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Egipto Prezidentas Moh. Naguib Susirgo

Major Generolas Moham
med Naguib, Egipto Prezi
dentas, ežia iszeina isz tary
bos mitingo, Cairo mieste. 
Ne už ilgo po szito mitingo 
jis susirgo szirdies ligo. Czia 
pirm jo eina Major Khalid 
Mohyeddin, revoliucionierių 
vadas.

Isz Amerikos
NAUJA “H” BOMBA

Viena Vandenilio 
Bomba Gali New York

Miestą Sunaikinti—
WASHINGTON, D. C. — 

Rear Admirolas Lewis L. 
Strauss, Atomines Jiegos Ko
misijos pirmininkas, vieszai 
paaiszkino ka ir kiek ta nauja 
“H”, vandenino bomba gali 
padaryti. Jis sako kad viena 
tokia bomba galėtu bet kuri, 
kad ir didžiausia miestą ant 
szio svieto visiszkai isznaikin- 
ti, kad nei vieno akmens nebe
liktu! ' z

Vieno laikrasztininko už- i 
klaustas: “Ar tokia bomba ga
lėtu ir New York miestą isz- 
naikinti?” Jis trumpai pamis- į 
lines atsake: “Taip, kad ir į 
New York miestą!“

Sovietu atstovai girdėjo szi
ta paaiszkinima tos naujos jie
gos, kuri tiek iszkadbs gali pa
daryti, ir dabar jau matyti kad 
Sovietu Rusija ne taip drąsiai 
straksi ir szoka pirmyn. Sovie
tai dabar jau supranta, kad 
tokie miestai gali būti ir Rusi
jos miestai!

Toliau, Rear Admirolas Le
wis L. Strauss paaiszkino, kad 
szitos naujos vandenilio bom
ba gali būti daug greieziau ir 
daug pigiau pagaminamos.

Vokietis, kuris Hitleriui ir 
Naciams buvo pagaminęs tas 
raketas, kurios tiek daug isz- 
kados padare Anglijoje, aisz- 
kina kad szitos Amerikos isz-

Prez. Naguib vis stengie
si investi žmonių tarytos 
valdžia savo kraszte, bet Ar
mijos Sztabas jam vis prie- 
szinesi. Dabar kai jis susir
go, tai Armija visa valdžia 
in savo rankas pasiėmė ir 
žmonių taryba visiszkai pa
naikino.

rastos vandenilio bombos ga
les būti intaisytos ant tu rake
tų ir taip gales isz Vaszingto- 
no pasiekti tolimiausius viso 
svieto krasztus in pusvalandi.

Jeigu taip tikrai hutu, tai re
tas Diktatorius, Premjeras ar 
Prezidentas iszdrystu kara 
priesz mus paskelbti, nes jis 
gerai žinotu, kad paskelbda
mas kara, nežiūrint kas laimes, 
jis savo mirties testamenta pa- 
siraszo.

10 MOKINIU ŽUVO

24 Sužeisti; Mokykla 
Sudege

BUFFALO, N. Y. — Gaisras 
isztiko pradine mokykla, kur 
žuvo deszimts mokiniu ir dvi- 
deszimts keturi kiti buvo su
žeisti.

Tie kurie iszsigelbejo iszbe- 
go per deganezias duris ar isz- 
szoko per Jangus in sniego pū
gas.

In deszimts minueziu gais
ras sunaikino Cleveland Hill 
pradine mokykla. Apie du 
sz imtai žmonių susirinko apie 
ta. deganezia mokykla. Daug 
isz j u buvo tu vaikucziu tėvai. 
Mokiniai czia nuo deszimts iki 
dvylikos metu amžiaus.

Jauna ir graži mokytoja, Pa
nele June Mahany, dvideszimts 
metu amžiaus su savo ranko
mis iszmusze užrakintus lan
gus ir daug mokiniu per tuos 
langus iszstume in sniegą ir 
taip juos iszgelbejo.

Kaip tas gaisras prasidėjo 
ugniagesiai dar nedažinojo.

Platinkit “Saule”

[advokatas ’
[ PASKIRTAS

Isztirs McCarthy- 
Arniijos Susikirtima

WASHINGTON, D. C. — 
Samuel R. Sears buvo Senato 
Komisijos paskirtas isztirti ta 
susikirtima tarp Armijos ir 
Senatoriaus Joseph McCarthy.

Senato Komisija nežinojo 
kai ji paskyrė szita advokata, 
kad: 1—Jis pats buvo tam dar
bui pasisulines; 2—Kad jis ke
letą kartu buvo vieszai iszgy- 
res ir rėmės Senatorių McCar
thy; 3—Kad jis buvo vieszai 
iszbares Harvard Universiteto 
virszininkus kurie buvo pri
ėmė profesorius, kurie Senato 
Komisijai neatsake ar jie yra 
Komunistai ar ne. Bet jis sako 
ir prižada beszaJiszkai szita 
klausima isztirti.

Jis buvo vienbalsiai priim
tas viso to Senato komiteto. 
(Senatorius J. McCarthy ne
balsavo).

Svarbiausias klausimas da
bar yra ar bus Senatoriui Mc
Carthy pavėlinta iszklausineti 
Armijos svietku'"per tuos tar
dymus.

SZTORNINKAS
NUSZOVE VAGIPHILADELPHIA, PA. -

Vienas razbaininkas buvo nu- 
szautas ir antras pabėgo, kai 
jiedu apvogė viena sztora prie

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Iszduos Raportą Ant 
“H” Bombos 

Susprogdinimo

Lewis L. Strauss, Atomi
nes Jiegos Komisijos pirmi
ninkas, dabar skubinasi in 
Vaszingtona iszduoti savo 
raportą Prezidentui Eisen- 
howeriui, apie tos “H“ van
denilio bombos susprogdini
mą Pacifiko vandenyse. Jis 
visiems laikrasztininkams 
yra pasakęs kad jis jiems 
nieko negali praneszti, pirm 
negu jis savo raportą isz
duos paežiam Prezidentui 
Eisenhoweriui.

NAUJOS IR SĘNOS
TAKSOS

TRAUKINYS
SUSPROGO

13 SUŽEISTI | POLICIJANTAI

IN MOROCCO! SUSIKIRTO

WASHINGTON, D. C. — 
Taksu sumažinimo byla yra 
Senato ir Kongreso priimta, ir 
beveik tikrai galima sakyti 
kad Prezidentas Eisenhoweris 
pasiraszys ant tos bylos. Sztai 
ka ir kiek ta byla mums reisz- 
kia:

Ant kailiniu, (fur coats) bu
vo 20, dabar 10; (procentas ant 
dolerio).

Ant žemcziug.u buvo 20, da
bar 10; Lagiminu ir moterisz- 
ku maszneliu, buvo 20, dabar 
10; Tolimesni telefonu pasikal
bėjimai, buvo 25, dabar 10;

| Vietiniu telefonu pasikalbėji
mai, buvo 15, dabar 10; Tele
gramai ir radijo pasiuntiniai, 
buvo 15, dabar 10; Redakcijų 
žinių teletypewriters, buvo 25, 
dabar 10; Traukiniu; eroplanu 

i ir autobusiu tikietai, buvo 15, 
dabar 10; Baksai, spintos ban- 
kose, buvo 20, dabar 10;

Nuo deszimts ligi penkto 
nuoszimczio taksos sumažintos 
ant' visokiu namams reikalingu 
daigtu ir rakandu.

Sporto reikmenes buvo 15, ; 
dabar 10; Elektros pūsleles bu- s 
vo 20, dabar 10; Plunksnos nuo 
15, dabar 10; Paveikslams 
traukti maszineles buvo 20, 
dabar 10; Tikietai in teatrus, 
muving pikezierius, beisboles 
loszimus, saliunus ir kliubus, 
buvo 20, dabar 10; Tikietai del 
kolegijų ir universitetu sporto 
loszimu buvo 20, dabar tos tak
sos visiszkai panaikintos.

LENKU KONSULA
TAI UŽDARYTI

WASHINGTON, D. C. — 
Lenkijos Ambasadas pranesza 
kad Lenkijos Konsulatai yra 
uždaryti New York, Chicago ir 
Detroit miestuose, taip kaip 
Amerikos valdžia. yra parei
kalavus. Tie Konsulatai yra 
užbaigė visus savo reikalus ir 
dabar yra panaikinti.

Amerikos valdžia buvo pa
reikalavus kad tie Konsulatai 
užsidarytu, Vasario dvide
szimts penkta diena, nes tie 
Konsulatai neturi jokios prie
žasties ar jokio reikalu czia pa
silikti, kai visi santykiai tarp 
Komunistiszkos Lenkijos ir 
Amerikos yra nutraukti.

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžia yra paskelbus kad da
bar jau sviestas gerokai at
pigs. Valdžia dabar nepalai
kys sviesto prekes, kaip iki 

t sziol yra palaikius. Už tai da
bar sviesto svaras kasztuos 
nuo pusdolerio iki szeszios de
szimts centu. /

Ir jau laikas kad ir musu 
valdžia dasiprotetu. Valdžia 
turi prisipirkus milijonus sva
ru sviesto ir-dabar nežino ka 
su tuo sviestu bedaryti. O per 
visa ta laika musu szeiminin- 
kes taip brangiai už ta sviesta 
mokėjo.

31 Žuvo; 35 Sužeisti

LUCKNOW, INDIA. — 
Trisdeszimts vienas žmogus 
buvo užmusztas ir trisdeszimts 
penki buvo sužeisti, kai trau
kinys susprogo in Jagatbela 
stoti, apie du szimtai myliu 
nuo Lucknow miesto. Geležin
kelio virszininkai sako kad po
licijantas veže ta dinamitą, dū
li in policijos ofisus isztirti, 
kai kaip ten tas dūlis susprogo.

Prancūzai Insikase Ant I
Karo Lauko

Prancūzu tvirtove in 
Dienbienphu jau taip pagar
sėjo, kaip Verdun buvo pa
garsėjęs per Pirmąjį Pasau
lini Kara. Prancūzai czia 
yra insikase, ir sako kad jie 
nepasitrauks ir nedasileis 
Komunistu, kurie yra veda
mi Vietminh kareiviu. Czia 
vienas kareivs insikases lau
kia prieszo su maszininiu 
karabinu.

Prancūzai tikisi kad Ame
rika trumpu laiku jiems czia 
stos in pagelba ne vien tik 
su ginklais ir eroplanais, bet 
ir su kareiviais.

POPIEŽIUS ĄTNA-
SZAVO MISZIAS

VATIKANAS. — Szventas 
Tėvas, Popiežius Pijus Dvylik
tasis, po ilgos ir sunkios ligos, 
ima po biski sveikti. Jam buvo 

[ pavėlinta ana diena laikyti 
skaitytas Miszias savo koply- 
czioje, kur jis po savo Misziu 
pasiliko dar pusvalandi pasi
melsti.

Kai jis susirgo, Daktarai 
jam buvo uždraudė ne tik dirb
ti, bet ir pasikalbėt kad ir su 
savo patarėjais.

Viso pasaulio Kunigai laike 
I už jo intencija Szventas Mi
szias ana Nedele. Dabar, jis 
ima sveikti ir Daktarai jau 
jam pavėlina net ir nors po 

' biski gryžti in savo darba.

MARRAKECH, FRENCH 
MOROCCO. — Du Anglai, vie
nas Szveicaras ir deszimts Mo- 

I 

rocco žmones buvo sužeisti, kai 
namie pagaminta bomba su
sprogo viename saliune in 
Marrakech.

Policijantai spėja kad ta 
bomba buvo ten susprogdinta 
kurio tautininko. Karsztuoliai 
tautininkai reikalauja savo 
krasztui nepriklausomybes ir 
veda požemini kara priesz 
Prancūzus.

TRAUKINIO
NELAIME RYTU 

VOKIETIJOJE
-------- \

BERLYNAS, VOK. — 
Vakaru Berlyno laikrasztis ! 
“Telegraf” pranesza kad 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

STUDENTAS
UŽSIMUSZE

WILMINGTON, DEL. — 
Delaware Universiteto studen
tas, dvideszimts metu amžiaus 
George T. Mitchell, isz Ches
tertown, Maryland užsimusze 
kai jo automobilius paslydo 
ant vieszkelio ir sudužo in tvo
ra- Jis to trenksmo buvo isz- 
mestas isz automobiliaus.

Su juo važiavo to Universi
teto laikraszczio redaktorius, 
W. Glenn Dill, kuris buvo tik 
sukriestas toje nelaimėje. Ne
laime atsitiko apie puse po 
dvylikos, vidurnaktyje, kai 
jiedu gryžo namo.

Pikietuoja Vaszingtone

Sena uosto darbininku, 
matrosu unija, ILA, dabar 
protestuoja ir pareiszkia sa
vo nepasitenkinimą kad val
džia nepripažinsta jos kaipo 
darbininku atstovo, New 
York miesto uostuose per 
straikas. Apie tūkstantis szi- 
tu darbininku su autobusais 
atvažiavo in Vaszingtona ir 
pradėjo marszuoti prie Bal
tųjų ofisu vartų.

Girtas Policijantas 
Nuszove Oficieriu

Policijanta

PHILADELPHIA, PA. — 
Oficierius policijantas apvaik- 
szcziojo savo trisdeszimts de
vinta gimtadieni in North 
Philadelphia kliuba, ir buvo 
nuszautas naujoko policijanto, 
kai ji neinleido in ta kliuba 
apie treczia valanda isz ryto.

Horace Woodlin, gerai žino
mas ri visu gerbiamas polici
jos oficierius pasimirė in Tem
ple Universiteto ligonine po 
trijų valandų.

Policijantai sako kad oficie- 
rius VZoodlin buvo kliu.be su 
-savo draugais ir giminėmis, 
kai naujokas policijantas Gad
dy atėjo prie duriu ir pareika
lavo kad jis butu inleistas. 
Bartinderys ji neinsileido nes 
jau buvo per vėlu, ir kad jis 
buvo gerokai pasigėrės.

Kai bartinderys negalėjo su 
juo susiszneketi, jis paszauke 
policijos oficieriu Woodlin in 
pagelba. Kai oficierius Wood
lin iszejo ant ulyežios su tuo 
naujoku policijantu pasiszne- 
keti, tas naujokas, pasigėrės 
policijantas iszsitrauke revol
veri ir paleido du szuviu jam 
staeziai in krutinę.

Kitas policijantas kuris bu
vo atėjės in tas vakaruszkas 
iszejo isz kliubo kai iszgirdo 
szuvius. Jis pamate Gaddy be
bėganti isz tos vietos. Jis pra
dėjo in ji szauti. Naujokas 
Gaddy atsigryžes ir szita po-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Czia; szitos straikos ant 
New York miesto uostu, nė
ra priesz laivu ar uosto san
deliu sanvininku, bet tarp 
dvieju viena kitai prieszin- 
gu uniju. Abi szitos unijos 
buvo keletą kartu intartos, 
kad jes samdosi žulikus, 
niekszus, razbaininkus ir net 
žmogžudžius, ir kad abiejuo
se unijose randasi daug rau- 
duonuju ir Komunistu.

i

kliu.be
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Kas Girdėt
Vienas gerokai inkauszes 

žmogelis buvo atvestas pricsz 
teisėja. Policijantas paaiszki- 
no teisėjui kad tas žmogelis 
buvo taip pasigėrės kad jis už
migo su degancziu cigaretu ir 
lova uždegė.

Žmogelis, norėdamas iszsi- 
teisinti ir parodyti kad jis ne 
girtas, suriko teisėjui,. “Visai 
ne! Asz neuždegiau tos lovos! 
Ji jau lietpsnavo kai asz ant jos 
atsiguliau!”

Elmer G. Leterman, garsus 
apdraudos kompanijos atsto
vas, savo agentams paaiszkino 
kaip jam vis pasiseka, parduoti 
tiek daug aipdraudos, kad ir 
nesveikiems žmonėms, kuriems 
daktarai paprastai neiszduoda 
sveikatos paliudinimo: ‘ ‘Kai 
storas pilvūzas nori apsidraus
ti, asz ji pasiuncziu pas pilvū
zą daktara; o kai per plonas 
žmogus teipgi nori apsidrausti, 
asz ji pasiuncziu pas labai lie
su, plona daktara. Mat, ir plo
nas ir storas daktaras jauczia- 
si kad jis yra pilnoje sveikato
je, tai taip ir su tais kuriuos jie 
egzaminavo j a. ’ ’

Ka kitas inislina' ar daro tai 
ne tavo biznis; 'bet labai tavo 
biznis ka tu mistini kad jis 
mistiną ar daro. i

' ' • •

Valdžia dabar nori sumažin
ti nuoszimczius ant paskolų, 
kurias biznieriai padaro su 
bankomis. Nuoszimcziai dabai' 
per brangus. i

■ • ■ '

Apie du meneesiai atgal 
Maskvos radijas pranesze kad 
Stalino Taikos premija, kuri 
pasiekia apie dvideszimts pen
kis tukstanezius doleriu, buvo 
suteikta Amerikiecziui raszy- 
tojui Howard Fast. Penkios 
szito raszytojo knygos buvo 
užsienio Armijos pasmerktos 
ir iszmestos isz Armijos kny
gynu.

G. H. Williams, buvusio 
Amerikos Prezidento Trumano 
paskirtas vidaus taksu virszL 
įlinkas pasitraukė isz savo ric
inos vietos, kai valdžios agen
tai dažinojo ir priparode kad 
jo paties taksos nėra tvarkoj. 
Bet jo alga jam dar vis užtik
rinta. Nors jis dabar savo pa
reigas neeina, nedirba, 'bet jo 
alga jam užtikrinta. Laikrasz- 
tis “St. Louis Globe Demo

crat” dalbar klausia kaip gali
ma toki neteisinga ir sukeziu 
politikierių isz valdžos pasza- 
linti ir jam jo alga nesustabdy
ti.

Kongresas jau- trys menesiai 
kai laiko savo posėdžius, bet 
labai mažai ka nuveikęs. Vi
siems Kongresmenams ir Se
natoriams dabar labiau rupi 
ateinantieji rinkimai, negu ko
kios bylos.

”~~~——— t t -

Sznapsas gal ątpigs. Bravo- 
rininkai tiek daug to sznapso 
turi savo sandeliuose, kad jie 
bus priversti ji atpiginti kad 
galėtu daugiau jo parduoti.

FBI policija savo sargybos 
darba prastai atliko kaslink tu 
Puerto Rico žuliku, kurie ap- 
szaude tuos Kongresmenus. 
FBI policija žinojo apie tuos 
žuiikus ir kur jie randasi. FBI 
policija net ir perspėjo sargus
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kitu kambariu ir fabriku apie 
juos, bet pamirszo perspėti 
Kongreso kambariu sargus. 
FBI policijos virszininkas J. 
Edgar Hooveris prižada, kad 
taip antru kartu neatsitiks.

Republikonai sako kad biz
nieriai ir fabrikantai yra pa
tenkinti su bedarbe. Jie sako 
kad biznieriai ir fabrikantai 
sako kad dabar jie gali isz dar
bo atstatyti netinkamus darbi
ninkus, ir daaugiau nemokėti 
“time and a half” ar “double 
time” darbininkams. Republi
konai taip priiparodo kad vis
kas tvarkoj.

Darbininku unijos dabar jau 
ne tokios galingos ir negali rei
kalauti didesniu algų savo na
riams.

Kai mainieriai papuolė in 
beda, kai jiems darbo nerh, kai 
mainos beveik visose mainu 
apylinkėse ima užsidaryti, 
mainieriu bosas, John L. Le- 
wisas, kaip žmogus žeme par
davės, tyli. Kaip tik dabar yra 
laikas mainieriu bosui pasiro
dyti ir savo žodi tarti už savo 
mainierius.

Nauji automobiliai sunku 
parduoti.

1 • • ~~~———————
Antru ranku automobiliu 

biznis geresnis. Daug žmonių 
kurie ketino pirktis nauja au
tomobiliu, dabar pasitenkina 
su antru ranku automobiliu.

Mokslas užsimoka tik tiems 
kurie mokinasi, bet ne tiems 
kurie mokina. Mokytojo dar
bas, kaslink algos, Amerikoje 
yra p ra seniausias.

Iki sziol Amerikiecziai ne
mato jokio reikalo iszmokti 
kuria svetima kalba. Tai buvo 
tik profesoriams, o paprastam 
žmogui jokios naudos nebuvo 
isz svetimos kalbos žinojimo. 
Visi, su pasidžiavimu, sakyda
vo kad Amerikos doleris yra 
visu svetimtaueziu supranta
mas. Bet dabar jau žmones ir 
Amerikoje ima suprasti kaip 
reikalinga nors viena svetima 
kalba žinoti.

Sovietu Rusijos auksas plau
kia in vakarinius, krasztus. 
Matyti kad Sovietams daug 
daigtu reikia, kuriu jie negali 
■pasigaminti namie.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

Pypkes Durnai

Kalinys

Gražiai, smagiai saulute 
szvieczia,

Glebius prisiuntus spinduliu, 
Ant džiaugsmo visa žeme

kvieczia
Ir laukia džiaugsmo nuo 

žmonių.
Tik mano kambarėli szalta 
Nędrysta meilingai apszviest, 
Pro langa geležims apkalta 
Nenor man spinduli isztiest. 
Nors asz keneziu, bet

nerugoju:
Kentėjimas mus visu dalis, 
Ramumo dainas sau dainuoju, 
Nors temdo aszaros akis;
Neliauju laimines gadyne 
Ir ta dienas ir valandas,
Kada, keneziu asz už tėvynė, 
Kaip surakino man rankas.
Nereik man sanjausmo, 

viengeneziai,
Užmirszkit szirdgela draugai: 
Kas už teisybe gryna kenezia, 
Tam nepažystami vargai.
Tokiam szirdis suteiks 

ramuma,
Toksai pats save sudrutis, 
Jam viltis darbo duos 

linksmumą,
Ir meile broliu užlaikys.
Bet geiseziau, broliai 

mylimiejie,
Iszgirst nuo jus kelis žodžius: 
Ar jaueziat, Lietuviai mieliejie 
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Istorija Apie 
BADERI IR PATOGA

DOHARA
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

lysta ir ramdytu kolei sūnūs 
neatsiras. . >

Tie iszmintingi perdestine- 
jimai trapi jo iii szirdi Doharos. 
Atsisveikino su savo motina ir 
sugryžo in savo stalyczia, 
idant užsiinitie randijimu. Isz- 
siunte tuo jaus'žmonis idant at- 
siszauktie tuosius ka iszkelia- 
vo jieszkotie karaliuas ir jog 
netrukus parkeliaus. Liepe 
teipos-gi alpgarsintie ir pati 
užsiėmė randu teip kaip rodos 
pats karalius.

v ♦♦♦

Sngryžkime dabartės pas 
karalių Bedera, kuri nevaliiin- 
ke karalaites Gulnaros nune- 
sze ant grynos salos, kaip jau 
aukszcziau buvo pasakyta. Tas 
inonarka labai 'buvo susimai- 
szes kada pasiregėjo pavydale 
paukszczio'. Kas ji labiause rū
pino, jog nežinojo, kur buna 
ypacz, katroje szalyje jo kara
lyste. O kad ir žinotu ir turėtu 
tiek vieko savo sparnuose, 
idant galėtu perkelt mares, tai 
ka naudotu, jeigu* Imtu pauk- 
szcziu ha ne tiktai ji karalium 
nepripažintu nes ir ulž žmogų 
nepalaikytu. Priverstas per tai 
buvo liktio ant vietos kur ji 
pameteir tuoni maitintis kuom 1 maitinosi kiti paukszcziai, o v a. 7
ant medžio nakvotie.

Už keliu dienu, kokis tai 
biednas žmogelis, kuris tiktai 
gyveno isz gaudinimo pauksz- 
cziu, susekę ji kuris jam labai 
patiko ir tolek selino prie jo 
kolei nesugriebe in kilpas ka
ralių paukszti. Labai nudžiugo 
isz to laimo ha misli jo gera už
mokesti už paukszti paimt. 
Tuojaus indejo in kletka su ki
tais paukszcziais ir nuuesze in 
miestą. Kada pribuvo ant rin
kaus, tuojaus vienas miesezio- 
nis užlaikė ji ir paklauso kiek 
nori už paukszti

Vietoje pasakytie prekie to
jo paukszczio, paklausė inies- 
czionio, ka su juom veiks kaip 
nupirks?

— Tai ve, žinai ka. daro su 
paukszczais! Papjauje ir isz- 
kepia suvalgo, ta ir asz. pada
rysi!.

— Tu misliji, jog asz teip 
pigiai parduosi! už pamušti
nius pinigus! Asz tau nepar
duosiu, norint tu duotum ir 
szmota aukso už ji. Jau asz ne 
esmių sziandieninis ir nema
žai paukszcziu maeziau, nes to
kio da neregėjau! Dovanosi! ji 
karatui, tas goraus jo verte su
pras ne kaip tu.

Nuėjo tiesog pas karalių. 
Karalius tame laike radosi sa
vo pakajuose, žiurėjo per lan
ga ir mate viską kas lauke dė
josi. Kada paregėjo balta 
paukszti, iszsiunte nevalninka 
idant ji nupirktu. Kada pa
klausė paukszcziaus neva!įlin
kas, ka kasztuoje, atsake:

— Jeigo vieszpats kara
lius nori ta paukszti pirkt, tai 
pasakyk jog asz noriu padaryt 
dovana! *

Kada nevalninkas nunesze 
paukszti karatui ir kada pare
gėjo, negalėjo isz- džiaugsmo 
susilaikyt ir liepe tam žmoge- 
lui duotie deszimts szmotu 
aukso, kuriuos aplaikcs su 
linksmybe, nusidavė namon, o 

, karalius liepe inleistie pauksz
ti iii aukso kletka, duotie jam

MUSU
SKAITYTOJAMS

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydarni aiszkina kad jie 
jokiu bu du negali galas su galu 
suvesti.

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ redak- 
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
ko! jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už'tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!
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— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
jiems kad užsiraszytu sau 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.

Pirkie U. S. Bonus

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1953

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi 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.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
(io. 58 pus., 20c.

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valcncziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
^6 puslapiu. 25c.

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

No.l33—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 Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

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.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

No. 102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

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 Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabala? 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

1801/2—Kvitu Knygute 
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.

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. 
Pukiiis apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

HhgU Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S.
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Istorija Apie

Badari Ir Patoga Dohara
(Tasa)

Karaliene prirengė dovanas, 
pati iszrinko gražiausus. dei
mantus ir žemeziugus ir sudėjo 
in puikia dože. Ant rytojaus 
karalius Salehas atsisveikino 
su savo motina, ir karalium se
seriniu iszkeliavo su puikiu 
pulku. Ne trukus pribuvo in 
stalyczia karalius Samandalo, 
o kaip tas monarka dažinojo 
apie jo atkeliavima, tuojaus 
liepė pas save inleist. Kada Sa
lehas slenksti peržengė kara
lius Samandalu nuėjo nuo sa
vo sosto ir meiliai pasitiko Sa
lehas, puolė ant" veido velyda
mas viso gero. Karalius Sa
mandalu prikėlė ji prasze 
idant sestu szale jo ir klausi 
koki reikalą turi?

— Szviesiauses vieszpatie, 
ne kas kitas czia maine privedė
jo kaip tiktai atiduotie szlove 
teip galingam monarkui. Ir tai 
pasakęs padavė deže su bran- 
gais daigtais, o karalius Sa.- 
mandalo’ ipaemes deže ir pažiū
rėjęs in vidų tarė: Karaliau 
Salehe dasiprantu isz tu dova
nu jog turi koki svarbu veika
lą pas mane, jeigo kas mano 
galybėje, tai isz szirdies tau 
padarysu. Kalbėk drąsiai be 
jokios baimes!

— Teisybe vieszpats kara
liau noriu praszyt vienos los- 
kos, niekados nedrįstai! pra
szyt jeigo' žinotai!, jogtai ne 
yra tavo galybėje. Meldžiu ta
vęs meilingas vieszpatie idant 
man neatsakytai.

— Jeigo taip yra, tarė ka
ralius Samandalu, pasakyk 
tiktai o pamatysi tuojaus, kaip 
kožno norams pasirengęs esniu 
užgana padaryt.

Vieszpatie karaliau, jog ra
dau tave teip loskavu del ma
nes, tai su savo įpraszymu ne
trukdysit; atėjau vieszpatie 
pas tave idant isz savo meiles 
leistum savo duktere Gulnara 
už musu giminaiezio!

Ant tu žodžiu karalius Sa
mandalu pradėjo szidintan- 
cziai juoktis, jog net ant kėdes 
pasviro ir tarė:

— Mano karaliau Salehe, 
asz mislyjau isz pradžios jog 
tu turi kiek iszminties, nes 
kaip pasirodo tai drueziai pa
klydai. Pasakyk tu man, kur 
tavo 'buvo protas, kada apie 
tai pradejaimislyt? Ar galėjai 
be baimes tokia misle sau in 
galva paimtie? Žinokie ka asz 
tai ne tu, per tai mano loska 
patrotyjai.

Salehas baisiai likos užpy
kintas tokiu atsakymu, jog vos 
susilaikė, ir tarė: Tegul tau 
szviesiausias vieszpatis Dievas 
užmoka, jog su manim teip ne
dorai apsiėjai. Ne del saves asz 
praszau už paežiai tavo dukte
re. O jeigu ir teip but, tai ne
privalai už tai pykt. Žinokie 
karaliau, jog asz paeinu ir isz 
galingu mariniu karalių, nebū
tum a i man kalbos partraukęs, 
tai butum iszgindes, jog ne del 
saves praszau tos loskos tiktai 
del jauno Persu karaliaus, ma
no seserinio, apie kuri gali ga
na gerai žinot. Žino svietas jog 
tavo duktė Gulnara yra pato- 
giause ant svieto, nes ir Persu 
karalius praugsztino ne tiktai 
žemiszkus, nes ir mariszkus 
karalius savo iszminti ir pato
gumu! Visas svietas gėrėtųsi, 

jeigo teiktum duktere savo isz- 
leist. Karalius Persu yra tin
kamas jei, o Gulnora, tavo 
duktė jam!

Nes valdytojus Samandalas 
teip susijudino tais žodžais jog 
butu per pleszias karalių Sale
lių. Kada pabaigė Salehas kal
bėjus paszauke karalius Sa
mandalu. Szunie! Kaip drysti 
mano dukters vardu minavot? 
Ar tu mislyji jog sūnus tavo 
sesers gali lygintis prie mano 
dukters? Kuom buvo tavo tė
vas? Kas yra tavo sesuo ir kas 
tavo seserunas? Ar jo tėvas ne
buvo szunim ir sunum szunies, 
kaip ir tu pats esi? Paimkite 
ta szuni ir nukirskite jam gal
va!

Keli kareiviai ka radosi prie 
karaliaus Samandalu, norėjo 
iszpildintie prisaikyima; nes, 
jog karalius Salehas buvo pa
ežiam drūtume, o ir miklas, 
iszsisu ko isz j u ranku, o iszibe- 
ges laukan, rado pulką stovin
ti prie bromo, kuris susidėjo 
suvirszum isz tukstantino vy
ru, o tie buvo prisiunsti jam 
ant pagelbos. Jo mot ina aipmis- 
lijo jis paėmė kibai mažai vyru 
ir jausdama, jog karalius Sa
mandalu gali piktai priimtie, 
nusiuntė pulką kareiviu pas
kui ji. Pamate vyresniojo savo 
karalių laibai nudžiugo. Kaip 
tik in pulką insprudo paszauke 
visi. Prisakykie karalių, o mes 
czia visus iszkaposime.

Karalius Salehas apie viską 
jiems apsako trumpuose žo
džiuose, paėmė su savim dali 
vyru, o kitas palikes ant sai
gos prie bromo, sugryžo in 
paloci, o kad mažai tame laike 
buvo tonais sargu o ir tie buvo 
iszsisklaide paszauke inejas 
in pakaju kuriame radosi ka- 
raliaug Saiiuindalu. Eši maiio 
ncvalninku!

Palikes prie jo keliolika sar
gu, pradėjo po pakajus jiesz- 
kot karalaites Gulnaros; nes 
kada, ta iszgirdo sumiszima, 
iszkylo in virszu vandenio, su 
savo ncvalninkems ir pasislė
pė ant vienos tuszczios salos.

Kada tai viskas dėjosi palo
tu je,s karaliaus Samandalu, 
vienas isz pulko pirmutiniu Sa 
lėlio davė žino jo motinai apie 
viską, kas ten atsitiko. Jaunas 
karalius Bederis laibai nusi
gando ir pats pripažino, jog 
jis buvo priežaste tosios nelai
mes negalėjo dalaikyt iszbego 
isz palo'caus, sugryžo in savo 
karalysta del sutraukimo vais- 
ko, su kuriuom galėtu kelaut 
savo dedei in pagelba. Ir jis 
gavosi ant tos paezios salos, 
ant kurios radosi karalaite Sa
mandalu. O kada buvo nuilsės 
ir labai susimaiszes, sodo po 
vienu szakotu medžiu. Ant 
kart iszgirdo kalbanczius, pa
state ausis, nes kad buvo toli, 
negalėjo suprast apie ka kal
bėjo.. Stojo tuojaus ir ant 
pirsztu pradėjo sėly tie, o ne 
trukus paregėjo krūmuose 
grožybe neiszpasakyta ir pa- 
mislyjo sau. Tai 'bus ne kas ki
tas tiktai karalaite Gulnara, 
kuri turėjo prasiszalint isz pa- 
lociaus savo tėvo. Jeigu ne yra 
ta pati, tai vienok verta mano 
meiles. Ne gaiszindamas laiko 
ant tuszczio pasirodo netikėtai 
ir prisiartindamas, tarė su nu
sižeminimus: .

— Vienok pone, nes nega

lų atsidokavot Dievui už ta 
loska, kuria mano akims per
statoj No noru didesnes laimes 
ant svieto, kaip tiktai tarnavi
me tau ir meldžiu tavęs pone, 
idant mane ncipaniekintum! 
Tekia oisylbe kokia tu esi, ne 
gali rastis ant tos tuszczios 
szalos be apglaubos ir saigos.

— Teisybe turi pone, atsa
ke Gulnora. su nuliudusu vei
du jog del moteries mano sto
no yra buisus atsitikimas ras
tis tokiam buvime. Esmių duk
tere karaliaus Samandalu ir 
vadinuosi Gulnera. Priesz ko- 
les dienas buvau saugi savo 
pakajuose, kad szitai iszgirdau 
baisu sujudimą! Dave man ži
no jog karalius Salehas, neži
nau isz kokios priežastes už
puolė ant musu palociaus, su
ėmė mano tęva, iszmusze visus 
sargus kurie tiktai prie jo ra
dosi. Vos asz spėjau pasislėpt 
ant szitos salos idant noinįpult 
iii rankas tu iszpuolu.

Iszpažinimas tas karalaites, 
sumaisze nekaip Bederi, nes 
vėla džiaugėsi isz to, jog kara
lius Samandalu radosi ranko
se jo dėdės ir buvo tvirtu jog 
dabar teks jam Gulnara.

— .Garbinga karalaite, tarė 
in. ja tikras yra tavo gailestis, 
nes nevalo tavo tėvo greitai 
pasibaigs. Pati intikesi, kada 
dažinosi, jog asz esniu Bederis 
karalius Persu, ir jog karalius 
Salehas yra mano (lede! Asz 
tau pone tikrai sakau jog jis 
nori karalystes nuo tavo tėvo 
iszveržt, to tiktai jis troksztą 
idant turėtai! ta giluki būtie jo 
žentu. Da asz tavęs nematęs, 
tiktai isz apraszymo pasimylė
jau tavyje. Nesigailiu dabar 
to, nes meldžiu tavęs idant ma- ? 
nes nuo saves neatstumtai, jei
go nenori idant sau galo pasi
darytam Kelaukim pas mano 
dede, o kada, karalius tavo tė
vas pavelis tau už manes teket 
tada mano dede isztrauks isz 
jo karalystos.

Ta kalba jauno karaliaus 
Bederio, nesujudino Gulnaros. 
Karalaite isz pradžios, kada.

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

Generolas Paul Ely, Pran
cūzu Armijos Sztabo virszi- 
ninkas atsilankė pas Prezi
dentą Eisenhoweri, Baltuo
siuose Kambariuose, pasi
tarti apie Indo-Kinijos kara

[SAPNORIUS
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160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% coi. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::
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pasirode Bederis, žiurėjo in ji 
meiliai, nes kada dažinojo, jog 
jis yra priežaste josios tėvo ne
laimes, tuojaus užvirė piktu
me. Ji jie misi i jo, jog ievas jo
sios utrį teisybe, jog nenori 
iszleist už žemiszko karaliaus, 
ba nebuvo jai lygus. Pasislėpė 
vienok savyje ta piktumą ir 
mislijo kokiu dalyku nuo* jo 
isztrukt. Po valandėlei tylėji
mo, tare in ji: Pone ar tai tu 
esi sunum tos , patogos Doha- 
ros? Džiaugiuosu labai, jog ta
ve regim Kokis mano tėvas ne
geras jog jis prieszinasi musu 
susivedimui. Nes kaip tiktai 
tavęs paregės, tai nesiprieszns.

Tai pasakius, padavė ranka 
ant ženklo sutaikęs.

Karalius Bederis mislyda- 
mas, jog jau laime aplaike, 
priszoko prie josios ir su pa- 
guodonc prisilenkė norėdamas ’ 
jai ranka pabueziuot nes ji nu- i 
stūmė ji su paniekinimu ir ap
spjovus jam in veidą, isztare 
tuosius žodžius; Nedoras už
puola, pasiversk iii paukszti!

Vos tuosius žodžius isztare, 
karalius Bederis likos permai
nytas iii balta paukszti ir su 
dideliu gailescziu stovėjo 
priesz ja, o kuri (paszauke in 
nevali duke.

— Imkie ji ir nuneszk ant 
sausos salos.

Ta. sala buvo kietos uolos ir 
ant kurios niekados laszas lie
taus nenupuole.

Nevalninkiai pagailo jauui- 
kaiezio, nes turėjo iszpildyt 
vale savo ponios. Vienok teip 
nepadare ir paniislijo. Butu la
bai gaila jeigo teip patogus ka
ralius turėtu isz troszkimo nu- 
mirtie. Pai karalaite gailėtųsi 
ipo laik, jeigo teip stotųsi. Ve
Ink asz liunesziu in tokia vieta,

Prancūzai Praszo Daugiau Pagelbos

ir praszyti daugiau pagelbos 
isz musu kraszto.

Po deszinei stovi Admiro
las Arthur W. Radford, visu 
karo szaku virszininkas.

Generolas Ely yra jau da 

kur jam bus geriau. Nunosze 
ji ant salos, ant kurios augo vi
sokį vaisingi medžiai ir daugy-

■ be visokiu szaltinim
Sugryžkime dalbai* pas Salc

ha.. Tas jieszkodamas ant tusz- 
! ežio Gulnaros, liepe karalių 
Samandalu laikytiepo saiga, 
ir pastanavijas randytojus ka
ralystos laike savo nebuvimo, 
nusidavė pas savo motina da- 
nesztie apie viską. Pribuvęs 
klausė tuojaus: kur yra jo se
serunas? Ir dažinojo jog kažin 
kur dingo. Man sake tarė moti
na kada tau nusiuneziau pagel
ta jis utom laik kažin kur din
go.

Ta žinia, labai surūpino ka-
raliu Saleha, kuris gailėjosi 
lababi, jog teip greit užgana 
padare norams Bederio, nepa- 
sirodavojas su karaliene savo 
sesere. Iszsi'une žmonis in visas 
szalis nes norint jieszkojo, su
rast negalėjo, da in didesne ru- 
peste inpuole. Pavedė randa 
savo motinai, o pats nusidavė 
in karalyste Samanidu del ap
ėmimo randu kur karalių no
rint laike po saiga, vienok ati
davinėjo jam prigulinczia pa
guodom1.

Ta paezia diena,, kurioje ka
ralius Salehas nusidavė in Sa
mandalu, atkeliavo karaliene 
Dohara pas savo motina. Ta 
karaliene pirmutine diena, no
rint karalius sūnūs nesugryžo, 
nieko sau nedaro, mislijo jog 
gerai sekasi medžiokle, tai už
truko. Nes kada nesugryžo ir 
ant ryti;jaus, pradėjo rūpintis 
ir nežinojo ka pradėt. Da la- 
bia.us josios rūpestis padidino 
kada sugryžo tarnai pasakė, 
jog nežino kur dingo karalius 
Bederis ir Salehas, ir mislijo 
jog juosius kokia nelaime pa
tiko. Tarnai pasakojo, jog 
jieszkodaiini ju, rado tiktai 
arklius, o apie juosius nieko 
nežino! Vela karaliene iszsiun- 
te daugybe visokiu tarnu idant 
jieszkotu ir pasako savo ne- 
vahiinkiams jog užsidaris sa
vo pakajui ir nenori su nie
kiom matytis, paskui netru
kus mėtėsi per Įauga in mares, 
ba mislijo jog Salehas josios 
brolis paeine su savim.

Dohara likos priimta, per sa
vo motina su dideliu džiaugs-
niu, nes priežaste atkeliavimo 
nedasiprato ir tarė: Mano duk
rele, kaįp matau, tai ne del at- 
lankimo manos pribuvai, nes 
dažinot apie karalių savo sunu, 
nes žino kada apie ji iszgirsi-

bar praszes dar dvideszimts 
penkis B-26 bombneszius, 
kad Prancūzai galėtu iszvą- 
lyti visus Komunistus' isz 
Indo-Kinijos.
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te, tai da pasididis tavo gailes
tis. Džiaugiaus laibai kada at
keliavo su mano sunum, nes 
kada dažinojau jog apleido ka- 
ralysta be tavo žinios tada su
sirūpinai!.

Czia papasakojo apie viską, 
kaip Salehas nukeliavo pas ka
ralių Samandalu praszytie 
dukters Bederini už paezia, 
kaip paskui isznyko ir kaip vi
sur iszjieszkojo ir nieko nega

Žmogus turi iszmokti būti 
linksmu, 

Nes linksmumas yra 
geriausia gyduole.

Turi iszmokti rūpintis apie 
savo reikalus, 

Nes tai laibai svarbus 
dalykas.

Reikia iszmokti kalbėt apie 
naudingus dalykus, 

Nes naudingi apsakymai 
Tiek ženklina kiek szviežias 

oras del ligonio.
Reikia iszmokti kad burna 

Nereikia auszyt del bereikalo 
tarp jaunuomenes, 

O jeigu ka kalbi, 
Tai kalbėk iszmintingai 

o ne kiauliszkai.
Mokykis pats savo ergelius 

sutaikint, 
Nes svietas yra per daug 

užimtas, 
Kad ir tavo ergelais 

rūpintis.
Mokykis savo sopulius ir 
Kanezias po uždangalu 

linksmybe laikyti.
Sziandien niekas nepaiso 

kas tave slegia.
Nepasakok kitiems apie 

savo rupesezius.
Jeigu nematai nieko gero 

gyvenimo savo,
Tai savo prieszinybeš 

užsilaikyk sau.
* * *

Sutikus sziandien musu tautos 
mergele ant ulyczios, 

Nesakytum kad tai Lietuvos 
mergele,

Bet kožnas pamislys ir 
tpasakys

Kad tai kokia didele 
leide!

Nekurios Lietuvaites sziandien 
ant Anglikes,

Neszioja drabužius panaszius 
turtingos svetimtautes,

Ir per tai gadina savo 
iszžiura.,

Ir užsitraukia juoką
Ir nepritinkanti varda, 
Per tais savo begalines 

Madas ir puikius drabužius.
Eina mergeles ui y czia, 
Galvai iszkclus dairosi 

kur varnos laksto,
O ne taip varnu žiuri 

kaip vaikinu,
Krutinę pastaezius, 
Pasturgali atkiszus,

Andarokas puse masto 
nuo žemes,

Arba augszcziau keliu, 
Eina kaip aitvaras, 

Mislydama jog keno atyda 
atkreips ant saves.

Tėvai, kurio augina tokiu 
mergeliu,

Nuvargsta beredydami jas, 

lėjo apie ji dažinot. Nes jeigo 
gyvas usrasime, ne dabar tai 
velau.

Susirupipius Dohara negalė
jo susiramint sunu laike už 
pražuvusi ir karezias aszaras 
liejo visa kalte mete ant savo 
brolio' Salelio.

Visaip jai motina perdesti- 
nėjo ir davinėjo rodą;, idant 
gryžtu atgalos iii savo kara-

(Tasa Aut 2 puslapio)

O jeigu tosios negauna 
Pakankamai nauju drapanų, 

Tai sau užsidirba ant ju 
kitokiu budu! 

Pagal tyrinėjimą labdaringu, 
moterių, 

Kurios tyrinėja padėjimą 
sziandieniniu mergaieziu, 

Tai nekuriuose didesniuose 
Mergaites nekurios turinezios 

da tik po szesziolika metu, 
Pardavinėja savo kimus, 
Kad tik turėti visokiu 

smagumu.
Gaila, bet tai tikra 

teisybe!
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Žinios Vietines
— Scredoj pripuola Szven- 

toBl. Hermano Juozapo, Szv. 
Ejpifanijuszio, Tautiszka Var
dine: Zuzule. Ir ta diena: 1914 
metuose Lietuviai per keturios 
deszimts metu, kovos su Rusu 
valdžia atgavo spauda; 1861 
m., Amerikos Civilinis Vidaus 
Karas prasidėjo; 1917 m., Ame 
rika instojo in kara priesz Vo
kietija.

'— Ketverge pripuola Szv. 
Perpetijuszio, Szv. Dionazijo,o 
Tautiszka Vardine: Staugir- 
das. Taipgi ta diena: 193'2 me
tuose Charles Lindberghas ku
ris buvo pirmutinis vienas per
skristi skersai Atlautiko ma
res, . užmokėjo penkios de
szimts tukstaneziu doleriu 
žmogvagiaus, kurie buvo pa
vogė jo maža sūneli, o sūnelis 
vistiek buvo nužudytas. <

— Petnyczioj pripuola Sep
tyni Sopuliai Szvencz. P. Ma
rijos, Szv. Hilarijo, o Tautisz
ka Vardine: Rėzas. Ir ta die
na: 1847 metuose gimė garsus 
Amerikos laikrasztininkas ir 
redaktorius Joseph Pulitzer.

New Boston, Mich. —Senas 
“Saules” skaitytojas, Motie- 
jus Barkauskas (Burkas), 70 
metu amžiaus, nuo Hannan Rd. 
pasimirė savo namuose. Velio
nis gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika daugelis metu atgal. 
Paliko savo mylima paezia, 
Konstancija; trys dukterys: 
Adele Vcncelieiie, Ona Laboie- 

ne ir Helena Smith taipgi sunu 
Juozą, ir tris anukus. Laido
tuves iii vyko Panedelio ryta, 
Kovo 29-ta diena, isz Grabo- 
riaus Uht koplyczios, Wayne, 
su apieg’omis in Szv. Stepono 
bažnyczioje deszimta valanda, 
ir palaidotas in parapijos ka
pinėse. “Amžina atilsi!”

nija turi keturias mainas ir | 
kas metai iszkasa apie szimta 
tukstaneziu tonu anglių, dabar 
nieko bendro neturi, ir nenori 
turėti su Mainieriu Preziden
tu John L. Lewisu! Jis sako, 
kad daugiau negu puse visu 
darbininku, mainieriu yra at
sisakė isz Mainieriu Unijos! 
Jis sako kad kitos mainos apy
linkėje jau deszimts metu kai 
dirba be jokios unijos.

Mainieriu Unija sako, kad ji 
szitas mainas piketuos, bet iki 
sziol nieko ežia nematyti, nes 
beveik visi mainieriai jauezia- 
si, kad jiems daug geriau dirb
ti be Lewiso Unijos!

STRAIKOS BAIGTOS

Uostu Darbininkai
Gryžti Iii Darba

NEW YORK, N. Y. —Tuks- 
taneziai matrosu, uosto darbi
ninku gryžo in savo darbus, po 
audringu straiku. Szeszi tuks- 
taneziai pirma diena gryžo in 
savo darbus, o trisdeszimts 
tukstaneziu gryžo antra diena.

Pirma syki nuo Kovo penk-

tos dienos ant uostu nebuvo 
nei straikininku, nei tu kurie 
kitus darbininkus pikietavo. 
Viskas, nors isz virszaus iszro- 
do ramu ir tvarkoje.

Matrosu unijos vadai gal 
biski iszsigando ir prisibijoję, 
kai ne tik miesto ir valstijos, 
bet net Vaszingtono valdžios 
atstovai grasino tuos unijos 
vadus kad jie bus atsakomingi 
jeigu tos straikos tuojaus ne
bus užbaigtos.

Szitos straikos biznieriams 
ir laivu savininkams kasztavo 
kelis milijonus doleriu kas
dien.

Nevz York Gubernatorius T. 
Dewey, buvo perspejes New 
York miesto May orą, kad jei
gu jis negales tas straikas su
tvarkyti, tai Gubernatorius 
iszszauks valstijos policija!

Nei viena darbininku unija 
neturi tiek razbaininku, žuliku 
ir Komunistu kaip uoste, ma
trosu unija ne tik New York 

I mieste, bet po visa musu krasz- 
ta. Jau laikas kad ta unija 
butu paimta nagan ir jos vadai 
butu pravaryti ar in kalėjimą 
patupdinti! Visam krasztui 

i gyva sarmata, kad keli tokie

neva vadai, politikieriai gali 
suparalyžiuoti viso kraszto 
pramone.

Jau dabar kelios laivu kom
panijos yra nutraukusios savo 
kontraktus su New York uosto 
savininkais ir savo laivus 
siunezia staeziai in Bostoną ar 
in Baltimore. Jie sako kad jie 
nieko bendro nenori turėti su 
New York uosto razbaininkais.

TRAUKINO
NELAIME RYTU

VOKIETIJOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

szimtai žmonių žuvo ar buvo 
sužeisti, kai darbininku trau
kinys susimusze su freit-kariu. 
Nelaime atsitiko tarp Kottbus 
ir Guben miestu. Laikrasztis 
pranesza kad traukinio ir freit- 
kario inžinieriai buvo suaresz- 
tuoti.

SZTORNINKAS
NUSZOVE VAGI

kapines pasibovinti. Tik sykiu 
mažoji, trijų metu Patricia at
bėgo verkszlendama kad “jos 
sesute kruvina”. Vyrai nusi
skubino in vieta, kuria mažoji 
jiemdviem parode. Jiedu rado 
vyresne dukrele jau mirusia.

Pomninkas kuris ant jos už
puolė sveria apie penkis szim- 
tus svaru.

David Smith greitai nuveže 
ja in Allentown ligonine, kur 
Daktarai darado kad mažytei 
buvo sprandas nulaužtas, pete
liai sutrinti ir koja nulaužta.

Policijos virszininkas iszlei- 
do insakyma, draudžiant vai
kams bovintis tose kapinėse, 
nes jis sako kad tenai randasi 
daug tokiu pomninku, kurie 
gali būti labai lengvai nuvers
ti.

POLICIJANTAI 
SUSIKIRTO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nijos ligų saraszo t ei nors pa
gerinti gydymo budus. Per sa
vuosius skyrius Fondo būstine 
informuoja gydytojus ir pa
ezia visuomene, kad ja paska
tinus nieko nedelsiant liga gy
dyti. Srityse, kur arthriczio ir 
reumatizmo gydymo klinikų 
buvo reta suorganizuota apie 
50 szios ligos gydymo institu
cijų.

Dėka szio Fondo ir kitu or
ganizacijų ir agentūrų, vis 
daugiau ir daugiau ligoniu su- 
gryižta in savystovu gyvenimą. 
Fondo biuleteniuose raszoma 
launa moteris, kuriai neseniai ♦J
buvo iszduotas ‘Back to work’ 
iudimas. Susirgusi sunkiausia. 
“Rheumatoid arthriczio” for
ma ji iszgulejo vienoje New 
Yorko ligoniniu 15 su puse me
nesiu. Paskutiniuosius mene
sius specialiame skyriuje ji 
buvo pratinama isz naujo vaik- 
szczioti, atsakyti telefonu pa- 
szaukima, susitvarkyti plau

kus. Pakankamai apsveikusfy 
ji padavė praszyma taip vadi
namai “Civil Service” pra- 
szydama rasztines vietos ligo
ninėje. Atsižvelgiant in jos tin
kama aplikacija, be jokiu pro
tekcijų, ji gavo szi 2,100 dole
riu postą, vieta.

Valstybes Danibo Biržos pa
tyrimas rodo, jog arthriczio 
suluoszinti žmones be didesniu 
sunkumu gauna darba koki jie 
gali ir nori atlikti.

Lnsteigta 1948 metais Arth
riczio ir Reumatizmo Fondo 
organizacija buvo iszlaikoma 
vajais, kuriu metu jai buvo su
aukota dideles sumos. Vajus 
per skyrius organizuodavo pa
grindine Fondo bustino New 
Yorke; kartais buvo gaunamos 
specialios didžiules aukos o 

į retkareziais, kai kurie skyriai 
sziam tikslui paskirdavo vieti
nei labdarybei “Community 
Chest” skirtas sumas.

- c. C.

Paszautas Vaiku Gaujos Kliube

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Vienuoliktos ir Fairmount uly
cziu.

Keturios deszimts septynių 
metu amžiaus sztorninkas, 
Fred Cecchini vis laike stal- 
cziuje Vckiszka brauninga, re
volveri. Kai tiedu vagiai inejo 
in jo sztora, / Freed Cecchini 
iszsieme savo revolveri ir pra
dėjo szauti. Trisdeszimts ketu
rių metu amžiaus vagis, raz- 
baininkas Henry Jackson atsa
ke tam sztorninkui su savo re- 
vclveriu, bet buvo pats nu- 
szautas kai jo draugas vagis 
pabėgo su apie trimis szimtais 
doleriu. Policijantai dabar 
jieszko jo draugo.

licijanta John Brooks paszo- 
ve.

Tuo laiku kiti policijantai 
pribuvo ir suėmė ta naujoka 
polici j anta Gaddy. Visi, ir po
licijantai ir svecziai sako kad 
tas naujokas policijantas bu
vo gerokai inkauszes, kai jis 
atėjo prie to kliubo duriu.

ARTHRICZIO AUKU
GELBĖJIMAS

Vy Pirkte U. S. Bonus! ^Pirkie U. S. Bonus!

MAINIERIAI META 
UNIJA!

Bosas Lewisas Tyli
'**' _ ——

PITTSBURGH, PA.—Daug 
mainieriu dabar meta Mainie- 
riu Unija, ir ne paiso savo bu
vusiam bosui Lewisui!

John M. Dovey, Cambria 
kompanijos Prezidentas, pra- 
nesze John L. Lewisui, kad jo 
kompanijos darbininkai dabar 
pamėtė jo unija ir nieko ben
dro su juo nenori turėti!

Kitos mainos Kentucky ir 
Virginija valstijose teiposgi 
pareiszke kad visi darbininkai 
yra pasitraukė isz “Lewiso 
Mainieriu Unijos.”

Dovey sako, kad jo kompa-
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“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

David Crawford, penkioli
kos metu vaikas ežia yra in- 
neszamas in South Side li
gonine, Pittsburgh mieste. 
Jis buvo netyczia kito drau
ge paszautas kai keli tokie 
vaikezai susirinko in savo 
“kliuba” peržiureti ir pa
tikrinti savo ginklus.

Policijantai ežia rado vi
sa ginklu arsenai a; daug il
gu peiliu, lazdų, revolveriu 
ir karabinu. Penkiolikos me
tu draugas Thomas Fay ne
tyczia paspaude gaiduką re
volverio, kuris turėjo būti 
tuszczias.
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Paklydele Rojuje ‘

Surasta ant ulyczios ma
žose ryto valandose ant 
Hollywood miesto ulycziu, 
dvieju metu mažyte Marilyn 
Hollister yra visu policijau
tu vaiszinama kaip kokia 
karalaite. Polici j antai isz vi
su pusiu jai siulina szaltos 
koszes ir saldainiu.

Policijantai mažyte vai- 
szino ir linksmino kol jos 
motina pribuvo ja parsivesz- 
ti namo. Jos motina Ponia 
Pat Coenan sako ji negali

suprasti kaip jos dukrele isz 
namu paspruko ir kaip ji 
taip toli nukeliayo nakezia.

Czia, isz paveikslo iszrodo 
kad mažyte myli ne tik szal- 
ta kosze bet kad jai patinka 
ir policijantai. Kai tėvai rū
pinasi apie ja, ji sau “good 
time” turėjo su policijan- 
tais. Mums nepranesze ar jai 
pilveli skaudėjo nuo tiek 
daug szaltos koszes taip vė
lai nakezia.
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MERGAITE
PRIGĖRĖ

BRIDGETON, N. J.— Sze- 
sziolikos metu amžiaus jauna 
mergaite prigėrė, kai krantas, 
ant kurio ji stovėjo ir žvejojo 
paslydo po jos kojomis. Nelai
me atsitiko in Cumberland 
County Fair Grounds.

Mergaite buvo Nina Good
win, isz Greenwich Road, 
Hopewell Township. Ji buvo 
viena isz devynių vaiku. Ji bu
vo iszejus žvejoti su savo bro
liu, devynių metu amžiaus 
Norris. Broliukas iszsigandes 
parbėgo namo ir pasakė apie 
ta nelaime savo tėveliams. Kai 
ugniagesiai ja isztrauke isz to 
prūdo ji jau buvo negyva.

POMNINKAS SU
TRYNĖ MERGAITE

ALLENTOWN, PA. — Pen- 
kiu metu mergaite, bedarbio 
fabriko darbininko dukrele, 
buvo užmuszta, sutrinta, kai 
pomninkas ant jos užvirto, kai 
ji su savo sesute bovinosi in 
Union-West End kapines, ne
toli savo namu.

Užmuszta mergaituke buvo
1 Kathleen Marks, nuo 412 

Chestnut ulyczios, Emmaus, 
Pa. Jos etvas su savo szeimy- 
nele buvo atvažiavę in Allen
town, pasitarti su draugu, Da
vid Smith, tu kapiniu prižiūrė
toju. Jos tėvas stengiesi czia 
sau koki nors darba susirasti.

Kai jiedu tariesi ir sznekejo- 
si, mergaites nuklydo toliau in

NEW YORK. — Beveik 
kiekvienas sulaukės 60 metu 
amžiaus neinszvengiamai turi 
perkenteti “arthriczio” skaus
mus. Vieniems visai menkai, 
kitiems laibai skausmingai ar
thritis paveikia sąnarius, jog 
kaikuriais atvejais ligonis yra 
tiespg parai iszuo jamas. Net 
sziu dienu medicinos mokslas 
mažai gali arthriczio aukoms 
ipagelibeti. Neaurima užtikrin
to gydymo budo. Net no taip 
v a d i n am i e j i stebuklingieji
vaistai sziuo atveju .nieko ne
padeda; gal tik kiek sumažina 
skausmus, bet ligos nciszgydo. 
Todėl ir priesz szia baisia liga 
žmonija yra susiburusi kovoti 
in organizacijas, vieszas ir'pri- 
vaczias, kurios daro viską, kad 
pagelbėjus arthriczio aukoms 
ir paezia liga iszaiszkinus ir 
tuomi sunaikinus. Viena svar
biausiu tokiu organizacijų yra 
“The Arthritis and Rheuma
tism Foundation” (Arthriczio 
ir Reumatizmo Fondas).

Fondas buvo insteigtas 
priesz penkis metus grupes gy
dytoju ir visuomeninku įpradi- 
nima. Tai nėra, pelno organiza
cija užregistruota New Yorko 
valstybėje. Jos būstine yra 
New Yorko mieste, o skyrius 
turi visuose svambiausiuose 
JAV Amerikos didmieseziuose 
valstybėse ir srityse.

Fondo skyriai daugiausiai 
rūpinasi kaip padėjus arthri
czio ligonams. Jie renka pini
gus kad vietinėse ligoninėse 
būti insteigti ^peicziailus arth
riczio ir reutmatizino gydymo 
skyriai: klinikos, ligoniu isz- 
manksztinimo kursai (kad bū
dami pusiau invalidais jie mo
kėtu savy stoviai gyventi) ir li
goniu namuose lankymo dali
niai.

Vienok vyriausiosios būsti
nis New Yorke pagrindinis 
tikslas yra ligos pagrindinis 
tyrinėjimas siekiant ja iszsi- 
aiszkinti ir jei jos kol kas ir 
nepavyktu “iszimti” isz'žmo

Instead of loading muskets, she loads and operates this 
powerful photomicrography camera at a Navy photographic 
center. Perhaps yesterday she knew no machinery more 
complicated than a typewriter . . . or a sewing machine. 
Today, her job is vital to the machinery of America’s defense.

You’re helping, too, by putting your savings in U. S. 
Defense Bonds. There are two important reasons for this: 
First— every Bond you invest in strengthens your own 
financial independence, with a cash reserve that means a 
brighter future for you and your family. Second—you are 
contributing to your country’s economic strength, just as the 
men and women in uniform are building up her military 
strength. And we must never lose sight of the fact that peace 
is only for the strong!
So invest in Bonds ... do it regularly. Seven million Americans 
have found Payroll Savings is one sure way to save, because 
it saves something out of every paycheck before, you’re 
tempted to spend it. Join the Plan today . . . save through 
United Slates Defense Bonds!

HERE’S HOW E BONDS NOW 
EARN MORE MONEY FOR YOJI

Now safe, sure U. S. Series E Defense Bonds pay an even better 
return than ever before . .-. thanks to .? brand-new moiiey-eunpitg 
features announced by the U. S. Treasury.
1 Now every Series E Bond begins earning interest after only 
0 months. It earns 3%, compounded semiannually, when held to 
maturity. It reaches full maturity value earlier (9 years 8 mouths) 
and the interest it pays is now bigger at the start!

1 Etery Series E Bond you own can now go on earning interest for 
10 more years after it reaches the original maturity date—without 
your lifting a finger!
3 During the 10-year extension period, every unmatured Bond earns 
at the new, higher interest (average 3% compounded semiannually). 
Your original $18.75 can now repay you $33.67. $37.50 pays back 
$67.34. And so on.

Start now! Invest more savings in better-paying Series E Bonds— 
through the Payroll Savings Plan where you work or the Bond-A- 
Month Plan where you bank!
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