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Isz Amerikos MOTINA
t NUŽUDYTA

Armijos Isz Tachen Salų In Formosa Salas

VIENA KOLEKTA PHILADELPHIA, pa.
VISIEMS VAJAMS Evieju vaikucziu motina, kuri 
’ 1 buvo persiskyrus su savo vyru

buvo surasta nužudyta, savo 
draugo kambaryje, in North 
Philadelphia. Policijantai da- 

■ bar jieszko jos draugo.
Nužudyta moteriszke buvo 

į keturios deszimts penkių metu 
— amžiaus, Ponia Margaret A. 

Ross. Jai galva buvo baisiai su
daužyta.

Clare Sullivan užtiko jos la- 
I vena. Jis sako kad jis buvo sa- 
liune, in Dewey’s Bar, kai kas 

į nors gavo telefono paszaukima 
isz 621 Saliuno, ir klausė apie 
Ponia Ross, kuri tenai dirbo, 
bet ta vakar a nebuvo atėjus 
dirbti. Jis nuėjo tenai ir rado 
ja negyva. Jis sako kad jis te
nai nuėjo nes jis žinojo kad jos 

į draugas keturios deszimts ke- 
turiu metu amžiaus Peter Po- 
pek per kelias dienas labai ge
re, ir už tai gal dabar sirgulia
vo. Bet jis rado ne ji bet jo 

i drauge, Ponia Ross negyva. 
Tada jis paszauke policija.

i
Susiedai sako kad jie nėra 

mate ta Popek per kelias die- 
i nas. Kiti susiedai sako kad jie 
' kelis sykius buvo mate Ponia 
Ross to Popek kambariuose.

Nori Labdarybei
Paskirti Viena

Rinkliava
PHILADELPHIA, PA.

Apie pusantras szimtas biznie
rių ir politikos vadu susirinko 
pasitarti ka daryti apie visas 
tas kolektas, kurios kas metai 
yra imamos invairiu Labdary - 
biu Draugijų.

William F. Kurtz, pirminin
kas to susirinkimo, sako kad 
tiek daug tokiu kolektu ir vaju 
dabar priviso, kad jau reikia 
kas nors daryti! “Kiekvienas 
tikslas geras, kiekviena drau
gija gal gera darba nori nu- j 
veikti, bet jau tu vaju, tu ko- i 
lėktų per daug!

Biznieriai norėtu dabar kaip 
nors investi tik viena vaju, tik 
viena kolekta per metus, kada 
visi duotu kiek tik jie iszgale- 
tu in ta Labdarybės Fonda, i 
Paskui, paskirta komisija, lai- ■ 
kas nuo laiko paskirtu kiek tu 
pinigu invairiems labdarybės 
darbams, ir daugiau kolektu 
per isztisus metus nebutu.

Taip yra padare keli fabri-į , I
(Tasa Ant 4 Puslapio) ^Pirkie U. S. Bonus!

Dovana “Pasmerktam” Vaikui

Jackie Puleo, asztuoniu 
metu vaikas, kurio dienos 
suskaitytos, nes jis serga ne
pagydoma kraujo liga, gavo 
gražu dvirati. Ponia Mildred 
Meade, isz Newark, New 
Jersey, szita dvirati jam nu
pirko už tik viena doleri nuo 
policijantu.

Policija, laikas nuo laiko 
leidžia ant pardavimo tokius 
dviraezius, kuriu savininkai 
per kiek laiko neatsiszaukia.

Szita syki apie du szimtai 
vaiku ir mergaieziu buvo su
sirinkę del tu licitaciju ir no
rėjo nusipirkti szita dvirati, 
bet kai jie dažinojo kad Po
nia Mildred Meade nori ta 
dvirati tam vaikui, nei vie- j 
nas nei balso nepakele pasiu- 
linti daugiau kaip doleri.

Vaikas Jackie, serga vėžio 
liga, kuri naikina jo krauja. 
Daktarai jam neduoda dau
giau kaip menesi gyventi.

Amerikos Penkto Laivyno i 
laivai iszveže visus isz Tach
en Salų, kurias Komunistai 
yra apsupę. Czia Kinijos ka
reiviai iszlipa isz laivo, po 
dvieju szimtu myliu keliones 
isz Tachen Salų in Formosa 
Salas.

Tautiszkos Kinijos vadas, 
Chiang Kai-shekas, sako 
kad labai skaudu ir gaila tas 
salas apleisti, bet kadangi 
Amerika nesutiko su savo 
Septintu Laivynu tas salas 
apginti, tai jam nebeliko nie- ; 
ko daugiau daryti, kaip pa
sitraukti.

Kai Amerika paskelbė 
kad ji visus isz tu salų isz- 
vesz, tai Komunistai tuojaus i 

NACIONALISTAI
SPROGDINA KARO

MEDŽIAGAS

Visi Gyventojai Ir Ka
riai Iszkelti Isz Saki

TAIPEH, Formosa. — Na
cionalistu gyventoju daliniai 
pradėjo Tachen Salose naikinti 
paskutinius intvirtinimus ir 
szaudmenu, amunicijos atsar
gas.

Baisus dundėjimas salose, 
tirszti durnu stulpai virszum ju 
rodo, kad iszsikraustimos 
Amerikos 7 tos Laivyno prie
dangoj, yra baigtos. A.pie atsi
traukimo veiksmu pabaiga 
praneszama ir isz Amerikos 
7-to Laivyno vadovybes.

Pet.ryczios ryta buvo suso
dinti in Amerikos laivus pas
kutiniai Chiang Kai Sheko ar
mijos daliniai, iszskyrus užgy-!in teismą Daktarus, kurie ne- 
ventoju grupes, paliktas in-iiszducda savo bendradarbiu 
tvirtinimams sprogdinti. Laivu 
vilkstinė pasileido in Formosa, 
kur ji laukiama. Per visas szias 
atsitraukimo veikimas neinvy- 
ko nei vieno suszaudymo su 
Komunistais, neskaitant keliu 
Amerikos eroplanu numuszi- 
mo patekus del blogo matomu
mo virszum Komunistu Salų.

Pats Amerikos 7-tos Laivy
no vadas Admirolas Pride isz-

klaidas.
Advokatu draugija, per savo jr kareiviu yra tenai susirinkę 

seimą in Traymore vieszbuti, jn Camp Desert Rock, ir tik 
in Atlantic City, invede patari- jaukia žodžio lysti in tam ty-j 
ma kaltinti Daktarus už prasi- czįa įszkastus urvus, apie ke- į 
kaitimą, kad jie, žinodami, kad turis tukstanezius mastu nuoj 
kitas Daktaras yra klaida pa-jtOs bombos. Daugiau kaip 
darės, niekados ji neiszduoda,' szimtas Armijos, Laivyno ir 
nežiūrint tai kad ligonis gali ir Lakunu Sztabo eroplanu lau- 
pasimirti del to Daktaro klai- kia pakilti in padanges, kad 
d°s- į jie isz tenai galėtu ta susprog-

plauke nuo Tachen Salų pa- Advokatas Herbert Green-' dinima geriau pamatyti, 
kraszcziu su sunkiuoju kreise- stone, isz Newark, N. J., sakoj (Tasa Ant 4 Puslapio)

szoko pirmyn ir grasino kad 
jie neatsakys jeigu kei musu 
Septinto Laivyno laivai bus 
nuskandinti. Bet kai musu 
Septinto Laivyno kariszki 
laivai ir kariszki eroplanai, 
palydovai pasirodė, tai Ko
munistai nei vieno szuvio ne
paleido, ir nei vienas Komu
nistu laivas neiszdryso pasi
rodyti. Per visa ta laika mu- j 
su kariszki eroplanai ir 
bombnesziai lekiojo virsz 
musu laivu ir jieszkojo Ko- į 
munistu. Kiti musu kariszki 
laivai isz kitu krasztu, per 
radija greitai pranesze kad , 
jie plaukia visu greitumu i 
Septintam Laivynui in tai- i 
ka. Komunistai per savo ra- į 

riu “Helena“, kai isz salų isz- 
sikels ir paskutiniai Chiango 
vyrai baigė naikinti savo pa
ežiu intvirtinimus.

Komunistine Kinija prane
šta, kad keturi Amerikos 
bombnesziai buvo inskride in 
jos krasztus Mandžiurijoj Ko
munistu eroplanai Amerikie- 
czius nuviję. Peipingo radijas 

ap
Ko

kaltina Amerikos provokacijų 
jieszkojimu. Ar Komunistu 
eroplanai Amerikieczius 
szaude, nesako nei patys 
munistai.

I) A K T ARAI
INTARIAMI

Neiszduoda Bendra
darbiu Klaidas 

IAS VEGAS, NEVADA. — 
Jau antra syki buvo atidėtas 
laikas del nauju tardinimu ir 
isztyrimu 
bombomis

Virszininkai sako kad jie 
dabar negali nustatyti nei lai- 

- ATT ANTIC CITY, N. J. — ko nei dienos, kada ta atomine 
Advokatu draugija dabar inta- bomba bus susprogdinta. Pa
ri a ir nori patraukti net kad ir reįs r;u9 vej0 įr audros nutyli

mo.
Viskas buvo prirengta. Apie 

i tūkstantis ir szimtas karininku

dijus, be atbejo girdėjo kaip 
ir kiek musu laivu plauke in 
ta vieta, ir už tai jie nutarė 
kad geriau ir saugiau tyliai 
tupėti ir nei neiszsižioti.

Daug musu lakunu Toli- ' imuose Rytuose dabar tik 
laukia progos ar priežasties 
susikirsti su tais Komunis
tais, nes jie repamirszo kad 
keli ju draugai lakūnai buvo 
tu Komunistu nuszauti.

Vieno laivo komandorius 
sake kad jam labiau rūpėjo 
musu lakūnai negu prieszo 
eroplanai, nes jis bijojo kad 
musu lakūnai tyczia skris 
jieszkoti prieszo ir kvies Ko
munistus lakūnus juos susi
tikti padangėse.

advokatai nei viena Daktara 
asmeniszkai czia nenori intarti 
bet sako kad Daktaru nusista
tymas viens kita taip užtarti ir 
niekados reiszduoti, nėra žmo
nėms in sveikata. Jis sako kad 
kai Daktaras suklysta jis turi 
kaip ir kitas žmogus atsakyti 
už savo klaida.I

ATIDĖJO BOMBOS
SUSPROGDINIMĄ

Vejas Sudarytu
Ūkininkams Pavojaus

su sprogstaneziomis

Ka Dangsto 
Pasigyrimais?

Užgyventos Lietuvos instai- 
gose sulindę Rusai labai mėgs
ta pasigirti ir pasigyrimais pa
sirodyti, kokie jie svarbus So- 

i vietinio rež’mo ramseziai. Pa
sigyrimams jie panaudoja, bet 

■ kuria proga. Priesz kiek laiko 
per Vilniaus radija Nemuno 
laivininkystes virszininkas 
Smirnovas pasigyrė, kad girdi, 
jo vadovaujami upeiviai 1954 
m., pirma laiko invykde krovi
niu pergabenimo plana. Esą, 
gabendami krovinius tais pa-
ežiais laivais, upeiviai 1954 m., 
pustreczio karto daugiau kro
viniu pergabeno, kaip pernai.' 
Atsieit kroviniu pergabenta 
daugiau del to, jog “vilkiku 
ingulos naudojusios pažangu 
laivu ir baidoku stūmimo bū
da“. Kauno laivu remonto 
dirbtuve pernai tiek pasižymė
jusi, jog atlikusi darbu dau
giau kaip už milijoną rubliu.

Toliau nuo Kauno gyvenan
tiems toks pasigyrimas atro
do kaip tukstaneziai panasziu 
pasigyrimu, bet Kauniecziams, 
kaip isztisas prasimanymas. 
Jie gerai žino, jog Nemuno 
upeiviai 1954 m., daugiau kro
viniu pergabeno ne del to, kad 
Vilkikai naudojo Smirnovo in- 
sivaizduojama laivu stūmimo 
būda, bet kad del lietingos va- ■ 
saros Nemune buvo daugiau' 
vandens. Kai vandens buvo 
daugiau, laivai recziau užeida
vo ant seklumų ir trumpiau 
ten ilsėdavosi, kaip už pernai. 
Smirnovas, aiszku, nenori pri
siminti, kaip liūdnai pasibaigė

Sužeisti Kai Ju Namai Susprogo

Thomas Armstrong, czia 
yra vežamas in ligonine, kai 
jis savo namuose buvo su
žeistas. Policijantai dar ir 
dabar nežino kaip ir kodėl 
tie namai staiga susprogo, in 
Latham, New York. Thomas 
Armstrong su savo žmona ir 
keturiais vaikucziais buvo 
namie kai staiga viskas su- 

jo giriamas laivu stūmimas.
Kroviniu pergabenimo savi- 

kaine 1954 m., 6 precento tega
lėjo sumažėti tik del geresnio' 

i laivu isznaudojimo. Nemuno 
transportas atpigo ne del Ko
munistines organizacijos, bet 
del to, kad Nemune buvo dau
giau vandens. Visi tie dalykai 

j žinomi kiekvienam Lietuviui, 
tik ne atsibasteliams Smirno
vams. Kauno laivu remonto 
dirbtuve 1954 m., nei vieno di
desnio darbo neatliko. Ji nepa- 
jiege baigti ne “Nidos“ laivo, 
kuri jau ' isztisa deszimtmeti 
laiko remontuoja. Draugas 
Smirnovas giriasi ne vien savo 
bet Kriuku ir kitos statyklos
laivu statybos darbais. Vienok 
Sm’rnovo planai, pasigyrimai 
veikla ir Nemune plaukiojau^ 
ežiais 410 baidoku ir didesniu 
vilkiku, kaip “Ždanovas“, 
“Czkalovas“ “Dzeržinskis“, 
yra iszlaužti isz pirszto. Kodėl 
Smirnovas nutyli Lietuvos api- 
pleszima? Juk jis galėtu prie 
savo laimėjimu priskirti ir 
plaukiojanczio 5 tonu keliamo
jo pajiegumo krano, kuris bu
vo pastatytas Kaune, iszveži- 
ma in Rusija.

Lietuvius Nori Organi
zuoti Iszvežti In Rusija

Lietuvoje priesz kiek laiko 
insteigta vadinamojo “organi
zuoto darbininku telkimo“ 
valdyba. Szi valdyba yra tie
sioginėje Maskvos žinoję ir 
veikia, kaip ir kitos panaszios 
valdybos, prie vad. “Ministe- 
riu Tarybos“. Iki szio meto 
Maskva jau sugebėjo pristeig
ti apstybe invairiausiu valdy- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

sprogo. Visi szeszi buvo ap
deginti, sukriesti jeigu ne
sužeisti.

Tėvas sako jis negali su
prasti kas taip butu padaręs. 
Jis sako, kiek jis žino, tai jis 
neturi nei vieno prieszo, ar 
kad kas ant jo ar ant jo szei- 
mynos pyktų ar už ka norė
tu jiems atkerszinti.
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Kas Girdėt
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Niekas negali suprasti, kodėl 
dabar valdžia Vaszingtone, 
ima tardiileti ir isztirti Wall 
Street >stocku ir (bonu bizni.

Laikrasztininkas W a 11 e r 
Winchell jau keli menesiai 
kaiip sako ir teigia kad ne vis
kas tvarkoj su musu bagocziais 
kurie bizni daro pirkdami ir 
parduodami stockus ir bonus 
ant Wall Street, New York 
mieste.

Dabar labai daug ipalprastu 
'žmonių, kurie ne daug pinigu 
turi, perkasi stockus ir bonus. 
O dideles kompanijos dabar 
ima skaldinti savo bonus, ir 
taip pigiau juos parduodami ir 
mažiau, už juos iszmokedami.

• e
Bizinieriai beveik visur tiki

si kad žmones visko daug dau
giau sziais metais . pirksis, ir 
taip visiems biznis bus geras.

Nežiūrint kai mums Prezi
dentas Eisenhoweris ir Repub- 
likonai buvo prižadėjo, taksos 
sziais metais nebus sumažintos.

Valdžios skola sziais metais 
bus apie pustreczio'bilijono do
leriu.

Fabrikantai nauju n a m u 
kaip ir nauju automobiliu da
bar laibiau rūpinasi kad namai 
ir automobiliai patiktu mote
rims, ne vyrams. Jie sako kad 
moterys daugiausia intakos tu
ri kai reikia pirkti nauji namai 
ar naujas automobilius. Už tai 
sziais metais nauji automobi
liai yra tokiu invairiu spalvų.

'Nauji narnai nėra atpigę, bet 
iszrodo kad pirm sziu metu pa
baigos, jie biski atpigs, nes ju 
per daug yra dabar statoma.

‘ —————— e 0
Paprastai, fabrikantai nu

stato kiek sztorninkas gali im
ti už kuriuos tos kompanijos 
daigius.. Bet dabar dauguma 
sztorninku nepaiso tu fabri
kantu ir savo prekes patys nu
stato. Fabrikantai kelis sztorus 
buvo patraukė iii teismą, bet 
nieko isz to neiszejo.

Dabar dideles kompanijos 
ima vis daugiau ir daugiau vi
sokiu daigtu parsitraukti isz 
užsieno, kur viskas daug pi
giau. Tokis biznis sumažina 
dalba musu, darbininkams 
Amerikoje.

Moteeru “nylon” panezia- 
kos atpigs, nes dabar daug 
nauju fabriku pradėjo jas ga
minti.

Daug vyru dabar perkasi 
brangias pypkes isz Užsienio. 
Valdžia sako kad daug tokiu 
isz Užsienio pypkių yra palszy- 
vois, ežia pagamintos ir mažai 

t

kam vertos.

Kohgresmonu algos gal bus 
padidintos; nuo penkiolikos 
tukstaneziu doleriu ant metu, 
iki dvideszimts dvieju tuks
taneziu ir penkių szimtu dole
riu.

Teipgi ir teisėju algos bus 
padidintos.

Vis daugiau ir daugiau suk
tybių paaiszkeja kaslink darbi
ninku unija paszelpos pinigu. 
įNe už ilgo dar daugiau iszgir- 

sime apie tokiais suktybes, 
kaip darbininku pinigai yra 
u n i j o s i sznau do j ami.

Visi dabar yra susirupine 
apie Tolimuosius Rytus, apie 
Azija ir Kinija. Sovietai kaip 
tik to ir nori, nes jiems daug 
labiau rupi Vakaru Vokietija, 
kuria mes dabar, rodosi, esame 
užmirsze.

Nors musu valdžia nenori 
vieszai prisipažinti, bet jau 
aiszkiai matyti kad Vaszingto- 
nas pripažins dvi Kini jas: Ko- 
munistiszka Kinija, paezioje 
Kinijoje, ir Tautiszka Kinija, 
po Chiang Kai-slieko valdžia 
ant Formosa salos.

Tie kurie seka tarptautinius 
reikalus perspėja kad per tuos 
susikirtimus tarp Komunistu 
ir tautininku prie Formosa sa
los, gali visko būti, galimas 
daigtas kad.keli ir musu laivai 
bus nuskandinti. Bet nei isz tu 
Užsienio žinovu nesitiki kad 
mes busime intraukti in tikra 
k ar a.

Jie teipgi spėja kad Komu
nistai paleis musu lakūnus, ku
rie dabar randasi ju nelaisvė
je. Mes, isz savo puses pavėlin
sime tiems Kiniecziams studen
tams gryszti in Kinija. Bet vi
sa tai užims gana laiko. Tautu 
Sanjunga ko (panaszaus parei
kalaus ir Amerikos valdžia su
tiks.

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.

Amerikos valdžia iki sziol

Pypkes Durnai

Nežino Jos Vargo

Nespėja nuvargas saulute 
aukine

Nueiti ilsėtis po darbo
sunkaus,

Sužiba tuoj aus mum
skaiszczioji mėlynė,

Tik mirksi žvaigždeles ant 
veido dangaus.

Oi daug j u ten yra 
pasaulio auksztybei

Ir visos jos mylis ir žaidžia
linksmai,

Tegu slenka joms amžiai
ramioj sau linksmybei,

Nežino jos vargo, nei ka 
reiszke skausmai.

Kol liūdi tu tankiai szirdele
jautrioji,

Kai žvaigždes masina 
tave spinduliais?

Gal tavo jos siela in
, edrves vilioja,

Tu nori skrajoti auksiniais 
keliais?

Sieniniai Kalendoriai 1955m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 

fiF Po 4(k arba 3 už $1.00

Adresas:
SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

nenorėjo pavėlinti tiems stu
dentams gryszti in' Komunis- 
tiszka Kinijai, nes jie buvo isz- 
moke ir dažinoje daug apie 
musu kariszkus ginklus. Bet 
tas ju mokslai dabar mums 
jau nepavojingas, nes ka jie ži
no ar dažinojo, jau yra isz ma
dos iszejes, ir nebūtu Komunis
tams naudingas.

Kingston, Pa. —
Liūdna žinia skamba isz szito 
miestelio buk musu senas skai
tytojas p. Adolpas Markelionis 
nuo 18 Penui uly., numirė Utam 
ninke, Vasario Feb. pirma die
na 1955 m., savo namuose. Ve
lionis gimė Lietuvoje 1878 m., 
Szauliepiu kaimo, Leipalingios 
parapijos ir Suvalkų Redybos. 
Tarnavo Rusu armijoje. Atvy
ko in Amerika in 1905 m., in 
Pittsburgh, Pa., kuris dirbo 
plieno fabrike, o 1911 m., apsi
gyveno mieste Kingston, Pa., 
dirbo Glen Alden angliakasyk- 
lose, o 1947 m., isz priežasties 
senatvės įprasiszalino nuo dar
bo. Prigulėjo prie Szv. Marijos 
parapijos, Liet. R. K. A., 34 
kuopos, Lenku Tautiszka Su- 
sivien. 430 Kuopos ir Mainie- 
riu Woodward 699 Kuopos. Pa
liko dideliame nuliudime savo 
paezia Morta (po tėvais Su- 
dauskiute); try's dukterys: 
(liesa Scott isz Merrick, L. L, 
N. Y., Sally DeLong ir Betraci- 
ja namie; sunu Juozą mokyto
jas del High School in Wills- 
ville, N. Y., / taipgi asztuonfs 
anuku ir anukies. Laidotuves 
in,vyko Subatoje, Vasario 
penkta diena, su apiegomis in 
Szv. Marijos bažnyczioje. Isz- 
kilmingas Miszias atnaszavo 
Kunigai Ant. Ežeriskis, J. J. 
Dastikas ir M. Ožalis. Per Mi
szias vargonais grojant muz. J. 
J. Sauciunas, solo giedojo po
nia J. Szuldaiuskiene. Paskuti
ne foenedikcija suteikė Kum A. 
Norkūnas, iii' parapijos kapi
nėse in Pringle. Grabnesziai 
buvo .Geo. Ray,* Jurgis Kadi- 
szius, Juozas Matuleviczius, 
Petras Balczitis, V. Leliokas ir 
Ant. Matuleviczius. Sekantieji 
broleniai, sesereniai, dalyvavo 
laidotuvėse: Juozas Mairkelio- 
nis, isz So. Boston, Mass., Pra
nas Szaukeviczius, Antanas 
Markelionis, Sr., ir jo sunns 
Antanas visi'isz Cleveland, 0. 
A.a. Adolpas Markelionis buvo 
linsmo budo žmogus ir myli
mas per visus kurie ji pažino. 
Buvo “Saules” skaity tojum 
nuo 1920 m. Amžina atilsi!

/

MPirkie U. S. Bonus!

^Pirkie U. S. Bonus!

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu 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 
kol 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- 
gc 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!

GUDRAS PIEMENE- 
LIS ARBA NARSUS 

JONAS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Tame’pasikėlė deszine ranka 
seno karaliaus, nuo szimto me
tu užmuszto, atsidarė lupos ir 
davėsi girdot balsas:

— Dovanoju tau sunau, te
gul Dievas bus del tavęs miela- 
szirdingu; keiksmas nuimtas.

Sudrėbėjo žeme, palocius 
pradėjo kilt augsztiy'n, o nuo 
kiemo, kur stovėjo susiakmiiie- 
jas vaiskus, davėsi girdėt pui
ki muzike. Jonukas dirstelėjo 
per Įauga, o ežia. 'mato kaip tas 
vaiskas, ka priesz valanda sto
vėjo be krutėjimo, pabudęs isz 
szimtmetiiiio ' miego, daro ka 
geriause paroda, o kapelija 
graina puikius vaiskavUs mar- 
szus.

Iszejo Jonas laukan, tieje ro
dos prijausdami, jog tai ju po
nas, padare jam garbia su ka
rabinais. Liepe^keliems nusest 
nuo arkliu ir eitie drauge su 
juom: Invede juos in sale, idant 
kunus seno karaliaus ir jo sū
naus dorai palaidot. Kuna sū
naus po teisybei rado taip kaip 
paliko, nes isz kūno tėvo rado 
tiktai kiškuti dulkiu.

Liepe ant greitos sukalt isz 
lentų graba ir abudu sudėt in 
krūva. Jsznesze laukan ant kie
mo, kur visam vaiskui parode, 
o- paskui su didele paroda su
dėjo in palociaus koplyczia. 
lįrisake paskui arkli pabalnot,

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

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

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

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

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

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

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

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

No.129—Keturios 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 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 Naktį. 
62 puslapiu, 20c.

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

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus- 

, lapių, 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, Grąžius 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

ta pati, ant kurio srnaka užmu- 
sze, apsirėdė in aukso rukus, 
paeines tokius jau ginklus, nu
sidavė sjli vaisku in st ai y ežia 
karaliaus.

O kaip nusidyvino visi, kada 
paregėjo atitraukenti vaiska, o 
vede juosius jaunikis karalai
tes su puikia kapelija. Ne ma
žai isz pradžios nusigando, ba 
mistino, jog tai neprietelis. Nes 
kada priesz bromą pribuvo, pa
liko vaiska ant vietos stovėt, o 
pats nujojo pas karalių. Jau 
buvo karalius su paezia ir duk- 
tere iszeja prieszais pasitikt. 
Nes kokis džiaugsmas apėmė 
juosius kaip pažino ji ir kokis 
buvo pasisveikinimas, tai czion 
negaliu apraszyt.

Vaiskas likos aplinkines kai
muose patalpintas ant kva- 
tieriu, o Jonui likos duotas 
puikiauses pakajus palocuje. 
Visi džiaugėsi. Parengė didele 
besieda ir mistino, jog jau vi
si rupeseziai pabaigti, jog jau 
galės ant gero susivineziavot, 
o karalius jau ir laiszkus isz- 
siunte įpraszantes ant svodbos. 
Tame kaip perkūnas isz dan
gaus, inipuola siuntinis pas ka
ralių jog užplaukė nevidonas 
in karalyste, pustina viską 
traukdamas ir piešdamas 
žmonių turtus. O kad da tada 
nebuvo nuolat vaisko gatavo, 
tai ir ne užkabinti nevidonai 
trauke drąsiai.

Priežastis užpuolimo buvo 
toji: Kaip tai buvo karalius vi
sus kareivius sukvietęs, ar tarp 
ju neatsiras iszgelbetojas duk
ters nuo smako, tai del nekuriu 
duktė labai in szirdi inpuole. O 
velei kad visiems atsake kara
laite už paezia ir prastam pie
meniui atidavė, 'per ka likos 
karalaicziai ir kunigaikszcziai 
susarmatinti. Susitarė jie tuo- 
jaus, kol ne susivincziavos, in- 
įpult in karalyste apsiaulbt pa- 
loci ir priverstinai duot kara
laite vienam isz ju. Mistino, jog 
karalius nebus sztant atsispirk

Vienok laibai tame apsigavo, 
ba Jonas turėjo savo vaisko 
kelis tukstanezius vylru isz už
keikto dvaro, o vyru narsiu, 
apie ka nevidonai nežinojo.

Isztrauke tuojaus su savo 
vaisku in szali, kur neprietelis 
pustino isz nežinių užklupo. 
Užpuolė kaip žaibas ant nevi
donu ir tuojaus likos iszvaiky- 
tas vaiskas, o aficieriai 'paimti 
in nevalė.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

J L. TRASKAUSKAS J 
i ____ *
i lietuviszkAs $
* GRABORIUS *
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del *
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams J
Ž ;; Reikalams :: *
* -------- *’ S35 WEST CENTRE STREET *

Telefonas Nr. 78 J?
* MAHANOY CITY, PENNA. J 
**************************

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

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

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

No.194—Trumpas Katalb 
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 Ąm'ži- 
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. 15e

Kaip Užsisakyti Knygas:

IHF* Užsisakant knygas isa 
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.

Hr* 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., - ĮU. S. Ii.
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Gudras Piemenelis
... Arba...

NARSUS JONAS

(Tasa)

Nes gryžkime pas musu ka
reivi. Sztai po atsitraukimui 
nuo karaliaus tuojaus stojo už
keiktam dvare. Pastate ant 
vietos arkli, padėjo drabužius 
kaireiviszkus apsirodė in savo 
ir nubegO'pas seneli.

Su neiszpasakytu džiaugsmu 
likos pasveikintas. Labiau se
nelis džiaugėsi, negu locnas tė
vas.

tuom dasioks, jog kaip visi su
sirinks, tai tarp ju turi rastis ir 
tasai, ka smaka ulžmusze.

Atėjo paženklinta diena. Isz 
visu szaliu atkeliautineja ka
reiviai, tai karietosia, tai velei 
ant arkliu; karalaicziai ir ku- 
nigaikszcziai isz kitu karalys- 
cziu su didele iszkilme, su pul
kais narsiu kareiviu pribuvi- 
nejo. Suvažiavo ju keliolika 
tuikstancziu, rodos kad aut di
džiausio seimo. Karalius par
gabeno daugybe kukoriu, pasi
rūpino visokiu gėrimu, kad vi
sus kanuopuikiause pavieszint.

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... J 

Viesz. Jėzaus ir ; 
Motinos Szvencz. ;
Sapnas Motinos Szven- J 

cziausios, mieganezios j 
ant kalno Alyvų, žemei Į 
Batanijos, bažnyczioj Į 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. J

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

— Laimingas esi, mano 
brangus' sunau! Paszauke se
nis. Da turi ir mane laimingu 
padaryt. Atsiženiklinai didele 
narsa ir drąsą, neš da karta 
drąsos tau reikes, o tada ir ma
ne iszgelbesi, da sziandien per 
greit tau apie tai pasakyt. Ti- 
kiuosiu vienok, jog iki 'pabai
gai manes teip klausysi.

Po pasikalbėjimui, kada jau 
atėjo vakaras, musu piemenė
lis paėmė savo aveles ir lingyne 
in dvara. Czion rado didele 
linksmybe: Kapeli jos graino 
linksmai, kas tiktai gyvas 
linksminosi ir szoko. Valgiai ir 
gėrimai stovėjo pakajuose ir 
ant kiemo, gere karalius su se- 
natorais, dvarokai ir isz aplin
kines kaiimuocziai, kurie subė
go ant tos linksmos naujienos 
užmuszimo smako. Ir musu Jo
nukui teko geras szmotas mė
sos. Jisai irgi gere, valgė ir 
szoko su kitais, nes nei žodžio 
neciptelejo, jog jis karalaite 
iszgelbejo.

Praėjo ant galo linksmybes, 
praėjo ir szokiai ir vėlei kož
nas ėmėsi prie darbo. Karalius 
ėmėsi ant sudavaidinimo kara
lystes. Del 'biednuju sumažino 
mokestes, idant ir jie su juoni 
galėtu džiaugtis. State baižny- 
czia ant garbes. Dievui, užides- 
tinejo mokykla del vaiku kai
miniu, ba priesz tai viskas bu
vo u’žmirszime, o ypatingai lai
ke, kada smakas žmonis rijo. 
Dabar viskas persimainė.

Kelios sanvaites, o ir mene
siai praėjo nuo nužudinimo 
smako. Karalius kas diena lau
ke iszgerbetojaus ar ne pribus 
kareivis užmokesezio, tai yra, 
paimt prižadėtos karalaites, 
nes dovanai, kareivio nematyt. 
Jis, kaipo teisingas karalius, 
norėtu greitai savo prižadėji
mą iszpildy t, o ėjo jam apie tai 
idant po savo smertei palikt 
tikusi inpedi. Vienok, n'orint 
labai lauke, ne pribūvi nėjo. 
Klausinėjo pas visokius, ar 
apie ji nežino, niekas jam ne
galėjo nieko pasakyt.

Kada jau visoke viltis 'buvo 
pražuvus, karalius pastanavi- 
jo sujieiszkot ir pane vale ji pa
imt. Liepe pirmiause suraszyt 
laiszkus in Visas s'zalis, idant 
ant paženklintos dienos be jo
kio atsisakimo' visi kareiviai' 
pribūtu. Užprasze teipos-gi ii* 
isz užrubežes kunigaikszczius 
idant atkeliautu ir atsigabentu 
su savim ženkliviausius karei
vius. Mistino, jog savo mieri

“Talmudo Paslaptys”

Gyvenimas be juoko ir 
'Linksmumo yra ne galimas, 
Bet ir nėra tikro gyvenimo 

be aszaru.
Isztikr-uju svietas ipersistatytu 

labai kvailas,
Jeigu visi žmones iszsiszieptu 

nuo ausies ligi ausies, 
Kaipo žmones be s zi rd žiu, 

Ir jeigu tai vadintume 
linksmu juoku.

Yra moterių kuriu juokai 
Galima prilygint prie 

sidabrinio varpo, 
O ne yra tai patogios 

moteres.
Bet kada nusijuokia ju 

veidas iszsiblaivo, 
Ir tada ju patogumas 

pasirodo.
Nesijuokia jos nuolatos, 
Juokėsi kada pamisima 

Apie kai toki gero ir 
naudingo, 

O tokis juokas yra 
szirdingas. 

Taigi, szirdingas, linksmas 
Prieteliszkas nusijuokimas, 

Daro svietą linksma ir 
tinkamu.

Juk nevisados turime 
Pricžasti del nusijuokimo 

’ir sziy'psojimb.
'Skubinam, rūpinamės ir 

pykstame,, 
Idant tiktai pralenkti kitus 

gyvenime, 
O kada, jau pasiekiam tikslą 

savo kelionės
Mirtis barszkina in duris, 
Prieteliai sunesza mums 

puikius žiedus, 
Ir visi musu stengimai 

nueina, ant niek!
Ii'nekarta, ateina mums 

ant 'mirties,
Ar nebūta geriau visa 

Gyvenimą praleist juoke? 
Juk gyvenimas tai yra tik 

juokas.
B e t k ad. alp r ub e ž i u ot 

linksmumą ir juoką, 
Kuris praszvieczia veidą 

'žmogaus, 
Reikia kanecz matyt veidą 

aszarota, 
Užlieta teisingoms aszaroms.

Visokios kapelijos keliose vie
tose^ graino, pakajuose' ir lau
ke. Kareiviai negalėjo atsigė
rėt patogumui karalaites, ir 
koįžnaA norėjo su ja szokt, nes 
ji jie su nevienu nenorėjo eit, ba 
ji ji tiktai apie tai ėjo, idant sa
vo iszgelbetoju atrast, o kAd 
daug labai buvo svecziu, tai 
daug laiko praėjo, kol kožna 
apžiuretie galėjo. Ir karalius ir 
karaliene temine ant kožno 
pribuvusio, akyvai prisižiuri- 
nejo ar laikais nepažins iszgel- 
betojaius dukters. Viskas buvo 
ant tuszczio; kareivio, kuris 
smaka užmusze, ne buvo. Nau
jas. smuikas pripildė ju szirdis, 
ba pražudo vilti radime jo. Nes 
sugryžkime pas musu Joną, 
ant kurio niekas netemino, no
rint tonais szvaistesi. •

Per ta visa laika niekas pas 
ji nepersimaine, kožna diena 
buvo užimtas savo avelėms; 
tai buvo jo užsiėmimu. Niekur 
jisai ju neganie, kaip tiktai ži- 
nomoja lankoja giroja. Tenais 
isztisas dienas praleidinejo su 
savo seneliu. Nuo jo iminejo 
tolesni mokslą ir da daug aky- 
vu daigtu dažinojo. O kad tas 
girinys senelis apie viską daiži- 
nojo, tai ir žinojo jisai, ko tie 
kareiviai susivažiavo pas kara
lių, o norėdamas savo augytini 
padarytie laimingu, iszmokino 
ji kaip turi elgtis laike tojo su
sivažiavimo. Jonas, kaip visa
da, ir dabar viską iszpilde kaip 
buvo nuo senio insakyta.

Kada jau pora dienu praėjo, 
nuo prasidėjimo įbanikieto pas 
karalių ir kožnas džiaugėsi isz 
priėmimo, o ir paliovė szokt, 
ba kožnas isz svecziu norėjo 
valandėlė pasilsėt. Ne kurie isz 
svecziu davinėjo dovanas ka- 
raliszkiems tarnams, pinigais 
ir kitokais daigiais. Musu Jo
nas, apie kuri visi užmirszo, at
ėjo priesz karalių ir prasze jo, 
idant butu jam vale pagrait 
svecziams ant kanklių, kad 
tuom sau galėtu kiek papelnyt. 
Karalius noringai ant to pavė
lino, tiktai primine jam,- idant 
gražiai graitu. Pats da nuvedė 
ji priesz sveczjus ir jiems ji 
perstatė. Puikai graino, jog net 
ko'žnam patiko ba klausė, ausis 
patempė, o už tai nepavydėjo 
gausios užmokesties, ba pilna 
kepure pridėjo ąuksiniu pini
gu. Ėjo isz paeiles prie kožno, 
o ir karaliaus su karaliene ne- 
aplenke; ant pagalios prisiar
tinęs prieszais karalaite už-

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Saule Publishing Company,

Kartais ir atsitinka kad 
žmones verkia, 

Isz pavirszines laimes, 
Kokia juos netikėtai 

patinka.

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

— ‘ ‘ Saiile ’ ’ 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!

graino, ir kada norėjo duot 
auksini pinigą, nepriėmė. Nu- 
sidyvinus karalaite, klausė jo, 
ka norėtu už tai, jeigu pinigą 
neima? Drąsiai atsake: jog bu
tu laimingiausiu ant svieto, jei
gu teiktųsi karalaite su juom 
isz vienos kupkos atsigert vy
no. Buvo tai biski perdaug, 
idant prastas avininkelis gertu 
vyną drauge su karalaite isz 
vienos kupkos, nes gera, kara
laite prisilenkė ant jo praszy- 
mo, ypatingai jog ji ji tokia 
drąsą ir atvirumas, o priek tam 
patogumas ir >sztoltas jo pati
ko. Pripildė in auksiniai kupka. 
gero vyno, nugėrė biskuti ir 
padavė jam; jisai iszgere iki 
pusei ir atidavė adgal karalai
tei, o tame nematant inleido in 
kupka brangu žiedą, kuri kara
laite girioje jam padavė. Kara
laite paėmė paduota jai kupka 
ir gere, tame ka toki burnoje ji 
pajuto. Nusigando biskuti, nes 
kaip didelei nusidyvijo, kada 
iszimta isz burnos 'žiedą pažino, 
jog tai tas pats, kuri priesz ke
lis menesius davė kareiviui 
aukso rūbuose pasiredžiusiui, 
temina akyvai iii. veidą pieme
nėlio ir pažino jog tai tas pats, 
kuris ja nuo smert iszgelbejo. 
Nusiminė visi ne mažai, kaip 
karalaite kliktelejo: — Tai ma
no iszgelbetojas! Ir tame mėtė
si Jonui ant kaklo ir jauslei 
pradėjo prie saves sipaust. Nuo 
didelio džiaugsmo pradėjo asz- 
aros isz jos akiu byrėt. Kara- 
liūs ir karaliene teipos-gi pri- 
szoko, vienas nutvėrė už vienos 
o kitas už kitos rankos, ba ir 
jie ji palžino. Dabar staeziai 
karalius jam pasakė, jog jau 
daugiaus neleis nuo saves. Ant 
ko jis jam atsake, jog da ant 
kokio laiko turi atsitolini, o 
paskui pats pribus.

. Karalius suszauke visus sve
czius ir pasakė jiems ta links
ma naujiena; priek tam pasakė 
jiems del ko- buvo sukviesti, 
padekavojo ir visus atliuosavo 
kad keliautu kožnas namon.

Jonas pabuvęs valandėlė, nu- 
sidava peš savo seneli, tas kaip 
visada meilei ji priėmė, pade
kavojo jam, jog teip puikiai 
apsielge. Nusivedė paskui in 
urvą, o isz ten karidorium in 
užkeikta dvara. Eidamas senis 
pasakojo apie akyvus daigtus. 
Pasakė jam ir tai, jog viską ži
nojo, kaip jisai galejosi su 
smaku ir karsztai meldėsi už ji. 
Po perėjimui visokiu paka.ju, 
isz kuriu jau keli jam buvo ži
nomi, atėjo ant galo in didele 
sale, laibai puikia. Sienos buvo 
krisztolines. Ne galėjo atsidy- 
vyt tam visam, ba ne karalisz- 
kam palocija tiek turtu ne yra, 
ka czion. Kada teip dairosi po 
sale, patemino ant grindų ka 
toki, panaszu ant žmogaus, sa
manoms apaugusi. Nusidy vi
nes, klausė, kas tai galėtu but"? 
Ant to klausimo atsake senelis:

— Tasai žmogus ka ten 
matai, yra tai mano tėvas. Bu
vo jisai Czion priesz szimta 
metu karalium. Tas puikus pa
lovis, kuriame dabar esame, 
buvo jo palocium. Turėjo du 
suims, mane ir da antra. O kad 
asz buvau jaunesniu, o -per tai 
vyresniam, pagal tiesa, isz- 
puole po tėvui vieszpataut, tai 
asz užmusziau broli, mislyda- 
nias, jog kaip busiu pats vienas 
tai man karalyste teks. Tėvas 
mano, dažinojes apie tai, bai
siai ant manės užsirūstino, už 
tai ir tiesiog pasakė, jog del 
tos žudinstos karalystes man 
nepaves nes kaimini-sizkam ka
raliui pavees. Asz tai iszgirdes, 
mecziausi ant mano tėvo ir su

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

kardu pervėriau. Mislinau da
bar, jog kada tėvo nebus, tai 
asz apimsiu karaiysta. Nes ko
kia baime mane apėmė, kada 
mirdamas tėvas tarė:

— Prakeiktas esi, atsigi
męs sunau! Tas palocis ir vis
kas, kas jame gyvena, pavirsta 
in akmenis, o tu drauge su 
smaku vaktuosi, o už draugus 
turėsi dreskenezius žverius, ir 
biaurias gyvates. Karalyste 
gausis in kitas rankas, o tu su 
neraminga sanžinia gyvensi 
teip ilgai, kol iszsipildins lai
kas iszgan.imo tavęs. O kad ne
mirtum smerte tokia, ka.jp visi 
žmonis mirszta, tai turėsi vis
ką, kad tave nuo smert užlai
kytu. Daug žinosi slaptybių ir 
turėsi kone stebuklinga galybe, 
vienok tu savim nieko negalė
si padaryt.

Kada ta baisu atsitikima isz- 
girdau, puoliau in kojas mirsz- 
tanezio tėvo ir su aszaroms 
meldžiau atleidimo. O tėvas 
gestaneziu balsu prakalbėjo:

— Kada tavo szirdis užsi
degs, tada, tau dovanosiu, ir 
numirė. Tuojaus ’žeme sudrėbė
jo, palocis nugarmėjo in žeme, 
o kada apimtas baime ir gailės- 
te vaikszicziojau po pakajus, 
radau visus žmonis in akmenis 
pavirtusius.

Tada paėmė Joną už rankos, 
įprivede pas Įauga ir radyda- 
nias su pirsztu laukan tarė:

— Szitai žiūrėk ant to, kie
mo, tieje kareiviai ant arkliu, 
tai visi suakmenėja. Yra ju ke
li tukstaneziai. Tame laike tu
rėjo vaiskas didele paroda, ant 
kurios visi buvo susivažiave, 
kada tas keiksmas teviszkas 
atsitiko. Nenumirė jie, laukia 
teipas-gi iszganytojaus, ka ir 
juosius atgaivintu.

Tuojaus nežino isz kur ant 
visu trijų kiemu pasirodė dras
kantieji žvėrys, kuriuos tu su 
raganiszka lazdele ingalejai, o 
toliaus nuo palociaus tasai bai
sus smakas. Tris tiejei arkliai 
ant kuriu jojei, kad smaka in- 
galet, nebuvo tame laike palo
ciaus arklinycziose kada tėvas 
pa loci užkeikė. Tokiu bud u 
jiems užkeikimas nekenke. 
Sztai asz juosius iki sziol pri- 
žiurinejau, jog net iki sziol li
kos gyvais ir jie man saldino 
gyvenimą.
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tai padaryki© ka prasziau.
Mėtėsi abudu in glebi ir il

gai susispaudė laikėsi ir, po 
iauslingam atsisveikinimui, 
paėmė nuo aslos Jonukas kar
dą kruvina ir su aszaromis, su
ėmęs visas pajiegas kirto in 
kakla; senio; tuojaus galva nu
puolė, stuobris griuvo ant as
los. Perskriode paskui su tuom 
paežiu kardu krutinę, iszeme 
szirdi. Aukure ugni, o kada 
liepsna ūžtelėjo, indejo in ugni 
szirdi. Pasikėlė durnai augsž- 
tyn, o pripildia sale, susileido- 
ant kūno samanoms apaugusio.

[Tasa Ant 2 Puslapio]

Dabar mano brangus Jonu
kai, atėjo kaleinia, idant mane 
ir viską., kas tame palociuje už
keikta iszgelbetum. Sztai žiū
rėk, tas kardas, kuriuom mano 
tęva užmusziau, o ant kurio da 
ženklai kraujo liko, guli szale 
tėvo. Tuom kardu turi man 
galva nukirst, krutinę atida
ryt, szirdi iszimt ir gale kojų 
mano tėvo sudegint.

Su verksmu mėtėsi Jonukas 
prie ranku senelio ir kalbėjo :

— Niekados, mylimas sene
li! Niekados to padaryt nega
liu; liepkie man da szimta sma
ku užmuszt, tai ta padarysiu, 
nes tavęs negaliu užmuszt.

— Tai negali būtie, mano 
mylimas sunau, o kad to neno
rėtum padaryt, tai žiūrėk, jog 
ant naujo žveriai atsiras ir da 
baisesnis smakas atsiras, Iba 
per laika szinito metu ne vie
nos linksmos dienos neturėjau, 
asz gyvenu kaip numiręs, o 
smertispati neateis, kol tu man 
nepadarysi. Tada tiktai busiu 
laimingu, kada padarysi tai, 
ka asz reikalauju nuo tavęs.

— Jeigu kitaip negali bū
tie, kol esi gyvu, pasakyk kaip 
czion tas palocis girioje, teipos- 
gi kokiu budu toji karalyste 
gavosi kitam karaliui, o ant 
galo, isz kur imdamai maista 
per ta laika"?

— Ta viską tau pasakysiu: 
Seiliaus czion nebuvo girios, 
nes palocius stovėjo ant gra
žaus, kalnelio, nuo užkeikimo 
nugramzejo skradžiai; del to 
smako visi bijojo prisiartinti, o 
kad per tiek metu žmogaus ko
ja nepastojo, tai-gi ir giria už
augo. Karalyste tokiu budu ga
vosi in rankas kitam karaliui. 
O kad isz czion kur tai palocius 
dingo, ir kaip tiktai kaiminiais 
karalius dažinojo, atkeliavo su 
vaisku in szita vieszpatysta 
prisisavino. O kad teipos-gi tu
rėjo du sunns, tada vienam isz 
ju, palociu pastatęs ir atidavė 
sostą. O isz ko ir kuom maiti
nausi, tai viską ėmiau isz to 
palociaus ir ne iszmanau, no
rint ėmiau isz ipadejimo paloci- 
nio, tai vis buvo tiek, kiek pa
ėmiau. Dabar jau viską žinai,

Ant Gavėnios
No. 197 Graudus Verksmai 

arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir Ii adymas apie Jezu Kris
tų 20c.

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima® 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
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Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.
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Žinios Vietines
•— Subatoj pripuola. Szv. 

Konrado, o Tautiszka Vardine: 
Szaruno.

— Kita s an v ai te: N odelio j 
pripuola Szv. Leono ir Szv. Eu- 
cherio, o Tautiszka Vardine: 
Kūno. Taipgi ta diena: 1915 m., 
Pasauline Paroda, Panama- 
Pacific atsidarė in San Fran
cisco mieste, Californi jo je; 
1895 m., revoliucija Cuba sa
loje.

— Daug szeimynu isz szios 
apylinkes kraustosi in kitus 
miestus, nes neturėdami jokiu 
užsiėmimu czionais yra pri
versti jieszkoti darbu kituose 
miestuose.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Felikso, Szv. Audriojo ir Szv. 
Papino, o Tautiszka Vardine: 
Kestuczio. Ir ta diena: Brolys
tes sau vaite; 1922 m., Didis 
Italijos, lengvesnis už orą “di- 
ridžibilis” Roma, susprogo, 
kai jis dasiliete elektros dra
ins, nusileisdamas in Hampton, 
Virginia valstijoje. Trisde- 
szimts keturi žmones žuvo; 
1883 iii., iszejo pirmasis Lietu- 
viszkas laikrasztis “Auszra”; 
1950 m., du Amerikiecziai in- 
tarti ir pasmerkti Vengrijoje 
kaipo iszdavikai sznipai; 1916 
m., prasidėjo baisus muszis 
prie Vendinio, per Pirma Pa
saulini Kara.

— Szimet “Primary Flec
tion” 'bus laikomos Gegužio 
May 17-ta diena.

— Utarninke pripuola Szv. 
Petro, o Tautiszka Vardine: 
Kiežaido. Ir ta diena: pripuola 
Amerikos tautine szvente, Jur
gio Vaszingtono diena. Jis ‘bu
vo Amerikos pirmutinis Prezi
dentas. Jis gimė 1732 metuose. 
Buvo Prezidentu nuo Balan
džio April 30 d., 1787 m. ligi 
Kovo Mar. 4 d., 1797, numirė 
Gruodžio Dec. 14 d., 1799 m.; 
1784 m., laivas “Empress of 
Gilina” iszplauke isz New 
York uosto ir sugrąžo už pen
kiolikos dienu isz Kinijos su 
szilku ir arbata kaipo savo ta
vom; 1819 m., Amerika nusi
pirko Floridos kraszta nuo Is
panijos už penkis milijonus do
leriu. Tiek dabar kasztuoja 
vienas vieszbutis, hotel is Mia
mi mieste, Floridoje; 1854 m., 
pirmas Republikonu Partijos 
mitingas buvo suszauktas, Mi
chigan valstijoje; 1879 m., 
Woolworth atidarė savo pirma 
deszimtuku sztora in Utica, 
N. Y., 1387 m., Lietuviai pri
ėmė Krikszczionpbe; 1943 m., 
Amerikos eroplanas “Yankee 
Clipper” nukrito ir sudužo in 
Tagus upe, netoli Lisbon, dvi- 
deszimts- keturi žmones prigė
rė, penkiolika iszliko gyvi.

— Seredoj pripuola Szv. 
Motiejo ApasztaĮo.

— Seredoj pripuola Pelenu 
Diena, kada visi Katalikai eina 
in Baižnyczia priimti pelenus, 
kurie jiems primena kad žmo
gus yra tik dulke, isz dulkiu 
kilęs ir in dulkes vėl pavirs. Ta 
diena Pasninkas.

Shenandoah, Pa.—
Szv. Jurgio Lietuviu parapijos 
Choras, vedamas muziko Prof. 
J. Alacziulio, per Potts vi lies 
“YVPPA” radio stoti, Nedelioj 
Vasario Feb. 3-czia valanda po 
Vasario 20 d. 3-czia valanda po 
mines 37 metu sukakti nuo 
Lietuvos Nepriklausomybes 
paskelbimo. Programoje: Cho
ro dainos, kalba Lietu viszkai,

Kunigas St. Raila, o kalba Į 
Angliszkai, V. Witt - Vaitekū
nas. Apylinkes Lietuvius min
timis ir szirdingai kviecziame 
jungtis su kenezianezia Lietu
va.
—------------------ :-----------------------------------—

Prancūzijos Buvęs
Premieras

Buvęs Prancūzijos Pre
mieras, Pierre Mendes-Fran
ce, gryszta in savo namus, 
Paryžiuje, kai jis inteike sa
vo atsisakyma isz tos vietos 
Prezidentui Rene Coty. An
toine Pinay, buvęs Premie
ras, sutiko stengtis sudaryti 
nauja taryba, bet ir jam ne- 
pasiseke.

Prancūzijos valdžia yra 
tokia nepastovi, kad tik ant 
vieno klausimo, jeigu taryba 
nesutinka su pirmininku, 
Premieru, tas Premieras ta 
paezia diena turi pasitrauk
ti.

Girardville, Pa. —
Ponia Magdalena (Petrauskie
ne) Brokeri iene, nuo 229 A 
uly., pasimirė iiii Danvilles 
vaistinėje ligonbute Panedelio 
nakti. Velione gimė Lietuvoje, 
atvyko in Amerika daugelis 
metu atgal. Jos vyras Antanas 
Bokerias mire Sausio Jan. me
nesio treezia dienia. Prigulėjo 
prie vietines Lietuviszkos pa
rapijos, ir Szv. Rožanicziaus 
draugijos. Paliko dvi dukte
rys: Ona Stiney isz New York 
ir Izabele Muszanauskiene, 
Connerton, iris sūnūs: Juozą 
Petrauska, Mali. City, Adolpa 
Petrauska mieste ir Kazimie
ra Petrauska, Frackville, taip
gi dvylika anuku ir asztuonio- 
lika pro-anuku. Kūnas paszar- 
votas pas dukteres namuose p. 
Iza'belles Muszanausikienes, Go- 
nnertone, o laidotuves inviyks 
Sukatos ryla, su Szv. Miszio- 
mis in Szv. Vincento bažny- 
czioje, Girard vilioję, devinta' 
valanda ir palaidos in 'parapi
jom ka|)inese. Gralborius Vincais 
Menkieviczius laidos. —A. a. 
Magdalena Brokertiene -buvo 
sena “Saules” skaitytoja.

Melas
Pirkie U. S. Bonus

Palicijantas: Sustok! Ko
dėl tu iszszokai per langa isz 
tojo namo?

Žmogus: Locnininke tojo 
namo man sumelavo.

Policijantas: Kaip tai?
Žmogus: Tai matai taip 

buvo. Ji man pasakė kad jos 
vyras dirba ant naktinio 
szipto.

Platinkit “Saule”
t

ATIDĖJO BOMBOS
SUSPROGDINIMĄ i

____ _
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Tokis vėjo nepastovumas 
galėtu daug iszkados padary
ti, ūkininkams ir mainieriams, 
in East Central Nevada, tarp 
Caliente ir Pioche miestu, ku
rie randasi apie szimta sze- 
szios deszimts penkios mylios 
nuo tos vietos kur ketinama ta, 
bomba susprogdinti. Vejas, ir 
audros pelenus nuo tos bombos 
dar ir toliau nunesztu.

VIENA KOLEKTA
VISIEMS VAJAMS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kantai savo fabrikuose, kur 
yra uždausta kolektas daryti 
ar rirkti pinigu del bet kuriam 
tikslui, nes tie fabrikantai isz 
savo darbininku praszo syki in 
metus paaukoti kiek jie nori ar 
iszgali in bendra toki fondą. 
Paskui isz to fondo yra laikas 
nuo laiko paskiriama kiek ga-į

Žydelis, mokindamas savo 
sūneli kaip bizni varyti, sako: 
“Kai tu parduodi skrybėlė; 
žmogui, kuriam reikia skrybe- 
les, tai visai prastas biznis. 
Taip ir teisingas žmogus gali 
padaryti. Bet jeigu tu parduo
di kelines tam kuriam nereikia 
keliniu. Ot, tai kur geras biz
nis, tai geras geszeftas.”

Pirkie U. S. Bonus
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gF, Formosa Klausimas Tautu San jungoje
myna isz antros žmonos Mary 
Bali Vaszington ir ju keturis 
sūnūs ir viena dukra in Ferry

Pirm negu prasidėjo po
kalbiai ir pasitarimai kas- 

link Formosa Salos ir su- 
stabdinimo viso szaudinimo 
tenai, Tautu Sanjungos Ap
saugos Taryta ežia nubalsa
vo, deszimts priesz viena, 
nieko dabar nedaryti apie

]ima invairems labdarybės dar-' kalbėti. Organizuoto tokiu dar- j 
tams. bininku telkimo valdyba imasi

Tekis patarimas yra tikrai priemonių, kad karta pateke 
pagirtinas, nes jau dabar kad vergu darbams nesumanytu 
ir paprastam darbo žmogeliui gryžti nors ir in Rusu apiplesz- 
insipyko visos tos kolektos. O ta savaji kraszta. Maskvine in- 
ka sakyti apie biznierius, sztor- staiga vilioja Lietuvius paszel- 
ninkus ir kitus, kurie kasdien pomis, dienpinigiais, nemoka- 
gauna keletą tokiu laiszku ir ma kelione ir tariamai geru
dar daugiau visokiu kolektorių 
jiems ramybes neduoda.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

bu, veikianeziu Lietuvoje prie 
Ministeriu Tarybos, kuri yra 
klusnus Maskvos tarnas. Za- 
gotzerno, MTS, Zagotskot, 
Glavmiasolsbyt, Glavtabak, 
Glavugol, Glavtekstiltorg, Gla- 
vubovtrog ir eile kitu siekia' 
Lietuva ukiszkai apipleszti ir 
gyventojus nuskurdinti. Nau
joji vadinamojo “organizuoto 
darbininku telkinio” valdyba 
turi dar kita tikslą. Jos užda
vinys, ne gerybes isz Lietuvos 
vogti ir Rusijon iszvežti, bet 
Lietuvius pajungti Leningra
do, Svordlovsko, Molotovo 
miestuose, Karelijos-Suomijos 
kraszte, Kirovo ir Vologdos 
srityse miszkams kirsti.

Iki szio meto atsirado kai ku
riu pramusztgalviu, kurie “sa
vanoriais” iszvyko vergu dar
bams ten, kur patys Rusai ne
nori dirbti. Sziandiena toks isz- 
vežimas organizuojama^ Mask
vos patvarkymu per jos pa- 
czios sukurta instaiga. Anks- 
cziau minėtieji savanoriai, pa
ragavę vergu duonos, stengėsi 
kuo greieziausiai gryžti in sa- 

j vo kraszta. Jie bego isz darbo- 
viecziu, nes isz žadėto didelio 
atlyginimo negali nusipirkti 
net pakankamai maisto. O apie 
gyvenimo sanlygas nėra ko ne

inneszima kad Tautiszka Ki
nija butu iszmesta isz Tautu 
Sanjungos.

Isz kaires in deszine: A. 
A. Sobolevas (jis nebalsavo) 
isz Sovietu Rusijos; Sir 
Pierson Dixon, isz Anglijos; 
ir Amerikos Ambasadorius, 

pragyvenimu. Ten, esą, busią 
parūpintos patalpos ir net pa
talyne. Apie Rusu sugebejima 
sukurti darbininkams pragy
venimą, jau visi žino. Nege- ■ 
riau dedasi ir szi karta. Lietu-; 
viams yra pakankamai darbo 
savo kraszte. Tegu kerta misz- 
ka patys Rusai ir tesižino su 
savo miestu ir karo pramones 
statytomis. Lietuviai jau ne 
karta buvo apvilti panasziais 
Rusu instaigu pažadais ir su
vedžiojimais. Tegu pavergėjai 
ir Kolonistai Rusai kruastosi 
isz Lietuvos in Karelija, Kiro
vo ar Vologdos sritis, nes tik 
Lietuviai gali szeimininkauti 
savo kraszte.

Per .Menka Socialine 
Globa

Lietuvos pavergėjai giriasi, 
kad jie labai rūpinasi Sociali
ne žmonių globa ir jiems szelp- 
ti kasmet skiria dideles pinigu 
sumas. Vilniaus radijas paši
gyre, kad sziems reikalams 
1954 m., buvę paskirti 88 mili
jonai rubliu. Girdi, nuolatine 
valstybes pagelba gauna pensi
ninkai, “didžiojo tėvynės ka
ro” ir darbo invalidai. Tai yra 

Į tik pasigyrimas. Isz tikrųjų 
Socialine globa sziuo metu pa
vergtoje Lietuvoje yra pasigai- 

i Įėjimo verta. Tai rodo ir nepa- 
| prastas elgetų skaieziaus padi- 
; dėjimas. Dauguma elgetų su
daro Rusai ir vad., “didžiojo 
tėvynės karo” invalidai. Isz- 
maldos praszancziuju ir elge- 
taujaneziuju pilni miestai ir

Henry Cabot Lodge.
Peiping mieste, Kinijoje, 

Kiniecziai Komunistai atme
tė Naujos Zealandijos pa
kvietimą siunsti delegatus in 
Tautu Sanjunga, tik pasi
klausyti ir pasitarti.

□ C3 □

Naujos Tvirtoves Prie Formosa Salos

Kiniecziu Tautiszka val
džia yra paskelbus kad ar
mijos, kurias Amerikos lai
vai yra iszveže isz Tachen 
Salos, bus dabar pavartuotas 
ginti Formosa ir kitas neto
limas salas. Apie keturiolika 
tukstaneziu kareiviu ir apie 
asztuoniolika tukstaneziu ei
liniu žmonių buvo isz Tach
en salos iszveszti Amerikos

miesteliai. Jie neitu pas žmoynors namas nebuvo toks milži
nes duonos pluteles praszyti, i niszkas kaip kaimynu, bet ga-
jei valstybe jiems pensija ar na puosznus su tu dienu viso- 
paszelpa mokėtu. Žmones elge- Į kiaušiais ir puikiausiais inren- 
tauja tik nuo bado gelbedamie- ‘ gintais ir patogumais.
si. Laisvuose krasztuose, kur I Senasis Vaszingtonas ne- 
valstybe tikrai socialine žmo-'vien tikiu užsiėmė, :“,įis ’buvo 
gaus globa rūpinasi, nėra elge- savininkas laivu, valdavo dė
tu. Tuo tarpu pavergtoje Lie-icoųuan geležes kasyklas, daly- 
tuvoje elgetų skaiezius nema-' vavo bažn vežios ir miestu or- 
žeja. Tai rodo, kad socialine! ganizaci jose. y)
globa per maža ir blogai orga-1 Jurgis, kaip ir kiti turtingu
nizuota.

“FERRY FARM”

Jurgio Vaszingtono 
Vaikystes Namai

“Ferry Farm”, Vaszingtono 
vaikystes namai randasi netoli 
Fredericksburg, Virginijos 
valstijoj. Pagal senas pasakas, 
jaunasis Jurgis ežia nukirto 
savo tėvo vysznia ir pripažino 
kad jis t eitp padare. Kita karta, 
norėdamas parodyti savo jie- 
gas, jis mete sidabrini doleri 
skersai netolima Rappahan
nock upe. Buvo dar kitas ihdo- 
musi bet szi karta užraszytas 
atsitikimas, jaunajam Vasz- 
ingtonui besimaudant ujpeje, 
dvi moterys pavogė jo visus 
draJbužius, taip inraszyta teis
mo rasztuose.

August inc Vaszingtonas, 
Jurgio tėvas perkele savo szei-
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Farm kada Jurgis buvo vos 6 
metu amžiaus. Tose dienose 
ūkis buvo' isz 260 akru žemes, 
bet vyresnis Vaszingtonas isz- 
nuomavo dar kitus 300 akru ir 
insteige gana, turtinga ūkia,

Septinto Laivyno.
Daugiau kaip trys tuks- 

taneziai Kiniecziu kareiviu 
bus nuveszta in Pishaii, Yu- 
shan salas, apie deszimts 
tukstaneziu kareiviu bus pa
skirta sustiprinti Formosa 
salos tvirtoves. Apie keturi 
tukstaneziai geriausiu karei
viu bus pasiunsta in Quemoy 
ir Matsu salas.

tevu vaikai, praleido', jaunystė 
bemedžiodamas,' be žvejodamas 
ir dalyvaudamas visokioj jau
nu ju veiklioj. Mėgo raszyti ir 
skaity ti. Tėvo matavimo paak- 
vote savo jaunaji Jurgi.

Augustinas Y’aszingtonas 
mirė 1743 metuose, nuo slogos 
užsikrėsdamas betvarkant sa
vo ūki ir 56 metais vėliau ta 
pati liga nukirto jo garsuji su- 
nu Jurgi. Tėvas paliko Ferry 
Farm savo įsunui Jurgiui. O 
szis praleido daugiatisia laiko 
aplankydamas savo pusbrolius 
ir gryžo ini Ferry Farm tik ap
lankyti motina, kuri visa laika 
pasiliko ežia ligi 1772 m., ka
da persikėlė in Fredericks
burg. Už keliu metu A’aszing- 
tonas pardavė ūki senam drau
gui Generolui Hugh. Mercer, 
kuris per revoliucija mirė nuo 
karo žaizdų. Sziuo laiku Jur
gis Vasziingtonas su savo žmo
na Martha jau gyveno Mount 
Vernon, prie 'Potomac upes, 
Virginijos valstijoj.

Sziandien mažai Lieka Ferry 
ūkio, viskas apleista. Gzia lie
kanai szeimyiios ledaines, ten 
vieno kambario senas pastatas, 
kuris galėjo 'būti matavimo in
staiga. Bet sziandien yra dide
lis susidomėjimas atstatyti 
Ferry ūki ir isz jo padaryti 
tautine szventove.- —C.

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo preuumeratais.

SKAITYKIT 
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