
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888, Yearly Subscription: United States, $6.00; 
įi Year $3.50; Canada $7.00. Advertising Rates on Application.

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

No.53 ENTEKEW AT THE MAHA501 CITI, PA., POST OFFICE AS SECOND 
CLASS MAIL MATTER. UNDER ACT OF MARCH 3, 1879.

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS ŲTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $6 Metams, % Metu $3.50; 
In Kanada: Męt ns $7, % Metu $4; In Vokietije, Pietų Amerika, 
Skotlandije,Meta i» $9, % Metu $5; Atskiras Saules numeris 8Cts, 

Laiszkus .r Pinigus visados siuskite ant szio adreso;

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

V. L. Boczkonski, Editor mid Mgr. (j4 METAS

Isz Amerikos
PENKI ŽUVO ANT 

VIESZKELIO
WAUKEGAN, ILL. — Pen- 

Id žmones isz Wisconsin buvo 
užmuszti ir szesztas buvo labai 
sužeistas, kai ju automobilius 
atsimusze.in medi apie penkios 
mylios nuo Waukegan.

Policijantai sako kad jie la
bai greitai važiavo kai ta ne
laime atsitiko. Jie spėja kad 
tas automobilius važiavo grei- 
cziau negu szimta myliu in va- ! 
landa kai jis nubėgo nuo viesz- ’ 
kelio ir atsimusze in medi.

Automobilius buvo pusiau 
perskeltas kai jis in ta medi 
atsimusze.

Policijantai spėja kad jie vi
si važiavo isz Chicagos in 
Waukegan kai ta nelaime atsi
tiko.

JAUNUOLIS
NUDURTAS

■Į': • '

Susipesze Už Mergina
WILMINGTON, DEL. — 

Asztuoniolikos metu amžiaus 
jaunuolis Richard R. Ray, isz 
Townsend, Delaware, kuris bu
vo szesžis sykius subadytas su 
peiliu pasimirė in Delaware li
gonine.

Policijantai sako kad dvide
szimts metu amžiaus Floyd L. 
iJliibi, teipgi isz Townsend, 
prisipažino kad jis savo drau
gą nūdure. Jiedu susipesze 
apie viena mergina, kurios 
vardo policija neiszduoda, apie 
ketvirta valanda isz ryto, ma
žame miestelyje, kuris yra va
dinamas New Discovery.

Kaip tie ginezai ir tos pesz- 
tynes prasidėjo policijantai 
dar negalėjo sužinoti, bet jie 
tik tiek žino kad szitie jaunuo
liai susipesze už viena mergi
na.

Priesz Prezidentą Rhee

tu Korėjos Ambasadorius 
Vaszingtcne, laikrasztinin- 

į kams Pusan mieste yra pasa
kęs kad Prezidentas Sygman 
Rhee padare baisia klaida 
paleisdamas visus tuos karo 
belaisvius.

. Jis sako kad gali būti bai
si nelaime visiems Korieczi- 
ams. Jis yra Demokratu 
Partijos Korėjoje vadas.

V . ' ■

SZLYKSZTUS PA
VEIKSLAI LAIVYNE

Kapelionas Protesta
vo; Buvo Paszalintas

I

WASHINGTON, D. C. — 
Laivyno augsztas sztabas pa- 

i slkelbe kad vienas karininkas ir 
trys jurininkai bus patraukti 
in kariszka teismą už surengi
mą szlykszczio teatro in Key 
West, Floridoje. Laivyno szta
bas buvo surengęs vien tik vy
ru vakarėli, kad surinkus atiku 
del Laivyno labdarybės.

Karininkas Komandorius 
Jerry McDaniel isz Gulfport, 
Mississippi ir trys kiti yra in- 
tarti ir bus kariszko teismo tei
siami. Jurininku vardu mes, 
negalėjome sužinoti.

Karininkas McDaniel buvo 
surengęs vyrams vakarėli ir 
buvo parūpinęs viena gražia 
loszike, kad sutraukus daugiau 
vyru in ta vakarėli. Szita gra
žuole per savo szokima ir loszi- 
ma visiszkai nuoga nusirenge 
ir paskui pasikvietė jurininkus 
su ja imtis kai ji buvo nuoga.

Kapelionas, Leitenantas Ko- ’ 
manderius Greer Imbrie pro- į 
testavo savo virszininkams. i 
Kai isz ju nieko gero nesulau
kė, jis parasze staeziai in Vasz- 
ingtona. Dabar jis yra pasza
lintas. Jo virszininkas buvo 
pakeltas augszcziau, jurinin
kai yra patupdinti in kalėjimą, 
ir niekas nieko daugiau nežino 
ir negali žinoti.

Ir visa tai buvo taip szvel- 
niai ir lipszniai sutvarkyta už 
tai kad tas Kapelionas nepa
reina isz Annapolis Laivyno 
Akademijos, o tie kurie yra 
kalti yra tos Akademijos vai
kai.

Amerikos Laivyne randasi 
labai aiszkus ir asztrus skirtu
mas tarp tu karininku kurie 
yra baigė mokslus Annapolis 
Akademijoje, ir tu prasezioke- 
liu, kurie per darba ir prakal
ta yra tape karininkais. Kari
ninkas isz Annapolis Akademi
jos savo balta neisi labai augsz- 
tai užrieczia kai susitinka su 
kitu karininku, kuris neturėjo 
progos lankyti ta garsia ir 
szventa Annapolis Akademija.

GAISRAS NAMUOSE

Penkios Mergaites 
Žuvo

ERIE, PA. — Gazolino bon- 
ka susprogo ir uždege namus 
in Erie, Pa. Tame gaisre žuvo 
keturi žmones, kuriu tarpe bu
vo trys vaikucziai. Nelaime at
sitiko apie dvideszimts penkios 
mylios nuo Erie miesto, maža
me Albion miestelyje.

Ugniagesiu virszininkas 
John Furgeson sako kad gais
ras apsupo visa ta nameli ir 
nebuvo galima del kaitros prie 
jo greitai prieiti.

Žuvo devyniolikos metu am
žiaus Georgia Moyer ir jos se-

Sukatoje pripuola Amerikos Nepriklausomybes Diena, kuri 
buvo paskelbta 1776 metuose.

šute deszimts metu amžiaus 
Judy. i

Kita sesute, dvieju metu am
žiaus Bonnie Moyer ir devynių 
menesiu giminaite Miriau 
Chase už keliu valandų pasi
mirė Conneaut ligoninėje.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

W. CHURCHILLIS
SUSIRGO

Iriju Didžiųjų 
Konferencija Atidėta

LONDON, ANGLIJA. —
Anglijos Ministeris, Sir Wins
ton Churchill susirgo ir jo dak-

WINSTON CHURCHILL

tarai jam insake pasilsėti.
Už tai dabar trijų didžiųjų 

konferencija yra atidėta kol 
Churchillis pasveiks.

Churchillis baisiai pyksta 
ant savo daktaru ir sako kad 
jis sveikas ir drūtas ir kad jis 
gali dirbti ka’p ir dirbo, bet 
daktarai kitaip mislina.

Churchillis yra septynios de
szimts asztuoniu metu am
žiaus. Jis turėjo vilties kad po 
tos trijų didžiųjų konferenci
jos jis butu galejes surengti 
keturiu didžiųjų konferencija, 
kurioje dalyvautu ir Sovietu 
Rusija.

Churchilliui dabar nepave- 
linta nei svecziu priimti savo 
kambaryje, nors jis vis seka 
visus nuotykius per laikrasz- 
czius ir per radi j a.

Anglijos Užsienio Sekreto
rius Anthony Eden teipgi ser
ga. Jam buvo padaryta opera
cija Boston, Mass., tik ana san- 
vaite. Eina gandai kad Chur
chillis paskirs nauja Užsienio 
Sekretorių kuris užimtu ser- 
ganezio Anthony Eden vieta.

IMS DAKTARUS IN 
VAISKA

Prezidentas Pasiraszo
Ant Bylos

WASHINGTON, D. C. — 
Prez. Eisenhoweris pasirasze 
ant bylos, instatymo, sulyg j 
kurio in vaiska bus imami sep
tyni tukstaneziai septyni szim- 
tai ir septyni daktarai ir ketu
ri tukstaneziai penki szimtai 
penkios deszimts du dantistai, 
per ateinanezius du metu.

Armija ir Laivynas nusi
skundžia kad jiems labai trūk
sta gydytoju. O jauni gydyto
jai nenori stoti in vaiska, nes 
jiems algos vaiske yra per 
prastos.

Senesni daktarai, kurie da
bar yra imami labai prieszina- 
si, sakydami kad jaunieji dak
tarai turėtu stoti in vaiska sa
vanoriais. Daug daktaru yra 
antru sykiu imami in vaiska, į 
kurie jau yra kelis metus isz- ! 
buvę vaiske. Jie labiausiai 
prieszinasi.

Jeigu tokiems kaip dakta
rams ir kapelionams butu pa
skirta tinkama a’ga, tai daug 
daugiau kunigu ir daktaru sto
tu in vaiska negu dabar. Pirmo 
Leitenanto laipsnis negana nei 
daktarui, nei kunigui, kai pa
prastas bemokslis, iszbuves 
kiek metu vaiske gali pasiekti i 
Kapitono ar Major laipsni.

POTVANIS
JAPONIJOJE

Daugiau Kaip 2,000 
Žuvo

_
TOKYO, JAPONIJA.

Ant Kyushu Salos labai lijo 
per szeszias dienas, upes pa
tvino ir persiliejo per savo ri
bas ir užliejo beveik visa ta sa
la. Žuvusiu, dingusiu ir sužeis
tu yra daugiau kaip du tuks
taneziai.

In Fukuoka, Kyushu di
džiausi miestą policijantai pra- j 
nesza kad trys szimtai septy- 
nios deszimts szeszi žmones žu- i

i 
vo, daugiau kaip tūkstantis . 
szeszios deszimts dingo ir de
vyni szimtai trisdeszimts ketu
ri buvo sužeisti.

Daugiau kaip septyni szim
tai tukstaneziu žmonių neteko 
namu. Ir iszrodo kad tas lietus 
dar negreitai nustos, jau dabar 
yra inlyje daugiau kaip dvide
szimts coliu vandenio ir nema
tyti galo.

Daug žuvusiuju buvo suras
ta savo namuose, kurie buvo to 
potvanio sutrinti.

In Moji, kuris yra miestas 
ant Kyushu Salos asztucnios 
deszimts namu buvo sunaikin
ta kai beveik puse kalno pasi
leido nuo to potvanio. Polici
jantai su kitais darbininkais 
dar dabar stengiasi atkasti 
dvideszimts penkis vyrus ku
rie buvo pakavoti gyvi kai tas 
kalnas pa sileido.

Policija pranesza kad keli 
kaimai su visais gyventojais 
staeziai dingo per ta potvani.

Buvo Per Karszta

Dvieju metu Robert Gold
stein buvo policijanto suras
tas plikai nuogas ant uly- 
czios Chicagoje. Policijan- 
tas ji nusivedė in policijos 
ofisus, kur Saržentas Eu
gene Steinway jam davė sal
dainiu ir paskui surado jo 
motina kuri ji nusivedė na
mo ir aprengė.

PLATINKIT “SAULE“

i

Barbora (Bobo) Rockefeller

LIETUVAITE IR
MILIJONIERIUS

Jievute Insibrove In
Savo Vyro Palociu
NEW YORK, N. Y. — Tris- 

deszimts szesziu metu amžiaus 
Barbora (Bobo) Rockefeller, 
su savo keturiu metu šuneliu 
Povilu, per gudryste insibriove 
in savo vyro ir jos sūnelio tėvo 
puosznu palociu, New York 

; mieste.
Ji sako kad ji nori susitai

kinti su savo vyru del jųdviejų 
sūnelio, Povilo.

Jos vyras, milijonierius, 
Winthrop Rockefeller yra isz- 
važiaves in Little Rock, Ar
kansas, kur jis apsigyvens kad 
isz ten gautu divorsa nuo Jie- 
vutes. O Jievute sako kad ji 
jam neduos divorso, nežiūrint

SOVIETU
| ARMIJOS IN 

CZEKOSLOVAKIJA
_____

Malszina Sukilimus;
Rytu Berlyne Kerszina

I Sovietai
BERLYNAS, VOK. —

Visa Sovietu Armijos divizija 
i yra pasiusta in Czekoslovakija, 
i numalszinti sukilėlius, kurie' 
prieszinasi Sovietu valdžiai.

Tuo paežiu sykiu Sovietu 
kariuomenei buvo insakyta 

į isznaikinti visus tuos kurie 
prieszinasi Rusijos valdžiai 
Rytu Berlyne.

Rytu Berlyno sukilimas pa
kenkė kariszkiems fabrikams 
Rytu Berlyne, kai Birželio 
septyniolikta diena visi darbi
ninkai sustraikavo.

Sovietu kareiviai buvo pa- 
siunsti isz Rusijos in Pilsen, 
Petnyežioj, numalszinti sukili
mą. Darbininkai pasiprieszino 
kai j u pinigai buvo permainy
ti ir tapo verti tik deszimta da
li. Darbininkai sumindžiojo

■ Rusijos vėliava ir iszkele Ame
rikos vieliavas po visus fabri
kus.

j Sovietu armijos virszininkai 

ka jis tenai darys. Arkansas 
valstijos instatymai labai leng
vai duoda divorsa tiems kurie 
tenai apsigyvena per devynios 
deszimts dienu.

Jos vyras.milijonierius Win
throp Rockefeller laikraszti- 
ninkams pasigyrė kad jis buvo 
apraszes visa milijoną doleriu 
savo šuneliui. Bet jo žmona, 
Lietuvaite Jievute sako kad 
tai tikri szpcsai, nes tame ap- 
rąszyme yra pabrėžta, kad jei
gu ji sutiks imti ta milijoną do
leriu savo šuneliui, tai ji turi 
pripažinti kad sutinka su Ar
kansas valstijos instatymais, 
kur jos vyras dabar jieszko di
verse. Teipgi tame apraszyme 
yra pabrėžta kad bagoezius mi
lijonierius Winthrop Rockefel
ler gali savo ta milijono dole
riu apraszyma pakeisti kada 
tik jis nori. • • - ■

' V ■' ’ *. t'

Jievute, kuri yra gavus di-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

dabar stengiasi pataikauti ir 
gerintis tiems darbininkams, 
ir prižada nei vieno nenubausti 
už tas straikas ir tuos sukili
mus, jeigu visi dabar ramiai 
grysz in savo darbus. L ; ■

Rytu Berlyne dabar tyku ii' 
ramu, nes tenai randasi net 
trys Sovietu Armijos divizijos. 
Bet vis eina gandai kad net ir 
Czia ne taip ramu kaip iszrodo, 
kad požemines draugystes vei
kia ir darbuojasi priesz Sovie
tus. Eina gandai kad beveik 
visuose fabrikuose darbininkai 
dabar straikuoja ir prieszinasi 
ne tik tu fabriku virszininkams 
bet ir paežiai Komunistu val
džiai. ' . - f

Sovietai yra paskelbekarisž- 
ka tvarka po visus tuos mies
tus. Sovietai .norėjo, investi 
nauja tvarka, per kuria Rytu 
Vokietija valdytu pasauliniai 
žmones, o ne karininkai^ bet 
dabar kariszka tvarka yra iš
vesta. '■ .

Sovietu Rusija dabar mato 
kad ji negali Rytu Vokietija 
kitaip valdyti kaip tik su ar
mija ir su ginklais. Einą gan
dai kad kai visi sukilimai bus 
numalszinti, Rusija vistiek pa
liks Rytu Vokietijoje savo ka
reivius ir savo karininkus, nes 
ji negali pasitikėti ant pasauli
niu žmonių.



“SAULS ” MAHANOY CITY, .PA,

Kas Girdėt
Kai eis vajus del Prezidento 

linkimu, 1945 metuose, Demo
kratai nesiipuls ant Prezidento 
D. Eisenhowerio, 'bet kaltins 
Republikonus, sakydami kad 
Republikonai neremia savo 
Prezidentą. Demokratai sakys 
kad Demokratai Senatoriai ir 
Kcngresmonai jeigu bus išb
rinkti, geriau darbuosis su Ei- 
senhoweriu negu Republiko
nai.

Senatve netokia jau baisi, 
jeigu prisiminsime kur mes bū
tume, jeigu tos senatvės nebū
tume sulaukė.

• •• •

Tie, kurie giriasi savo pro
tėviais, turėtu atsiminti kad 
musu buliai, jaueziai, karves ir 
arkliai turi protėvius kurie ga
li būti atskaityti per penkios 
deszimts ar daugiau kartu.

Darbo žmogelis labai lengvai 
pasirenka sau atostogas: jo 
žmona nutaria “kur,” o jo bo
sas nutaria “kada”.

Mokslas nereiszkia mokyti 
žmones to, ko jie nemoka ar ne
žino; bet mokslas reiszkia mo
kyti žmones pasielgti, taip 
kaip jie nemoka ar nenori pasi
elgti.

Kai kurie 'žmones sako kad 
daktaras per daug ima ir kad 
ligonines per daug kasztuoja. 
Bet kai tavo dukrele suserga, 
tu ja nuvežęs in ligonine dak
tarui nesakai: “Duok jai lie- 
karstu už deszimts doleriu.” 
Bet per aszaras praszai; “Isz- 
gydyk ja.” Tik kai tavo ta 
dukrele pasveiksta tu imi 
skaityti kiek kasztavo.

Iszmokinti ir iszlavinti vie
na s'zuni Armijai kasztuoja 
daugiau kaip du szimtai dole
riu.

Korėjoje, Tarybos ministe
rial gauna deszimts doleriu ant 
menesio.

kai paskelbė kad vyno sztoro 
virszininkas Tadzhik Sovietu 
Socialistu Respublikoje buvo 
nuteistas in kalėjimą. Jis buvo 
valdžia nusukęs ant szimto 
dvideszimts tukstancziu rub
liu, parduodamas namie virta 
vodka.

Buvęs kalinys Ralph W. 
Hedrick buvo suaresztuotas in 
Fort Worth, Texas, už tai kad 
jis buvo iszsidrukaves palszy- 
vii czekiii ir juos iszmaines ant 
septynių tukstancziu doleriu 
invairuose bankuose. Jis poli- 
cijantams su pasididžiavimu 
prisipažino kad jis buvo iszmo- 
kes kaip tekius czekius dru- 
kuoti, kai jis buvo kalinys 
West Virginia kalėjime, kur 
jis dirbo spaustuvėje.

In Gaffney, South Carolina, 
Markie Bellow buvo suaresz
tuotas ir in kalėjimą patupclin- 
tas. Jis ta gakara isz kalėjimo 
paspruko, pesezias nuėjo dvi
deszimts myliu ir ant rytojaus 
sugryižo su draugu, kurisi už ji 
penkių szimtu doleriu kaucija 
uždėjo.

Dypukas Ignauy Stachal, 
Davenport, Iowa: valstijoje, pa
siskundė polieijantgms kad jis 
neturi kur nakvoti. Jie jam 
kalėjime parūpino lovele, pas
kui surado jo kiszeniuose tūks
tanti dvideszimts tris dolerius. 
Jie mandagiai ji isz savo kalė
jimo i'sizspyre.

Pypkes Durnai
Mintis, Žiebkit Laimes 

Taka!

Amerikos Kongresas jau yra 
paskyręs szimtus tukstancziu 
buszeliu kviecziu Pakistan 
krasztui, nors tas musu Kon
gresas dar nežino ar mums 
užteks. Reiszkia,“ atiduoda 
visztukus pirm negu viszta 
pradeda kvaksėti.

Senatorius Joseph McCar
thy yra geriau žinomas Euro
poje negu Prezidentas D. Ei- 
senhoweris. Europiecziai da
bar sako kad jiems iszrodo kad 
Amerikiecziai yra Faszistai. 
Jie sako kad dabar Amerikie
cziai elgiasi kaip Gestapo, 
jieszkodami knygų priesz’juos 
ir jas degindami.

In White Plains, New York, 
James Sinkler, bevažiuodamas, 
ulyczia pamate policijanta kal
bantis su jo draugu. Jis susto
jo, priėjo prie policijauto ir jo 
paprasze kad jis paleistu jo 
dranga, nes jis užmokės jojo 
bauda. Policijantas jo papra
sze parodyti savo vairinimo, 
draivinimo laisnius. Jis buvo 
juos palikes n aiiiie. Isz viso to 
Gerojo Samaritono darbo isz- 
ejo kad jis pats turėjo per nak
tį kalėjime isztupeti, o jo drau
gas buvo paleistas.^

Maskvoje Sovietu virszinin-

Vai mintis, mintis, mintis 
begunes,

Jus begalines, budrios lakūnes, 
Giliai paliecziat siela ir szirdi, 
Nors girioj szauksma mažai 

kas girdi.
Sklyskit, glamones, siekius 

vaidinkit,
Veskit prie laisves, jausmus 1 

gaivinkit!
Žengti asz troksztu toli viltyje,
Per dienas, amžius, ten 

ateityje.
Prie mineziu, grožės 

augsztyben,
Žiebiant kibirkszti sielos 

didyben,
Kopsiu, vai kilsiu prie to 

ramumo,
Tarpan skaidrybes, svajų 

meilumo!
Laki, budrioji gyva svajone,
Vesk prie palaimos, szalin 

klajone!
Žengsiu nors siaura savo takeli 
Siekiant prieisiu viąszaji kelia. 
Mintis galingos, mintis 

lakūnes —
Tos begalines, reiszkios 

begunes,
Svietui palieskit sielas ir 

szirdis,
Tegul tas szauksmas girios 

jiems girdis!

SMITHSONIAN
INSTAIGA

VASZINGTONE

savo isztekliais. Todėl buvo 
visuotinas nustebimas, kad In
staiga. neseniai kreipėsi in 
Kongresą praszydama leszu 
remontui ir del naujiesiem in- 
rengimams, būtinu 3,000,000 
e k s p o n a t am s (per st a t y t o j am s) 
apsaugoti. Szie perstatyto jai 
dabar tiek sugrusti, kad instai
ga dažnai yra vadinama “tau
tos pastoge. ”

Nors milijonai Amerikiecziu 
yra aplanke.szio muziejaus pa
rodas Washingtone, palyginus 
mažai žmonių težino, kas tik
rumoje per instaiga ta ‘Smith
sonian Institution” ar kokia 
yra jo kilme. Insteigeju laiko
mas James Smithson, Britu 
mokslininkas, miręs 1829 m. 
Jis niekados nebuvo lankęsis 
Jungtinėse Valstvbese, Ameri- 
koje, vienok del dar ir szian
il i ena i1 esu v o k i am u p r iežaseziu 
sziam krasztui jis paliko $550,- 
000 suma, kad butu rastas bū
das “tarp 'žmonių kelt vieni 
kitu pažinimą”. Toks buvo jo 
pageidavimas.,

1846 m., Kongresas baigė sa
vo metus apsvarstinejimais', 
kaip turėtu szis pageidavimas 
būti ingy vendintas; nutarta 
pastatyti “Smithsono Instai
ga”. Jo Taryba turėjo sudary
ti JAV (Amerikos) preziden
tas, JAV Vyriausias Teisėjas, 
szeszi Kongresmenai ir szeszi 
pasižymėjo piliecziai ir direk
torius tinkamais besirūpinan
tis muziejaus reikalais. Inistai- 
gos pastate, szalia paežio mu
ziejaus, buvo numatytos patal
pos meno galerejai, cheminei 
laboratorijai ir bibliotekai. 
Szios visos instaigos ir sudarė 
“Smithsonian Institution”, 
kuri pati toliau turėjo rūpintis1 
suradus budus patikėjo valiai 
ingyvendinti.

Kad “pakelti mokslo lygi”, 
Instaiga remia mokslini tyri
nėjimą ir pati yra dalyvavusi 
nemažiau kaip 1,500 moksliniu 
veikumu visame pasaulyje. 
Kad “praplotus žinojimą” bu
vo spausdinami veikalai, buvo

WASHINGTON, D. C. — 
‘The Smithsonian Institution’ 
kaip Amerikiecziai vadina. 
Smithsono Instaiga iki sziu 
metu sugebėdavo prasiversti
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Pirkie U. S. Bonus!

insteigta. tarptautine žinių ap
sikeitimo galereja, palaikyta 
korespondencija su viso pasau
lio krasztais, buvo siuncziaipos 
in visa pasauli radijo progra
mos ir buvo plat inamos tinka
mus mokslo leidiniai.

Isz pirmojo Smithsonines 
Instaigos muziejaus, kuri su
darė maža mineralu kolekcija,, 
i s z s i vyste 1 d i d ž i ui i s “U n i t e d 
States National Museum”. 
Vien muziejus' dabar užima 
tris savo pastatus: Menas ir 
Pramone, Istorija, ir Aviacijos 
Istorija, ir jau yra. iszsiplet.es 
in paezia Smithsono Instaiga, 
jos kambarius.

T i n k a m a u s i p or s t at y t o j a i 
Menas ir Pramone Pastate, ku
riame taip pat telpa dalis isto
rinio muziejaus, yra visu Ame
rikos prezidentu žmonų drabu
žiai, pradedant Martha Wash
ington. Taip pat pirmieji Ame
rikos automobiliai, ir taip pat 
daugybe paežiu pirmųjų iszra- 
dimti, tikru arba, ju modeliu.

Isterijos Pastate tinkamausi 
perstatytojai yra Theodore 
Roosevelt o Afrikos žvėrių ko
lekcija; dinosauro skeletas ir 
kaip gyvi, Amerikos Indijonu 
menekenai. Aviacijos Muzieju
je randami pirmųjų lėktuvu 
originalai ir visi kiti perstaty
tojai, liudiji aviacijos mokslo 
iszsivystima.

Nerodoma, vienok nemažiau 
vertingi yra. apie 30 milijonu 
moksliniu perstatytoju, kurie 
yra laikomi seifuose, laborato
rijose ir specialiuose studijų 
kambariuose. Tarp ju yra ža
vu ir iszkasenu kolekcijos, 
paukseziu ir vabzdžiu, minera
lu ir laivu modeliu. Sanraszas 
hutu tiesiog neiszsemiamas bet 
jis atveriamas kiekvienam ku
ris Instaigoje nori “praplėsti 
savo žinojimą.”

Szalia. Tautinio Muziejaus, 
Instaiga tvarko dideli zoologi
jos, gyvunos parka JAV sosti
nėje; Tautini ’Botanikos soda, 
su daugiau kaip dviems mili
jonams augalu; Laboratorija, 
kuri mokina saules spindulius 
ir turi dvi stotis Kalifornijos ir 
Cziles kalnu virszunese, Ame
rikos. Etnologijos Biurą, kuris 
rūpinasi iszsaugoti Amerikos 
Indijonu savitumą. Smithso
nian Instaiga taip pat iszlaiko 
Tautine Aleno Galereja, Freer 
Meno Galerija ir Tautine Gro
žinio Aleno Kolekcija Wash
ingtone.

»

ANIUOLAS DIEVO

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

szale kapiniu mislyda.mas, kaip 
t uosius drabužis paduot Petrui 
ba žinojo jog neturėdamas dra
bužiu negali eitis in darba. Ir 
ėjo toliu, o prisiartinęs prie at- 
skyriaus namelio, o prie jas, 
dirstelėjo per langeli, ir ka pa
regėjo? Sztai ant sziaudinio 
sėdi Petras ir verke kaip kū
dikis; pati sėdėjo szale jo, bu- 
cziavo ji meilei, o jisai laike 
ant delno tuos keturis rublius 
dovanotus per Kaži, ir kalbėjo-.

— Juk jam jokia skalbyje 
neskalbe, ha tėvai namieje aip- 
skalbincjo! O, tai doras tasai 
Kazys! Nori tumu ipaszelpt ma
no szeimynele, kurios vargo 
asz pats esmių kaltu. Degina, 
man delną szitie pinigai! O, ne
doras asz esmių! Atleisk ba 
szitai prisiekiu priesz ta: szVen
ta a.broza, priesz. Motina I’žga- 
nytojaus, jog jau niekados in

k a r c z i a.m a n e e i s i u.
— Alano mylimas Petriuti 

džiaugiuosiu labai isz to, ba 
matau, jog ant tikro prižadi, 
ba. tavo iki sziol laukinys pa
sielgimas instume mus in di- 
džiause vargai Nes nepeike ka 
asz tau pasakysiu. Alan tu pats 
kalbejei, jog fabrikantas Karo
lius ne vi. ena karta tave gėdino 
ir baudė, ir man prižadėjai ne
karta, o ir prisigavai, jog pasi- 
ta.isisi,nes kas isz to kad vis ne 
dalaikai duoto žodžio. Ar ir 
dabar mano džiaugsmą turėtu 
but trumpas? Ar ir dabar no
ras gėrimo tave pergales?

— Juk turi tiesa tarė Pet
ras. nuliūdęs, tiesa jog del ta
vęs ne viena karta duoto žodžio 
ne dalaikiau, nes sziandien ma
no prižadėjimai yra tikri, juk 
priesz abroza prižadu jog ne
eisiu in kareziama.

— Prisiekai, tai tiesa, nes 
asz netikiu tavo prisiegai, ba 
jau nekarta prisiekinejei, tai 
jau nesinori tikėt. Tiktai kat
ras norint tave isz draugu pa- 
szauks in kareziama, tai ne at
sisakysi ir vela, pradėsi gert.

— Ka ne, tai ne, pasizauke 
Petras lig užpykęs; ka prižadu, 
tai isztesesiu!

— Eikie in iszįpažinti, ta
re pati žiūrėdama, jam in akis.

Ant tu žodžiu rodosi Petrui 
kas ingile, susimaisze, atsikėlę 
nuo sziaudinio ir pradėjo vaik- 
seziot po stubele.

Ant galo tarė: Kaip eit teip 
tankiai juk da nėra trijų metu 
kaip buvau iszpažinteje! Žinai 
jog asz ne mėgstu tankiai isz- 
pažintie, ba ne esu boba, ka tai 
in kunigus tiki.

— Ne in kunigus, mylimas 
Petrai, nes in Dieva, kurio ku
nigas prie iszpažintes. užima 
vieta jeigo kada ir 'buvai isz
pažintes tai kaip isz prievar
tos. Gerai 'Imtu, idant dabar 
iszpažintum ir pataisytum gy
venimą.

Matomai Petras buvo susier- 
gelevcs ba tiktai per girtybe 
negalėjo prisirengt in iszpažin- 
ti. Norint ėjo tankiai iii bažny- 
ežia, nes tiktai del papratimo, 
juk ir poteravo, norint buvo 
užsitraukiąs, nes tai visi del 
akiu svieto.

Ant galo pradėjo pati neat
leisi ir vela tare:

— Na Petreli, ar jau tu te
kis niekai, jog bijai eit prie 
isizpažiiiti, ir pradėjo savo Pet
reli glostyt.

Petras negalėdamas atsi
sakyt pradėjo szipsotis ir ga
lėjai suprast, jog iszganinga 
mislys ji užeini, ta tarė:

— Tiek to, jeigu jau teip 
nori, tai ir eisiu.

— Dievui dėkui, pasizauke 
linksmai pati, jeigu taip tai 
nieko nuo tavęs nereikalauju.

— Ryto abudu eisiva in 
Kapuczinu bažnyczia!

— Eisimo, atsake Petras ir 
pabueziavo paezia..
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No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelėi; 
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 Alotina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Angį orius isz Valencziojs, Ko
zmas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasako katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

No.140—Apie Alaža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, AIo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis,. Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

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 Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Airaa- 
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 Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

180V5—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurtas 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 bilda, 15c.

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:
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tik numerf knygos. . Pinigus 
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ni-Orderi, o jeigu norite pini
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timo kasztu.
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Į Aniuolas Dievo |
Girtuoklis

Tarp gizeliu pas poną. Ka
ralių, 'buvo vienas Petras 
Struipskis geras darbininkas, 
kokio toli jieszkot, apsukrus, 
greitas ir geras amate; ’buvo 
vedas ir turėjo dvejetą vaiku. 
Nes turėjo dideli feleri.

Buvo dienos, kuriose 4 dirbo 
už desžimts, jog darbas ranko
se dege; teip traukdavosi dvi 
ir tris sanvaitVs, kai]) kada me
nes ir du menesius; nes kaip 
insijusdavo gert, tai kėlės die
nas be pertraukos neateidavo i 
in daiba.

Tada darbininkai susirinkę 
in darba kalbėdavo: E, be! Jau 
musu Petras tekina pas Szra.i- 
beri, ir visi juokdavosi.

Kazys vienok nesijuoke ir 
labai gailestaVosi nuo prapuo
limo savo draugo; o kada su 
juoni sueidavo, gražiai melde 
primindamas paczia ir vaikus 
o ir apie Dievą ir ne viena kar
ta paklausydavo Petras, ba la
bai Kaži paguodoje.

Sztai viena karta Kazimie
ras inejas in varstei i u i a. pare 
gejo, jog vela Petro nebuvo' 
prie varstoto, o darbas nepa
baigtas.

Nulindo ir paklausė Alyko- 
laus, kur jisai yra?

— O, jisai dirba pas Szrai- 
bera, vienas tekina isz baczkos 
arielka, o kitais gere. Gaila 
žmogaus, ba kaip negirtas, tai 
paczia ir vaikus myli ir apie 
juosius rūpinasi.

Nieko ant to neatsake Kazys 
nes gailiai užsiimi si i n o ir nieko 
nekalbėjo: tankiai dūsavo per
ti aidėdamas savo darba. Ma
tomai buvo jam sunku ant 
szirdies. O ant galo paklausė:

— Kur tai tas Szraiberis 
gyvena?

O vienas isz gizeliu atsake: 
Gyvena ant Senmie'szczio name 
E a po] o.

— O kur gyvena Petras?
Ant to atsake Mykolą : Jisai 

būna toli, ba net užragatku, už 
kapiniu.

Nutilo Kazys ir ėmėsi vėla 
prie darbo ir dirbo smagiai iki 
vakaro.

Jau buvo gerai sutemia, ka
da Kazys pasirėdė, paėmė ka 
toki isz savo skrineles, inside- 
jo in kiszeni, ir iszejo per du
ris. Leidosi tiesog keliu in sza- 
le kapiniu. Ilgai užtruko kol 
užtiko nameli,pagal apsakima, 
ir ant gilukio pabaladojo in du
ris, klausdamas: Ar czion gy
vena Petras Struipskis?

Kokis tai vyras iszki'szes 
galva per Įauga, atsake paro
dęs su ranka: “Sziezia!”

Inejo in priemene, buvo tam

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

su ir drėgnumas atsimusze in 
nose; apeziuopes rado duris, 
atidarė ir stojo mažoje šlubely
je.

Buvo daug garo ir norint 
spingsojo žvakuti, bet nieko 
negalėjo nužvelgi. Patrine 
akis, nes per miglas nieko ne
galėjo matyt. Mat, toje stube- 
lei skalbė, tai nuo karszto szar- 
mo priėjo/ daug garo. Motore 
pasilenkus skalbė, o mergaite 
apie dvylikos metu jei prigel- 
bejo, vigeje kūdikis verke. 
Stubete buvo mažiuke, vargas 
visame buvo matytas, ba ir lo
vos nebuvo, tiktai sziaudinis 
gulėjo ant žemes. Ant prasto 
stalelio gulėjo szliaipos drapa
nos.. Norint ten mažai buvo ra
kandu, bet szvariai užlaikyti.

Toji m otere, buvo tai pati 
Petro, nesidairydama ant atei- 
go, tari, kada dūręs suvarsti:

— Ach meldžiu tavęs Szi- 
nionai, juk aisz prižadėjau‘jog 
ant ryto turėsite marszkinius 
i suska l btus. Sztai matai jog 
skalbiu! Kalbėdama pakele 
marszkinius ir atkiszo in atei- 
gi. Nes kada paregėjo priesz 
save stovinti suvis nepažinsta- 
ma jaunikaiti, susiergelavus 
drueziai nuleido rankas ir tarė;

— Ach! Tai ne Simonas; 
tai ponas, ach! Praszau pono, 
gal ponas ko jieszko, tai ne
patenki stuboš, szion buna 
skal'bykie Strupkiene.

— Tai-gi, asz jus jieszkau, 
poni Petrine, turėjau reikalą. 
Asz esmių Kazys Bardiszius.

— Ach! Ponas Kazys! Pa- 
szauke nusidžiaugus Petriene. 
Alano pats daug labai apie po
ną kalbėjo, tai kuom galu pri- 
tarna.ut ?

— Turėjau reikalą. Nore- 
tail ir asz savo marszkinius da- 
vinet skalbt, ar nealpsiimtu- 
niet?

— Ach, asz gana apsimtau, 
nes kaip ponais matai, asz skal
biu storus, marszkinius, o pono 
ploni.

Ir parode storus marszkinius 
paszukinius, jog szuo neper
ka siu.

Dukriuke tuom lai.k nu- 
szluoste keduti ir prasze sve- 
czio sėst.

Jaunikaitis padekavojo, at
sisėdo ir tolinus kalbėjo; o ka 
toj kenkė, ar stori ar ploni, vis. 
tjek, bile butu isizskalbti ir 
knipkucziai insuti kur isztru- 
kis.

— Kaip bus isztrukia, tai 
asz prisiusiu atsiliepe Zose.

— Teip, teip, atsake Pet
riene, mano Zoseli, tai mano 
deszine ranka.

— Tai gerai, tarė Kazys, 
ryto atnesziu sujuodusias

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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marszkinius.
— Tai asz pati ateisiu pa

imsiu tarė Petriene, arba, mer- 
gyczia prisiusiu.

— Nereikia, turiu sveikas 
kojas, tai pats atnesziu. Na ar

Asz vis siaky si u kad
Nieko gero ant szio 

svieto,
Tik kares ir bėdos,

Ir asz sakau ir sakysiu,
Ir merginas kaitysiu, 

Nes per jas vyreliai ėdasi, 
Per jais teisojasi, 

Ir muszai.
Viena, vyreli mergina 

pamėtė, 
Ne žiu e už k a ji atstatė,
Dabar jis vis akmeni

- kiszeniuje neszioja, 
Ir kožnam kerszioja,

Katras su ja eis, 
Galva sudaužys,

Ii“ ant vietos padės, 
Jeigu tik jisai gales'.* * . *
Ar norite kad jums 

Gerai vestųsi Amerikoj?
Jeigu norite, 

Tai užlaikykite dvi 
konstitucijas

Tai yra: 
Konstitucija Suvien. Valstijų, 

Ir konstitucija. Dieviszka;
Deszimts Dievo Prisakymus.
Ta syk visiems, bus geriau 

ant szito svieto!
* * *

Dievuli tu mano, 
Dirstelėk ant vaiku tavo, 

' Ant tu nekaltu sutvėrimu, 
Per nedorus tėvelius apleistu, 

Ant ulycziu iszmokyti,
Nedorybių visokiu pripildyti, 

Nuo visu paniekinti, 
Kaip žverukai kiaurus. 
Kalte tame didele tėvu, 
Tok i u pragert-smegenu, 

Nesirūpina visai apie 
juos, 

Kiti mokslo neduos.
Tėvai, teminkyte ant ju 

gerai, 
Nuprauskite juos szvariai, 

Ba už tai atsakysite,
Kada savo galvas paguldysite, 

Po smert staugsi!, 
Susimylejimo szauks.it.

Nekurtos moterėles rugoja, 
Buk kada ju vyrai atsitraukia 

nuo altoriaus, 
Tai atsizala kaip szmotas 

ledo.
Tula moterele man kalbėjo 

Buk isztekejus už savo 
vyro, 

Jis nepamisli.no kad ji
Trokszta nuolatines meiles, 

Ir kad jai pasakytu kad 
ja myli, 

Ir kad ji pildo savo 
privalumus, 

Kaipo gera gaspadine ir 
motina.

Ir trokszta jo karszto 
Pabucziavimo ir prispaudimo 

prie krutinės,
O ne tik dalypsteti jo$ 

veidą jo lupomis, 
Kurios turi tiek ženklyvumo 

Kiek szaltas bulvinis 
blynas!

PLATINKIT “SAULE”

taip negerai Zosele.
Alergaiti dirstelėjo ant jau- 

nikaiezio ir nieko neatsake.
— Tai ir bus gerai, dabar 

duosiu ant rankos.
Ir padėjo Kazys katoki ant 

stalelio in pepiera suviniota ir 
pasakęs “likite sveikos” isz
ejo skubiai per duris.

Petriene pagriebus popieri
ne gniusztele nuo stato, iszbego 
paskui Kaži, ba nenorėjo jokiu 
rankpinigu, bet jau nebuvo 
m aty t j a u nik a iezio.

Sugryžo-gi in grinezia.. At- 
viniojo popierele ir pražibo si
dabras; buvo keturi rubliai ke- 
t u r d e s z i m c z ai s. N u s i d y v i n o 
Liedna Petriene, nenorėjo savo 
akimis tikėtis, ba. tiek labai 
daug pinigu senai turėjo.

— Ha! Alano Dieve! Neno
rėjau priimt tu pinigu del sa
ves, nes priimu tiktai del tu 
biednu vaiku; ka Petras apie 
juosius neatsimena.

Dirstelėjo in vaikus ir pa
misimo, asz nežinau ka pradė
tai!, jeigu tos mergaites neture- 
tau ir kas ta mergaite prižiūrė
tu. Ir pradėjo labai verktie.

Tame užmigo vigeje kūdikis 
ir buvo jau apie pus-naktis ir 
motere atsiklaupus poteravo. 
Sztai davėsi girdetie labai gar
sus baladojimas in duris ir ko
kis tai laukinis balsas.

Paszoko abidvi, o motina pa
szauke: O mano Dieve! Alano 
Dieve! Jau vela pasigėrės.

Iszbegus atidarė duris ir svi- 
ruodamas inejo Petras Strups- 
kis. Zose drebėdama isz bai
mes, p asislepe kampelyje kam
baryje. '

Girtuoklis stojo viduryje 
asilo-s, linguodamas, dairėsi ap
linkui; neturėjo ant saves sur- 
doto ir užbiskio butu parpuo
lęs, kad nebūtu sulaikius pati, 
o kur ragino kad atsigultu.

Grieže Petras dantimis ne
norėjo pasiduot paežiai, nes; 
kad jau nesivalde, griuvo ant 
sziaudinio, o in kėlės miliutas 
knarrke kaip papjautas.

Ir vela.buvo tyku! Motina su 
mergaite verke, žvakuti suži
bėjo ir užgeso. Tamsumas ir 
nuvargimas užmigdė abidvi.

•;»

Ant rytojaus varstineje vela 
krutėjo darbininkai, kožnas 
prie savo varstoto, o ir Kazys 
su kitais buvo užimtas darbu. 
Sturpskio da nebuvo!

Teip pere jo visa diena. Va
kare po pabaigtam darbui, ve
la. Kazys pasirėdęs iszejo. Nu
sidavė ant Semiuczio, surado 
narna Kristupo ir kareziama. 
Szraikerio. Inejo pilna žmonių 
visokio sztamo malkaraicziu 
visokiu gizeliu ir važnycziu: 
smirdėjo visokiu raugalu: su- 
miszimaš ir kliksmas neiszipa- 
sakytas pilna durnu isz pypkių, 
o ir smulkios1 kampelyje czirpi- 
no. Pre jo per kėlės kamaraites, 
matomai ka toki norėjo surast, 
ant galo neradęs ko jieszkojo, 
šedo prie tuszczio stalelo, o 
kad szinkoris nežiūrėtu kreiva, 
akia, liepe paduot stiklą alaus.

Tarnas su paniekinimu dirs
telėjo in ji, ba kas tai per sve- 
czias, jeigu tiktai stiklą alaus 
pareikalavo. Atnesze alų, pa
state ir atsirukias norėjo atsi
traukt.

Sulaikė ji Kazis, užklausda
mas :

— Ar laikais czion nesiran
da Petras Strupskis?

— Czia jo nesiranda, nes 
rankasi jo vienas daigtas. O 
tai szaunas vyras! Kaiip ateina 
pas mus, tai ne liepe duot stik
lą alaus, nes gere vyną ir ariel
ka ir visiems duoda. Visi gere 

ka vyruti ir mėgsta draugyje 
“Pinigu nesigaili, nes smagu 
su tokiu žmogum! O jeigo ne
turi pinigu, tai kad ir perku- 
nisz kai szaltu ar lytu, tai jisai 
nusivilkės paskutine drabuži 
palieka. Tai bent vyra! Teip 
mano brolau, jisai ne sriuobi 
alų! Sziandien jo czia norą, nes 
ateis jeigu ne sziandien, tai ry
to, ha paliko puiku nauja apsi
vilkima !

— Tai-gi asz atėjau to ap
sivilkimo, idant iszpirkt, atsa
ke Kazys.

— O gerai! Atsake tarnai, 
paskui ka tol<i skaitė ant pirsz- 
tu ir dadavi: priguli trylika 
auksinu.

— Sztai tau pinigus, suvi
liok daigius, ir atneszkie. O 
szita alų gali pats iszgert, ir 
te pinigus už ta alų.

Tanias pastiro, akys iszver- 
te ant jaunikaiezio paėmė try
lika auksinu ir už alų paem.es 
su stiklu isznesze. Už valandos 
atnesze pundeli su draibužais, 
o paskui atėjo pats gaspado- 
rius Szraiberis.

Gaspadorius truputi lig už
pykęs, jog Kazys jo alum pa
niekino tarė:

— Kas tai? Ponas nenori 
nei paragaut mano alaus? Ar 
nepatinka? Visoj apylinkėje 
ponais negausi geresnio ir gar
desnio alaus, o jeigu ponas ne
geri, tai man sarmata darai.

— Alano pone! Atsake Ka

Let us show you the

C7(ou'er ' (X/eddin 

created by /

for the

announcements must 
be flawlessly 
correct I

Naturally, they're important to you! That’s why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you . . . the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

\\ehave
rds,eticlosur 

resvoje cards, &
nratckmg

abdinform'

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

zys', kožnas gere ka mėgsta ir 
gali, o ir užmoka, asz matai už
mokėjau už alų, norint nege
riau. Ar gali ka daugiaus nuo 
manės reikalaut?

— Nes persipraszau poną 
tarė iszaugsizto Szrei beris, po
nas mano alų niekini!

— Asz kožnu gėrimu, kaip 
alum, arielka ir vynu niekinu, 
ba. žmogų visi asztrus1 gėrimai 
paverezia in gyvuli, tai kaip 
neniekint ? Sziandien per gir
tybe in ka Petras pavirto likos 
vagiu savo locno uždarbio, 
skriaudiku savopaczios ir vai
ku ir stojosi sunkenybe del vi
suomenes.

Kada garsiai jaunikaitis 
kalbėjo, apstojo visi, kas tiktai 
kareziamoje radosi ir klausė 
k ožį io žodžio kalbėto per jau
nikaiti.

Szinkoris matydamas, jog 
tieje.žodžiai gali atkalbyt ne 
viena girtuokli nuo gėrimo', o 
nuo ko szinkoriui nutruktu pel
nas paszauke szarpiai:

— Ka? Tu czion pamoks
lins pr ovisi? Asz czia tuojaus 
tave laukan užipraszysiu, ba 
man, mano žmonis paikini ir 
atkaltineji!

— Teisybe, gražiai apsieini 
su žmonėmis! O atsigryžias in 
stoviu ežius aplinkui, rodyda
mas punguleli paszauke:

— Sztai žiūrėkite, tai yra 
vieno prieteliaus kailis kuri 
Szraiberis nulupo.

O vienas važnyczia tarė:
— U-gi kas czia? Kas ta

me pundelyje? C) vela, jeigu 
žmogus priszala per diena ant 
lauko, ar-gi ne gali stiklo alausi 
iszgert ?

— Kodėl ne, atsake Kazys, 
gėrimo niekas n edraudžia, ba 
tai žmogui ant pasidrutininio, 
nes jegu kas naudoje per vir- 
s’zi tai kenke sveikatai, o ir yra 
dideliu grieku.

— O szitam pundelyje, ar 
žinote kas czion yra? Sztai 
drabužiai mano vargingo' prie- 
teliaus, o kuri ponas Szraibe- 
risi teip numylėjo, jog nugirdės 
apipleszi, o kuris ne tiktai dra
buži, nes ir kaili nuo žmogaus 
nuluptu, kad tiktai gautu pi
nigą už ta kaili. Jisai su kožnu 
teip elgesi, kad tiktai savo del- 
mona prikimst. Tai ir viskas, 
ka norėjau pasakyt.

Tai pasakęs Kazys pasiklo- 
niojo Szraiberiuj, o paemes 
pundeli apleido ta prirūkiusia 
urvą, ii* skubei iszejo palikda
mas girtuoklius1.

Vos iszejo Kazys, sztai kas 
tiktai buvo kareziamoje, vie
nas po kitam pradėjo iszeitinet 
rūgėdami ant Saraiberio, ką 
teip žmones apipleszinejo.

Nuo to laiko in taje karezia
ma vos kas užėjo gal kokis isz 
t oi i aus.

Kazys iszejas su savo punde
liu po pažaste, ėjo tiesiog in

(Tasa Ant 2 puslapio)

szauks.it
nepamisli.no
paem.es
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Žinios Vietines
' — Liepos — July.

— Tai ir Džiulajus.
— “Saules” Redakcija ir 

spaustuve Lūs uždaryta per vi
sa diena per 4-ta Liepos (Suka
toje.)

— Valstina policija prane- 
sza, kad apie keturi szimtai 
Žmones žus pirm negu saito 
N e pri kl a u s omy bes sz vent e s 
(July 4 th) užsibaigs. Daug 
žmonių jau žuvo ant vieszkeliu 
su automobiliais.

—' Sirgdama tik tris die
nas, gerai žinoma miesto gy
ventoja,, ponia Carrie S. Kirch
ner, (Hensyl) pati pono James 
Kirchner, iszduotojaus “Re
cord American” laikraszczio, 
numirė Su'batoje, Birželio 27ta 
diena, 5:35 valanda ryte, savo 
namuose, 76 So. Main uly. Ve
lione turėjo szirdies liga. Gimė 
Mahanojuje. Paliko savo vyra; 
dvi dukterys, 4 anūkas, seserį 
ir du brolius. Laidotuves invy- 
ko Utarninke, 1:30 valanda po 
pietų ir palaidota in Protesto- 
nu kapinėse.

—- Panedelio ryta apie 11:49 
valanda, trokas ir ‘dragline’ 
didelis angį i ak asinis szi upelis 
prigulinti prie Carey, Baxter 
ir Kennedy kompanijos, užsi
degė, prie Sufi VI k-Holmes ang- 
liakaisamojį vieta, kai trokas 
trenke in siziupeli, nuo ko ga
zolinas užsidegė, sunaikinda
ma troka ir sziupeli. Bledie® 
padalyta ant $10,009.

Bubate j pripuola Szv. 
Berta ir Szv. Prokopo, o Tau- 
tiszka Vardine: Miglovaras. 
Taipgi Amerikos szvente, “U.
S. A.” Nepriklausomybes Die
na. ’ ’ Ir ta diena: 1948 m., Szve- 
du DC-6 eroplanas suisimusze 
su Anglijos kariszku eroplanu, 
trisdeszimts du žmones žuvo 
ant to eroplano, o septyni ant 
to kariszko Anglijos eroplano.

— Sekantieji iszeme lais- 
hiuiš del alpsivedimo: Anna Pe- 
truszka, 524 E. Market uly., ir 
Antanas Sąveikas*, 415 W. 
Spruce uly., isz miesto, taipgi 
Mary E. Walsh, Maha,noy City 
ir’John A. Vabolis, 19 W. Og
den uly., Girard vi lie.

Kita sianvaite: Nedelioj 
pripuola szeszta Nedelia po 
Sekminių, taipgi Szvento An
tano Zakarijo, o Tautiszka 
Vardine: Laksztute. Ir ta die
na: 1948 m., jauna, gražuole lo- 
szike Carole Landis nusižudė 
savo namuose; 1810 m., gimė P.
T. Barnum, kuris sutvėrė di-į . • -
džiausią cirkas Amerikoje;

* ' —------------------------ --------------------

“Saule” skaito visu shiogs- 
niu ir sroviu žmones: darbinin
kai,' biznieriai, profesijonalai, 
dvasiszkiai, valstybininkai, 
mokslincziai ir darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad “Saule” 
teisingai raszo ir drąsiai skel
bią.

1264 m., Lenkai iszvaike ir 
iszsikirste Lietuviu kaimynus- 
.jatvius.

— Pa n odelyje pripuola Szv. 
Marija. Gor., o Tanti'sizka Var
dine: Rytdne. Taipgi ta diena: 
1944 metuose, Bostone mieste 
(Mass.) baisus gaisras isztiko 
cirkas, 167 žmonių žuvo; 1340 
m., Didysis Lietuvos Kuni
gą ikszt is Gediminas žuvo ka
rėje ties Bajarburgn.

— Utarninke pripuola Szv. 
Kirilio ir Metodijnso, o Tan- 
tiszka Vardine: Skinute. Ir ta 
diena: 1898 metuose Amerika 
pasisavino Hawaiian Salas; 
1863 m., Amerikos valdžia pir
mąjį syki pradėjo imti vyrus 
in vaiska; 1949 m., Anglijos 
kareiviai dirbo ant laivu prie 
uosto; kai darbininkai sustrai- 
kavo.

Shenandoah, Pa. — Vienas 
vyrukas likos užmusztas o kiti 
likos sužeisti automobilio ne
laimėje, Nedelioj apie 10:15 
valanda vakare, ant Power 
Mill vieszkelio, tarpe Mahanoy 
Plane ir Girardvilles, kai auto
mobilius kuri vairavo George 
Hysock, 23 metu amžiaus, jau
nas veteranas isz Nr. 1 William 
Penn kaimelio, likos užmusztas 
kai įtaigai automobilius nubė
go n no kelio ir smarkiai trenke 
in akmenini siena,, po tam atsi- 
musze in narna, kuriame gyve
na ponia Natalie Farman. Geo. 
Hysock likos užmnszta.s, o se
kantieji sužeisti ir visi randa
si Ashland ligonbnteje. Irene 
Stack (gal Sfacziokinte) 16 
melu amžiaus, nuo 707 E. Ma: 
h an oy avė., G i raudy i 11 e, sužeis
ta iii galva, ir koja; George 
Snanponis, 19 metu amž., nuo 
349 Turkey Run, sužeistas in 
kluiba; W alter Goodrich, 16 
metu am:ž., nuo 400 W. Poplar 
uly., Shenandoah, sužeisitas in 
ranka; Doris MoAndrmvs, 17 
metu amž., nuo 308 (A Swat am 
Rd., Shenandoah Heights, su
žeista in galva, ranka ir kojas.

George Hysock, paliko savo 
m o 1 i n c 1 e Eli žabeli i H vsoc k;
keturis brolius: Michael ir 
John, William Penn; Harry, 
Rappahannock, ir Joseph ku
ris tarnauja armijoje, (<bet 
randasi namie ant tūlo laiko 
nuo tarnyste ); penkios sese
rys: Mary, pati Adam Fales- 
kio, Shenandoah; Helen, slau
ge, pati Jono įSavakynio, She
nandoah; Auna, pati Win. Ney, 
William Penn; Lliza'heth, pati 
John Pengrin, namie, ir Pau
line, pati Josetph Ryt ak, isz

Prez. Eisenlioweris Gražiai Pagerbtas

Prezidentas Dwight Ei- 
senheweris buvo kvietkomis 
apvainikuotas Vaszingtone, 
kai jis dalyvavo dvideszimts 
tremiame J aunu j u Sveika-

SAULI” MAHANOY CITY, PJL
______ j______ __________________

Dingo Dukrele

11
Owen Nolan, isz Norwalk, 

Californijoje skaito maža 
sveikin’mo atvirele, kortele, 
kuria jo dukrele buvo jam 
padovanojus per Tėvo Diena 
ana Nedele, pirm negu ji 
dingo.

Mahanoy Plane. Velionis pri
gulėjo prie Szv. Mykolo Rusna- 
ku parapijos Shenandoah. Jo 
laidotuves invyko Ketvergo 
ryta su a.piegomis Szv. Mykolo 
bažnyczi oje dėviu t a vai anda., 
ir palaidotas in parapijos ka
pines. Graboriai Gravi tz laido
jo.

— Juozas Machulsky (Ma- 
cziulskis) nuo 330 E. Arlington 

po Prezidentas Maple Hill ang- 
liakasykliu Unijos lokalio 807 
Kuopos.

Ponia Stella. Dargiene, 
nuo 1203.M’. Centre ulyczios', 
Brownsville, likos surasta ne
gyva savo miegamuoji kaniba- 

hmiojuje |po tani apsigyveno 
Brownsvilleje. Jos vyras Anta
nas mirė keliolika metu atgal.

rupijos ir 'bažnytiniu Moterų 
draugijų. Lai i ko tris sunns: 
Stanislova, namie; Antanu ir 

dukterys: sesutes vienuoles' 
Marita, Elizabeth, N. J., ir j 
Carmelita, Mt. Vernon, III., ir 
B. Weisiene isz Eai.-it Orange, 
N. J., tajpgi broli Kontanta® 
Papik, Girardville ir septynis 
anuku ir anūkes.

Pottsville, Pa. — Isz prie
žasties kad Aetna Steel Pro- ' 
ducts Kompanija, neatnaujino

tos Seime. Gėlės buvo jam 
suteiktos isz delegacijos isz 
Colorado valstijos. O tie vai
nikai buvo jam suteikti dele
gatu isz Hawaii.

Asztuoniu metu dukrele, 
Stella Darlene dingo paezia- 
■me Los Angeles miesto vidu
ryje. Isz visko iszrodo kad 
ji buvo pavogta. Szalia savo 
vyro sėdi Ponia Nolan kuri 
yra baisiai susirupinus, ir

Unijos kontraktu kur iszsilbai- 
ge Birželio 4-ta, diena, 580 dar
bininku su st r a i k a v o.

Maizeville, Pa. — Kunigas 
Vincas J. Vėžys, vikaras isz 
Szv. Kazimiero parapijos, isz 
Philadelphijos, Pa., likos per
keltas in Szv. Liudviko para
pija,, Maizevilleje.

Girardville, Pa. — Miesto 
pacztas kur per daugelis metu 
radosi prie kamlpo Main ir 
Williams ulyczin, dabar randa
si in Farrell namie, po Nr. 2 
West Main uly. Pacztoriiim 
yra ponas Peter A. Conway.
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— Jungtiniu Tautu Dele
gatai ir ju pagelbininkai New 
Yorke, kas met iszleidžia apie 
7 milijonu doleriu, neskaitant 
delegatu instaigu iszlaidu.
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KNYGŲ
SZTORNINKAS

NUSIŽUDĖ
PHILADELPHIA, PA. — 

Penkios deszimts metu am
žiaus knygų sztorninkas, kuris 
turėjo maža knygų sztoreli ant 
3229 Kensington Avenue, Phi
ladelphia, Pa., buvo surastas 
savo kriesle negyvas. Revolve
rio kulka buvo perskėlus jo 
kakta.

Jo brolis Aaron Friedman 
nuo 7222 Large ulyczios pa- 
szauke policijantus, kai jis ne
galėjo savo brolio priszaukti 
per telefoną.

Kai policijantai pribuvo 
prie jo sztoro jie rado visas du
ris užrakintas. Kai jie insilau- 

susigraudinus del savo duk
reles pradingimo. Szimtai 
Susiedu stojo policijantams 
in talka ir jieszikojo tos mer- 
gaituikes, bet kol kas dar nie
ko nežinia.

že in ta jo knygų sztora jie ra
do ta sztorninka, David Fried
man sėdanti kriesle negyva. 
Prie jo ant grindų buvo revol
veris isz kurio buvo vienas szu- 
vis iszszautas.

Jo brolis sako kad jis nega
li suprasti kodėl David Fried
man save nusižudė nes jam biz
nis gerai ėjo ir jis neturėjo jo
kiu dideliu rupeseziu.

GAISRAS NAMUOSE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Penia Dorothy Moyer, ketu
rios deszimts metu amžiaus 
motina tu mergaieziu, kitas sū
nelis ir kita dukrele, deszimts
metu amžiaus Charles ir dvyli- žiaus Normenia, asztuoniu nie
kos metu Mildred buvo nu- 
veszti in Conneaut ligonine, 
kur daktarai sako kad j u pa
dėtis yra pavojinga.

Daktaras Henri Laborit, 
Prancūzas Chirurgas yra 
iszrades nauja būda iszgy- 
dyti ligonius kurie turi eiti

— 1960 metais, Antrojo 
Pasaulinio Karo metu gimu
sioms vaikams susilaukus savo 
pusbernio ir pusmergių am
žiaus, skaieziuojama jog bus 
apie 17 milijonu 14-19 metu 
jaunimo, kai tuo tarpu 1959 
metais szitokio jaunimo buvo 
skaicziuojama vos 13 milijonu.

LIETUVAITE IR
MILIJONIERIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

versa nuo savo pirmo vyro, ba- 
goezio Sears, sako kad ji netiki 
in divorsa kai yra vaiku. O ji 
dabar turi keturiu metu sūneli.

Ji sako kad ji dabar apsigy
vens tame palociuje, nežiūrint 
ka jos vyras sakys ar darys. Ji 
sako, kadangi ji yra jo teiseti- 
na žmona, ir jos sūnelis yra ir 
jo sūnelis, tai jo palocius pri
guli ir jai ir jos šuneliui.

AUTOMOBILIU .
NELAIMES

PHILADELPHIA, PA. — 
Du žuvo automobiliu nelaimėse 
szitoje valstijoje Nedelioje, ir 
daug buvo sužeista, kai oras 
buvo tokia gražus, sziltas ir 
malonus del iszvažiavimu.

Desiimts metu amžiaus Ani
ta Sowers buvo užmuszta kai 
jes tėvo trokas susimusze su 
armijos troku ant vieszkelio 
apie szeszios mylios nuo Lewis
town, Pa.-Devyni kiti buvo su
žeisti invairiose nelaimėse ant 
vieszkeliu ir ulyežiu.

Everett T. Russo, dvide
szimts septynių metu amžiaus 
jurininkas isz Vineland, New 
Jersey buvo mirtinai sužeistas 
netoli Vineland. Jis už valan
dos pasimirė in Newcomb ligo
nine, Vineland mieste.

Nelaimėje netoli Lewistown, 
kur ta mergaituke žuvo, jos tė
vas buvo nuvesztas in Lewis
town ligonine, kur daktarai sa
ke kad jo padėtis nekokia. Jam 
abi kojos buvo nulaužtos ir 
galva praskelta. Jo žmona dvi
deszimts septynių metu am- 

tu sūnelis Povilas ir dukreles 
Rose septynių metu ir Barbora 
penkių metu buvo tik biski su
žeistos.

ant operacijos ar kurie buna 
labai sužeisti, ar kūdikiai 
kuri gimsta priesz laika.

— Amerikos Indėnu gimi
niu dainos, akompanuojant 
būgnams, sziuo metu yra per- 
rekorduojami in JAV Kongre
so specialiai pagamintas di
džiąsias plokszteles. Pirmosios 
f lokszteles buvo indainuotos 
1911 ir 1920 metais. Kaikurios 
sziu dainų jau nebera daugiau 
dainuo j am o s.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

PRISAKYMUS

Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

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

SAPNORIUS
Bu 283 Paveikslais

160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5% pločio 
Iszaiszkina sapua ir k&a 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztoa po 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

S
“ N O V E N A ’ ‘ 
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 
per paczta 15 Cts.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A

|L. TRASKAUSKAS: 
t lietuvTszkas : 
i GRAB ORIUS ¥
* Laidoja Kunus Numirėliu. ♦ 
į Pasamdo Automobilius Del £
* Laidotuvių, Kriksztyniu ’ J
* —* * * * ______
* 535 WEST CENTRE STREET ¥
į Telefonas Nr. 78 £
* MAHANOY CITY, PENNA. £

¥
¥ 
¥ 
¥

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

SKAITYKITE “SAULE”

arba pradžia 
SKAITYMO

64 pus. Did. 5x7 col 
Dabar Po 25c,

Istorija Apie.
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

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

“Saule” gražiausia ir tin 
barniausia dovana nuo Lietu 
vio, Lietuviui. , •

Platinkit “Saule” J
/ ‘. ti-


