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

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

No.166—Apie Simus Mul
kinus; Iszklausyta Malda 
Varg.szo; Geras Mede jus; 20c.

N0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c. -,

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudrus 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 Paslaipcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

180%—Kvitu K n y g u t e 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa-’ 
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25c.

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 Am'žiu 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:
SW Užsisakant knygas isz 

szio Katalogo, reikia 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.

HV Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai 4 4 visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa., - U. S. Ą.
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•Į^ELYNOJ ir tuszczioj erd
vėj, kur lekanczios in pietus 

gerves kryksztauja, saulute 
szvieczia, bet neszildo; namu 
seszeliuo.se szarma netirpsta. 
Oras yra besaikiai mėlynas ir 
vėsus; visur tylu ir ramu. Vyn
uogėmis ir kliavais apsodinta 
alėja dengia nuo medžiu nu
puolė rudi lapai. Ežeras mėly
nuoja veidrodiszku ploksztu- 
mu; isz jo atspindi balta prie
plauka, valteles, gulbes ir sto- 
vylos. Sodnu vaisiai jau nuim
ti, lapai nupuolė. Vasara pra
ėjo, lapai nukrito, sodno me
džiai tartum suretėjo, jaugia
ma liudėsis ir ilgėsis.

Tokiu dienu lengvos skalnos 
ir vėsus oras, daro gyvenimą 
drąsesni’sveikesni ir vienodes- 
ni. Mintin skverbiasi praeities 
ir ateities laikai. Tingumas 
niekur neleidžia skubėti. Nori 
si vaikszczioti po nupuolusius 
nuo medžio sodno lapus ir 
jieszkoti nepastebetu ir už- 
mirsztu obuoliu ir klausytis 
kriksztaujahcziu, in pietus lie- 
kaneziu gervių:

Ipolitas Ipolitaitis, szimto 
be vienu metu, trijų menesiu ir 
keliu dienu senis. Maskvos uni
versitete jis kartu mokinosi ir 
draugavo su Lermontovu ir 
gerbe Baironą. Eidamas szesz- 
ta deszimti metu amžiaus, kar
tu su Caru Aleksandru jis ap
tardavo liuosuojamasias refor
mas, o namie skaitydavo Pisa
reva.

Isz jo stambiu kaulu, pa
dengtu sudžiūvusią oda, gali
ma buvo spręsti, jog kadaise 
jis buvo labai didelis, drutuas, 
placziu pecziu vyras. Jo didelis 
veidas padengtas gelsvai bal
tais plaukais, beželiancziais isz 
visur: isz nosies, isz skruostu, 
isz kaktos, isz ausų; jo galva 
plika akys neteko skaistumo 
rankos ir kojos sudžiūvo ir isz- 
rodo nepaprastai plonos.

Jo kambaryje jaueziamas 
vaszko ir papliekimo dvokimas 

■ kuris randasi kiekvienoj senoj 
ponu szeimynoj. Jo kambarys 
tuszczias: jame randasi tiktai 
nereikalingais mažmožiais ap
krautas ir žalia, iszblankusia 
staltiese pridengtas didelis, 
rausvo medžio raszomasis sta
las, Volteriszka kede ir įsiofa. 
Kambario lubos ir sienos* tep
tos žolsyai baltu dažu, kas da
re marmoro iszvaizda, grindys 
klotos kareliszko beržo lento
mis; langai be uždangalu; spal
voti virszuje apskritųjų langu 
stiklai nubluko, pažaliavo ir 
juose matoma laumes juosta. 
Vesi, maloni rudens saules 
szviesa szvieczia pro Įauga ir 
atsimusza in stala, in dali di- 
vono ir grindis.

Jau nuo senai senis negali

naktimis miegot, bet užtai jis 
snūduriuoja. dienomis. Praėjo 
jau dvideszimt metu kaip jis, 
tiesa pasakius, visas dvide- 
szimt keturias paros valandas 
miega, kaip lygiai tiesa, yra ir 
tai, jog isztisas tas paras budi, 
— ji sniiiduriuoja pusiau pri
merktomis skaistumo neteku
siomis akimis, gulėdamas ant 
dideles, Angliszko darbo, ap
skurusios kanapos1, aptrauktos 
kiaules oda ir pridengtos mesz- 
kos kailiu. Pakiszes desziniaja 
ranka po galvos, jis snaudžia 
diena ir nakti. Ir jeigu naktį 
arba diena ji paszaiiktum:

— Ipolitai Ipolitaiti!
Už puses minutos jis visados 

atsilieps:
— Klausau!
Maustyti jis nebegali. Viskas 

kas apie ji randasi ir kas se
niau buvo jo gyvenime, jam 
yra paprasta. Viską jis pergy
veno ir neliko kas maustyti. Ne 
turi jis ne jautrumo, nes visi 
pajautimo organai atbuko.

Nakczia peles dūksta. Tusiz- 
c-zioj pailgoj, arti esanczioj sa
lėj siauczia žiurkes ir szokine- 
ja nuo kėdžių ir stalu.

Seni to negirdi.
Septinta valanda ryto ineina 

Vaši] e Vasiene, moteriszke 
trisdeszimts metu amžiaus, .sti
pri, sveika raudonskruoste, 
primenanti Liepos menesio die
nas savo žydėjimu ir tvirta 
sveikata.

Tyliai ji prataria:
— Laba ryta, Ipolitai Ipo

litaiti.
Senis Ipolitas atsako tar

tum gramofono dainuojamu 
baso balsu:

— Klausau!
Vasiene žvaliai apmazgoja ji 

kempine ir peni manos kosze. 
Susilenkęs ir ant keliu rankas 
susidėjęs sėdi senelis ant kana
pos. Isz szaukszto jis lėtai val
go. Tylu. Senis kaž-kur žiuri, 
,bct neiszrodo, kad jis ka-nors 
matytu. In Įauga puola auski- 
ne maloni, saules szviesa ir ap- 
szvieczia senelio baltus plau
kus.

— Atvažiavo j asu sūnelis, 
Ilius Ipolitaitis, sako Vasiene.

— Szitaip ?
Ipolitas Ipolitaitis vedė eida

mas ketvirta deszimti metu; isz 
trijų jo sunu gyveno tik vienas 
Ilius. Savo sunu senelis atsi
mena pristato jo iszvaizda, bet 
nejauezia ne linksmumo, neru
pesnio, nieko. Kažkur toli-toli 
senio vaizduotėj slenką sunaus 
iszvaizda, iszkarto kūdikio, vė
liau vaiko, toliau jaunikaiezio, 
o dabar veik irgi senio. Atsi
mena senelis, kad kada tai se
nai jo sūnūs buvo reikalingas 
ir 'brangus, vėliau jis dingo, o 
dabar neteko prasmes.

Be susidomėjimo senelis 
klausia:

— Atvažiavo, sakai?
— Taip, jis dabar ilsis. At

vyko nakti vienas.
— Taip?! Atvyko aplankyt 

mane priesz mano mirti.
Vasiene jam atsako:

Negu jusu amžius toks 
kad....

Ir senis ir Vasiene tyli.

‘‘SAULE’* MAHANOY CITY, FA.

Senis atsiloszia nugara in

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 33/4x5y2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

Viesz. Jėzaus ir
... MALDA . . .

Motinos Szvencz.

Teisybe, kad tasai kuris 
dirba sunkiai, 

Turi gyventi paezedžiai, 
O tankiai ir vargingai, 

Nes uždarbiai nėpavėlina 
ant to, 

Kad sau pavėlinti ant 
mažiausio smagumo.

Už tai tie, kurie niekados 
nedirba,

Turi visko pilna.
O bet tankiai kalbasi apie 

tiky’be tarp žmonių.
Vargszui liepia kentėti, 
Ir laukti idant per tai, 
Iszgelbtu savo duszia.

Ir dasilauktu dangiszkos 
karalystes.

Turtingasis to nereikalauja 
daryti, 

Nes jis turi dangų czion ant 
žemes.

O juk žmones kalba. 
“Kaip danguje, tai ir 

ant žemes.”
* # *

Aplaikau laiszka nuo vieno 
vyrelio, 

Jisai nori žinote,
Kaip ilgai vyras yra jaunu 

ir laimingu?
Asiz ant to klausymo atsakau 

szitaip:
Tankiausia vyrai yra tol 

jauni, 
Kol da nemansto apie 

apsipaeziavimo.
Vyras pradeda sensti, 
In asztuones dienas po 

szlliubui.
Vyro senatve tai panaszi in jo 

drapanas;
Kuriu ilgumas priguli 

nuo to, 
Kaip su jais pasielgineja.

Vyrai myli savo pacziulems 
užtikrinti,

Kad jau sensta,
O prie kitu moterėliu visados 

nusidavineja jaunais,
Ir prie ju glaudžiasi.
V yrąs yra tol jaunu, 

Kol moterėles prie jo 
kimba,

O sensta kada pats lenda 
joms in akis.

Vyras buna lyg tam laikui 
jaunu, 

Kol pataiko in kvėpti 
užvydejima savo moterei!

Bet kaip man tūla moterele 
pasakė,

Tai vyras yra tada senu, 
Kaip pasidaro gramszdu!

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

kanapa ir snaudžia.
Ipolitai Ipolitai, eikit pasi- 

vaikszcziot.
— Szitaip?!
“Bobų vasaros” oras mėly

nas ir vėsus. Kaž kur virszuje 
kirksi gerves. Žemai ant kak
tos užsitraukęs pilkuota kepu
re, apsivilkės ilgu juocfii plos>- 
cziu susikūprinęs, pasiremda
mas gyvaeziu pavidalais pa- 
puoszta bambusine lažtla ir 
stiprios Vasienes pralaikomas, 
senis eina per rudus vynuogių 
lapus pro balta terasa besimali- 
danezia vešiuose saules spindu
liuose.

Kartais senis apmirszta ke
lioms valandoms. Baigiasi jo 
paskutines (taip iszrodo) gy
venimo valandos*. Apmiręs jis 
guil kai žeme su iszbalusiomis 
lupomis ir atviromis lyg stikli
nėmis akimis, veik nekvepuo- 
damas. Tada arkliais skubina
ma pas gydytoja. ‘Gydytojas 
inczirszkia komparo, padaro 
dirbtini kvepavima ir duoda 
oksgeno kvėpuoti. Be jausmo 
pakeldamas akis senis atsigau
na.. Atsidusęs gydyto jas sako: '

— Jeigu viena minute butu 
suvėlinta, butu buvus mirtis.

Kai senis sustiprėja, Vasiene 
jam sako:

— Mes jau taip bijojom, 
taip bijojom! Manėm numirė t 
visai. Bet juk jusu meteliai ne 
tokie, kad,...

Ipolitas Ipolitaitis be susido
mėjimo klausosi ir mirkezio- 
janezias akis primerkdamas ir 
lupa pastatęs beprasmiai juo
kiasi.

— Chy! Chy! Juokiasi ji
sai ir gudriai prataria:

— Mi r siu, s a k ai! Chy! chy!
Ilius Ipolitaitis vaikszczioja 

po tuszczius merdejanezio na
mo kambarius. Viskas ežia dul
kėta ir supeliję. Pro tamsius 
langu st iklus kambarin veržia
si saules spinduliai, o juose 
maudosi dulkes. Ilius ineina in 
ta. kambari, kur jis, praleido .sa
vo kūdikystes dienas. Palanges 
kėdės stalai ir grindys, viską 
padengta pilkomis dulkėmis. 
Ant grindų matyt szviežios, re
tos batu pėdos. Ant stalo guli 
mažas, kažin koks czemodanas, 
aplipintas daugeliu, geležinke
lio biletu. Tvirta, ir slaptinga 
tyla vieszipatauja visam name. 
Sunūs toks jau pagyvenęs kaip 
ir tėvas, bet jis da vaikszczioja, 
tiesiai. Jo plaukai suretėjo, pa
ausiai žilsta, bet veidas, pagal 
jaunųjų mados, apskustas. Ar
ti lupu jis turi pilkas rukszles'. 
Jo akys pilkos dideles ‘ ir nu
vargusios.

Ilius Ipolitaitis, sūnus, maus
tydamas apie tęva jauezia. di
deli szirdies sunkenybe ir susi-

KALĖDOS
ARTINASI!

- I

Kožnas kalba apie Dovaneles 
ant Kalėdų, del savo mylimųjų 
ir pažystamu.

Atsiminkite, mieli skaityto
jai, kad geriausia Dovanele del 
savo draugo, tėvo ar motinėlės 
yra geras ir suprantamas laik- 
rasztis kokiu yra “Saule,” 
kasztuoja tik Szeszis Dolerius 
ant meto (in Suvien. Vals.), ir 
atlanko jus du kartus ant san- 
vaites, su visokioms žinutėms, 
pasakomis ir pamokinaneziais 
straipsneliais per visus metus.

Ar-gi galite surasti pigesnes 
Dovaneles, kuri jus atlankytu 
per visus metus, už Szeszis.Do- 
lerius?

judinimą, nes tėvo gyvenimo 
dienos suskaitytos. In mirti jis 
žiuri labai susirūpinės ir pats 
saves klausia kaip atsineszti. 
link žmogaus, kurs jau nulem
tas būti jos, auka. Bet tuo 'pa
ežiu laiku jis drąsiai vaiksz
czioja po kambari isz kampo in 
kampa.

Tėvas su sūnum susitinka / . - .prie terasos.
— Laba diena, teve, sako 

sūnūs su drąsią szypsa..
Senelis tėvas isz karto sū

naus nepažystaj szaltai jis in ji 
žiuri, vėliaus szypsosi, eina 
laiptais virszun ir pastato lu
pas ji bueziuoti; jo veidas atsi
duoda vaszku.

— Taip! Sako senis.
Simus tęva bueziuo ja garsiai 

juokiasi ir tapsznoja jam per 
p e ežiu s.

— Senai nesimateva teve; 
kaip gyveni?

Tėvas žiuri in sunu isz po ke
pures danktelio, lėtai juokiasi 
i r po valandėlės teinstengia pa
sakyti.

— Taip?
Vasiene už seni liūdnai atsa

ko:
— Toks jau jo gyvenimas, 

Ilian Ipolitaiti! Del silpnos jo 
sveikatos bijomos kiekviena 
diena.

Ilius Ipolitaitis meta Vasie- 
nei nejauku žvilgsni ir garsiai 
prataria:

— Paikybe, teve. Tu da 
szimta metu gyvensi. Tu pa
vargai, teve. Pasiseskiva czio- 
nai. Pasikalbesiva.

Pasisėda jie ant riiarmoriniu 
terasos laiptu.

Visi tyli.
.Sunaus rausta intempia var

ginanti protavima ir nesuran
da kas- sakyti.

— Asz vis paveikslus tė
plioju. Užsienin rengiuosi, sa
ko jisai.

Senis nesiklauso; lyg nieko 
nemataneziomis akimis ir be
prasmiai jis žiuri, ir pagalios 
klausia:

— Ar jus atvykot mane 
lankyt? Greitai mirsiu!

Ilius Ipolitaitis nublanksta 
ir sumiszes klausia.:

— Kaip tai, teve, ka tu te
nai?

Tėvas vėl nebesiklauso. Jisai 
atsiloszia. in laiptus. Stiklines 
jo akys perpus primerktos, vei
das netekes jokio reiszkinio.

Saulute szvieczia, dangus 
mėlynas žeme afpsiausta per
matoma lyg kristalas edrve 
Ilius Ipolitaitis vaikszcziojo po 
parka ir mausto apie tęva. Tė
vas turėjo didi, pilna ir turtin
ga gyvenimą. Jo gyvenime bu
vo daiig gero, reikalingo ir 
skaistaus. Dabar gi — mirtis. 
Ir neliko nieko. Nieko. Tas nie
ko Iliui Ipolitaicziui atrodo, 
baisus. Juk gyvenimas, szviesa 
saule ir viskas, kas žmogų ap- 
siauezia ir kas jame yra žmo
gus jauezia.. Mirszta žmogus — 
mirszta. jam ir pasaulis. Po to 
žmogus nieko ir nieko nei su
pras, nei jaus. Kodėl tai gyven
ti, tobulintis ir triūsti, jeigu 
pabaiga bus niekas? Szimto1 
metu jo tėvo amžiuje buvo jau- 
cziama kokia tai gudrybe o be 
to jis buvo jo tėvas.

Kaž-kur toli, tuszczioj ir mė
lynoj erdvej kirksi gerves.

— Kir-kir, kir-kir! Skren
da. garsai isz tuszczio dangaus 
Ano vargiai galimos užmatyti 
juodos vilyczios nukreiptos 
pietų pusėn. Po jo kojomis ūžia
mi rudi ir szarmoti lapai. Didis 
Ilio Ipolitaiczio veidas iszbales 
Jo pilkos veido rukszles vaiz
duoja jo silpnumą, ir nuovargi.

Jis, Ilius, visa savo gyveni-‘. i - ■;■■■■ ; '"i
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ma pergyveno1 nuobodžiai vie
nas užsidaręs šaltoj kambaryje 
tarpe paveikslu ir del paveiks
lu? Kodėl?

Ipolitas Ipolitaitis sėdi dide
liam ir tuszcziam valgomajam j 
kambary, lyg kūdikis parisztas i 
po smakru skepetaite ir valgo 
sriuba ir visztienos kokletus. 
Vasiene ji szaukszteliu peni. 
Vėliau jijie nuveda ji in kabi
nėta. Senis atsigula ant kanap- 
kos, pasideda ranka, po galvos 
ir snaudžia perpus primerkto
mis akimis.

Pas ji ateina. Ilius Ipolitaitis. 
Szi syki jis toks jau ramus ir 
malonus kaip ir pirma, bet jo 
nuvargusiose akyse slepiasi 
kanezios. Jo skustam veide, 
pilkam Angliszkame kostiume j 
geltonuose bateliuose jauezia- 
ma užgesusi ir nuvargusi siela, 
kuri kenezia ir rodos nori pasi
slėpti.

Jis atsisėda prie tėvo kojų.
Tėvas ilgai akimis ji jieszko 

ir tartum gramofono baso bal
su sako:

— Taip ?!
— Senai mudu nesimateva, 

teve. Norisi man su tavim pasi
kalbėti-. Kaip tenai nebutu, te
ve, bet nieko man brangesnio 
pasaulyj be tavęs nėra. Kaip 
gyveni, teve? Drąsiai klausia 
sunūs, kratydamas savo žils- 
taneziu plauku garbanas.

Savo paniurusiomis akimis 
senelis žiuri; iszrodo kad jis 
nesiklauso. Greitai jis užmer
kia akis praveria lupas, pasta
to jas, juokiasi ir sako:

— Chy! chy! Greitai mir
siu! Chy! chy!

Ilius dabar nesusimaiszo 
taip, kaip jis susimaisze pirma 
syki prie terasos, bet tik mat ir 
labai tyliai, veik szni'bždomis 
klausia:

— Ar nebijai?
— Ne. Chy, chy!
— Ar in Dieva tiki?
— Ne! Chy! chy!
Ir tėvas ir sunūs ilgai tyli.
Senelis vėl gudriai juokiasi 

pasiremia alkūne ir sako:
— Kai žmogus nori mie^o, 

brangiausis visko yra. miegas. 
Tkip yra ir su mirezia. Kada 
žmogus nuvargsta, norisi, *tu 
supranti. Chy! chy! Tu supran
ti, sako senis.

Nesikrutindamasi ir placziai 
iszplestomis akimis Ilius žiuri 
in gudru tėvo veidą. Ji apima 
baime.

Senis vėl snaudžia.
Diena praėjo. Mėlyna rudens 

tamsa padengė žeme ir žiuri 
in langus. Namuose kaž-koks 
mėlynas rūkas ir jame slankio
ja. tamsus szeszeliai. Už sienų 
szaltis. Teka skaistusis menu
lis.

tine ir szirdi apima lėtus, tik 
galimas pastebėti sustingimas 
Jis mirszta. .

Jau vakaras kambaryj tam
su, palangėse sugulusi tirszta 
migla iszrodo slaptingai baisi. 
Už langu szvieczia menulis; 
lauke szviesiau kai kambaryj. 
Pasibraukęs ranka po galvos 
su pusiau primerktomis lyg 
stiklinėmis akimis, su apaugu
siu 'baltais plaukais veidu ir 
plika galva, senelis guli be žado.

Rami, stipri, storomis blauz
domis auksztos krutinės, liue
sai pridengtos raudonu žakie- 
tu, ineina Vasiene.

— Ipolitai Ipolitaiti, eikit 
valgyt, szaukia jie.

Bet Ipolitas Ipolitaitis jau 
neatsiliepia savo parastu tonu 
“Taip.”

Arkliais skubinama pas gy
dytoja.

Atvykęs gydytojas griebia 
pulso ir rimtai sako:

—- Jis mirė!
Stovėjusi tarpduryje raudo

nam savo žakiete Vasiene lėtai e ik
prataria:

— Taigi, imant domėn jo 
metelius, jis. Mirsime mes visi! 
Ka-gi? Ko nebuvo jo gyveni
me? Visko buvo!

Nakti, priesz pat ryta, pa
dange lėtai slenka pilki debe
sys. Po ju seka juodi. Letai 
puola, sniegas didėlėmis ir s'zai- 
tomis snaiguolemis.

“Bobų vasara” mirė, bet gi
mė kita, -žiemos linksmybe; pir
masis sniegas, duodantis pro
gos su szautuvu linksmai sekio
ti žvėrių pėdas.

---GALAS---

I

— Turkijoj nevedia vyrai 
negale užimti valdiszkas .tar
nystes.
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Pasidėjęs deszinaja ranka^ > 
po galvos j ir akis primerkęs, 
Ipolitas Ipolitaitis guli ant sa- ) 
vo kanapos. \

Jis nemansto nieko. Nėra pas 
ji nei pajautimo. Ta vieta, kur 
jisai guli panaszi in juoda ir di- ]» 
dele skrynia, kurioje nėra nie- 
ko. Arti jo prabėgo žiurke ir j 
subrazdėjo, bet senis negirdi. 
Iszdykusi rudens muse nutūpė j 
arti jo akies: senis nemirkezio- j 
ja. Jo sudžiuvusiu kojų pirsz- 
tus, kelius,'szlaunis pilvą, kru- >
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— Musu skaitytojas ponas 
Juozas Radžieviczius, anūkas 
Jonas Kelly isz Girardvilles ir 
žentas William Lynam isz New 
Yorko, motoravo in miestą su 
reikalais, taipgi atlanko. “Sau
les” redakcija, kurie pirko la
bai gražiu Sieniniu Kalendorių 
del 1952 m. — Acziu visiems už 
atsilankymą.

-— Seredoj pripuola Szv. 
Sabo, iszpažintojo, o Tautines 
vardines: Kvielis, Daita. Me
nulio atmaina: Prieszpilnis. Se
redoj taipgi pripuola: 1611 m., 
Szventas Rasztas buvo iszvers- 
tas in Anglu kalba; 1905 m., 
Pirmasis Politiszkas Lietuviu 
Seimas Vilniuje, jis buvo vadi
namas Didysis Seimas; 1876 
m., gaisras teatro svetainėje, 
Brooklyn, N. Y., du szimtai asz- 
tuonios deszimts devyni žmo
nes žuvo; 1933 m., Dvidcszimts | 
pirmas priedas Amerikos Kon
stitucijai panaikino asztuonio- 
lįkta priedą, kuris buvo už
draudęs svaiginanczius gėri
mus, kaip arielka ir alų; 1934 
m., Sovietu Rusija “iszvalo” 
nužudo szeszios deszimts sze-! 
szis savo partijos augsztus va-i 
dus, kurie buvo intarti, kad jie ; 
buk buvo sudaro suokalbi 
priesz Sovietu valdžia.

— Ana diena lankėsi mies- j 
te gerai žinomas ūkininkas, po-1 
nas Juozas Tamkieviczius isz ! 
Catawissa, Pa., ir prie tos pro- i 
gos atlankė ir. “Saules” redak- Į 
ei ja atnaujinti savo prenume-1 
ratą už laikraszti “Saule” ant 
kito meto.— Acziu už atsilan
kymu.

Ponas Tamkieviczius nori; 
praneszti visiems Lietuviams j 
kad jisai parduoda tikro me- 

‘ dalis, o jeigu panoretumet me
daus, tai galite palikti savo or- i 
deri pas jo sunu, Kazimiera 
Tąmkieviczia, 538 W. Pine uly., 
Mahanoy City, Pa., už ka bus 
jums dėkingas.

j — Ketverge pripuola Szv. 
Nikolojaus, o Tautines vardi
nes: Tolutis, Visgiro. Ir ta die
na : 1492 motuose Kristopas: 
Kolumbas priplaukė prie San 
Domingo ir Haiti; 1917 m., į 
Halifax mieste baisi nelaime! 
Laivas su kariszku duliu, dina
mitu užsidegė ir susprogo.; 
Tūkstantis, du szimtai dvide-■ 
sžimts szeszi žmones žuvo, key 
turi szimtai visiszkai dingo, 

• trys tukstancziai namu buvo 
sugriatita, susprogimas šukele 
mayese tokias baisias bangas, 
kad juos didelius laivus, kaip 
kokius sziupulius iszmcte ant 
krantu, net uostai, trys tuks
tancziai myliu nuo to susprogi- 
mo pajuto tas šukėtas ban
gas ; 1938 m., Prancūzija, pasi
bastė !ctr'augiszkumo sutarti su 
Vokietija, bot ta sutartis nebu-' 
vo verta tos popieros ant ku-; 
rios ji buvo pasiraszyta, kaip i 
paaiszkejo už keliu metu; 1307 Į 
in., Didžiosios Lietuvos Kimi- į 
gaii k szt is Keist u t is u žem o ;

i , CT

Maskva.
Petnytozioj pripuola Szv. į 

j. Ambraziejo, o Tautines vardi
nes: Ringis Vėtra. Ir ta diena: 

..j 1941 metuose Japonija paskcl- 
be kara priesz Amerika. Pearl 
Harbor Sala buvo Japonu stai
ga užpulta, Amerikos karfszki 
laivai paskandinti, ir per ta Ja
ponu užsipuolimą Amerikos 
Laivynas prarado 80 eroplanu, 
Armijos 97 eroplanus, 2,117

Yankee beisboles ratelio 
Icszikas Phil Rizzuto pasi
taria su milijonieriumi Ber
nard Baruch, kuris yra bu
vęs keturiu Prezidentu pata
rėjas. Beisbolininkas Phil 
Rizzuto su kitais tokiais lo- 
szikais mokina apie dvylika

tukstancziu jaunu vaiku 
kaip loszti beisbole. Szitos 
pamokos ne tiek del iszmoki- 
mo kaip loszti beisbole, kaip 
isz mokinti jaunu vaikus 
kaip gražiai džentelmonisz- 
kai pasielgti visokiuose 
sportuose.

žmonių žuvo, 876 buvo sužeisti, 
o 960 visiszkai pradingo, 
buvo jn nei kaulu galima 
rasti!

Mokytojas Užsimusze
su-

SUFFERN, N. Y. — Vieszo- 
sios mokyklos mokytojas isz 
Newark, N. J.^pasimirė Gerojo 

cziausia Paneles Marijos Ne- Samarieczio ligoninėje, apie 
kaltos Prasidėjimo Szyente. Ir dviem valandom po to kai jo 
ta diena 1941 m., Amerikos automobilius atsimusze in ak- 
Kongresas paskelbė kara menine siena. Tas trenksmas 
priesz Japonu Imperija. Japo- jį įsz j0 aųtomobiliaus net pen
imi buvo sumuszti, bot ta per- kįos deszimts pėdu. Jo vardas 
gale mums baisiai daug kaszta- buvo Michael D. Matthews, 
vo, no tik pinigais, bet ir savo trisdeszimts vieno metu am- 
vaikn gyvastimis. žiaus mokytojas isz Paterson,

------ :----------------------- n. J.
Wilkes-Barre, Pa. — Pons. 

A. Griszkoniai, nuo 30 Black
man. uly., gavo telegrama nuo 
Armijos Skyriaus, kad ju su
nūs Leonardas, turintis (levy-1 
niolikos metu amžiaus, žuvo 
ant karo lauko Korėjoje, Spa
lio (Oct.) 27-ta. diena. Jaunas 
vyrukas instojo in tarnyste Va
sario (Feb.) 12-ta diena. Ve
lionis paliko dideliame ‘nuliū
dime, savo tėvelius, seseri Pa
tricija, broli Vinca, tarnauja 
armijoje ir moczinte. Amžina/ 
atilsi!

Plymouth Pa. — Senas gy
ventojas, Petras Baranauskas, 
nuo 30 Scureman uly., Lynd- 
wood, Hanover Township, pa
simirė Lapkriczio 23-czia diena 
Mercy ligonbuteje. Velionis gi
męs Lietuvoje, atvyko in Ame
rika 1901 metuose in Plymouth 
o 1930 metuose apsigyveno in 
Lyndwood. Likos palaidotas 
Lapkriczio 27-ta diena, su apie- 
gomis Szv. Kazimiero bažny- 
czioje ir palaidotas in parapi
jos kapines.

Pasiskaitymo Knygeles

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius liko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

Velniszka Maluna,
Stebuklinga Puodą, 
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. 
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Tyli Ir Nieko Nesako

NAUJAS
ARKIVYSKUPAS Generolinio Konsulato 

i New York Paiieszknm;BUFFALO, N. Y.-Jo Szven- . J SzKOni|
tenybe, Ekselencija John F., Asmenys
O’Hara buvo szvento sosto pa
skirtas Phitadelphijos Diecezi- 

i jos Arkivyskupu. Szvento Sos
to delegatas Amleto Cicognani 
Vaszingtone ta paskyrima pa
skelbė.

Arkivyskupas O’Hara yra 
buvęs Buffalo Diecezijos vys-! 
kupu nuo 1945 metu. Ji in Phi-1 

' ladelphija paskyrė Popiežius Į 
Dvyliktasis. Jis bus invesdin- 
tas in savo nauja vieta už keliu 
sanvaieziu, kai viskas bus su
tvarkyta. Jis yra szeszios de
szimts trijų metu amžiaus žmo
gus.

Szitas paskyrimas yra jam 
didele garbe, nes Philadelhijos 
Diecezija yra viena isz didžiau
siu Amerikoje. Buvo daug gan
du kad szita Philadelphijos 
Diecezija bus suskaldyta in tris 
dalis, nes ji yra per didele. Bet 
nieko isz visu tu gandu nebuvo, i “ 
Naujas Arki vyskupas užima vi
sa Philadelphijos Diecezija be 
jokio suskaldymo ar padalini
mo. Bet galimas daigtas, kad, 
kai jis užims savo nauja vieta, • 
jis pats gal padalins ir suskal-; 
dins ta Diecezija. Nieko tikro

i dar negaima sužinoti pol jis 
pats pasakys kaip ir ka jis 
darys.

Adomaviczius, Jonas ir Vi 
cas, isz Vievio vi., Tr-ih,.
V ieviniu k u k.

Andruszkoviezins, J<azimio 
ras, isz Czižikn km., 
vi., Alytaus ap., ar jo szeimvna

Barisas, Petras isz Valakcli‘,;
ap.

Bisikirs-kaite, Jieva, iS7 
piszkin k., Stakliszkiu vi

Boczinlis, (Baczini;^ i
oniu

vienk., Kuprcliszku par 
z u ap.

Buknytes-Dargužienos 
jos, ir jos vyro Dargužo,' \f| 

; gimdės praszomi atsilip^ 

; Czcsnanskas, Antanas ir 
. zimieras ir ju treezias brolis ; ’ 
! ju keturios seservs i>, Z’1' 
I Bronislava, ir Emilija, isz o. 
i lantu v., Kretingos an

Dargužo, Adomo, K :n 
uos Buknytes-Dargužienes K 

i 1 Įjos, gimines praszomi ” '
j liepti.

Drumstas 
kL kurni km.

a t si

KOMUNISTU ORO 
JIEGA GALINGA

u,p -----
. 1 • ] ■----- ----------------

: . * t!eno-(;ų]į , ir Ona, i
1 ln i- p- v Sasnavos ar',OrDlicmn v , b,rzu aP- M •• 1’ isz P A alaHyte, Elzbie- Xlari-,ampol€

■S V- Vlu • • ’ ,v;lzl>l
' ii-nbis' p anji»np«los ap.

PupOT'i"

ylai!
R 'I' L’yylaitis, Pel-

Kaziu

Kazimieras ir

Vines km., Sasnavos 
jampoles ap.

žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in Consulate General 
°f Lithuania 41 West 82nd St.

I<l)hi|i»tė r>„ .
Sanavo ° 'Sz Mol“Wo 

'• •’ '‘■‘•'■•.lampoles
bn,lkys pni. .

*SVainin l-r 'nS “ 1>ranas, isz 
1 - 1 i>lateliu parap.'

l(z'lUs, Kazimieras.
. U!as: kilQ-s isz Ro- 
^•tczio, praszo at 
n°s ir pažįstamus.
*vas, Bronislavas, 

1 kmerger ap. ; 
Kl'‘a”džin ' x,'lu0Zi’s' "no 

1:.,,;'jampoipa "i>. 
'I'a,,„vlp ’ '-'""".i:.-. 
V6imi"^!lszys),-JovaM’ 
V"laifvt,, •,’Sz,"Mhu vL 
ndos v’, a'?‘nllOae,Elzbie- 
>. isz n’.’,/ in‘jaMpole1S an.
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1Jzi»ota, Magda-;

Laikrasztininkai, karinin
kai ir politikieriai kažin ka 
duotu žinoti apie ka dabar 
mislina Generolas Dwight 
Eisenhoweris. Eina gandai 
kad jis stos kaipo kandida
tas in Prezidentus. Bet jis 
tyli ir nieko nesako, tik lau
kia pamatyti kuri partija 
Lūs stipresne, nes jis gerai 
žino kad aki partijos jo nori 
už kandidata. Ir kaip tik už 
tai ir Prezidentas Trumanas 
baisiai susirupines.

Bet Generolas MacArthu- 
ris yra atžagariai nusistatęs 
priesz Generolą Eisenhoweri 
ir sako kad jis visomis ga
liomis jam prieszinsis. Czia, 
per ateinanczius rinkimus 
mes gal pamatysime susikir
tima tarp dvieju labai inta- 
kingu karininku.

MUNSAN, KORĖJA. — Ali- 
, jautai pareiszkia savo nepasi

tenkinimą kad Komunistai, da-
I bar per visas derybas stengiasi į 
susitverti didelias kariszkas 
jiegas padangėse. Komunistai 
dabar parsigabena vis daugiau 
ir daugiau kariszku eroplanu

’ in Korėja.
Tautu Sanjungos sztabas sa

ko kad laikrasztininkai prane- 
sza kad Komunistai vis dau
giau ir daugiau eroplanu parsi
traukia.

Labai mažai randasi susikir
timu ant žemes tarp eiliniu ka- 

! reiviu. Dauguma Amerikiecziu 
kareiviu dabar tik tupi savo 

: iszsikastos skylėse ir nieko 
1 daugiau nedaro.

Panmunjom mieste Vice-Ad- 
mirolas C. Turner Joy buvo 
pareikalavęs kad nei musu ka
reiviai nei prieszas nestatytu 
liauju ir netaisytu senu eropla- 
nams vietų.

Sziaures Korėjos Leitenan
tas Generolas Nam II tuoj aus 
pareiszke savo pasiprieszini- 
ma, sakydamas, kad tokis .in- 
sakymas baisiai nuskriaustu jo 
žmones.

Komunistai teipgi nesutinka 
ant pareikalavimo kad butu Į 
paskirta komisija prižiūrėti 
abi armijas ir iszduoti raportą.

Komunistai teipgi reikalam-1 
ja kad Alijantai pasitrauktu 
isz keliu mažu salų prie Korė
jos. Bet szitas klausimas jau 
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