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PRAVARYTAS REPUBLIKONAS

Nesantaika Republiko- 
nu Partijoje I

Edward J. Corsi, (po kaire) 
buvo paszalintas isz sziltos vie
tos, Vaszingtone, kur jis buvo 
patarėjas del visu ateiviu in szi 
kraszta, ir parūpindavo pilie
tybes rasztus tiems kurie norė
davo tapti szio kraszto pilie- 
ežiais.

Jis baisiai supyko ir dabar 
duoda visiems Republikonan.s 
žinoti kad jis nėra patenkintas.

Leonard Hall, Republikonu 
Partijos pirmininkas vis ragi-; 
na ir pataria jam pasilikti Re- j 
publikonu partijoje, ir prižada

Isz Amerikos
23-czia

MIELASZIRDYSTE
ŽULIKAMS

Gubernatorius Glamo
nėja Žmogžudžius

--------
HARRISBURG, PA. — Du 

žmogžudžiai, kurie iszliko gy
vi per daugiau kaip septynis 
metus, aeziu advokatams ir 
Gubernatoriui, dar ilgiau savo 
nevertingas gyvastis pasilai
kys.

Gubernatorius George M.! 
Leader sutiko atidėti ju mir- i 
ties bausme jau dvideszimts: 
treczia syki. Dabar ta mirties 
bausme atidėta iki Birželio 
dvideszimts septintos dienos, 
kad jie turėtu proga dar syki 
kreiptis in augsztesni teismą. 
Nors visi gerai žino kad jie 
yra kalti.

Trisdeszimts metu amžiaus 
Harold ir dvideszimts penkių 
metu amžiaus Harry Zeitz bu
vo galutinai nuteisti ir pa
smerkti su mirties bausme ir 
turėjo mirti ateinanezia san- 
vaite. Bet Gubernatorius Lea
der ta mirties bausme vėl ati
dėjo.

Kitas tokis žulikas teipgi iki 
sziol iszsisuko isz tos jam pa
skirtos mirties bausmes dvide
szimts tris sykius.

PRIGĖRĖ

Du Kiti Iszsigelbcjo

jam kita kokia szilta vieta. Bet 
Edward J. Corsi baisiai inpy- 
kes ir jaueziasi inžeistas.

Ir su juo visa partija turi 
skaitytis, nes jis yra politikie
rius ne te intakes.

Jis sako kad visa adminis
tracija per daug- klauso Kon- 
gresmonu ir Senatorių, ir nieko 
pati administracija, ar tai ant 
vidaus ar ant Užsienio reikalu 
nedaro ir nenutare be Kongres
menu ir Senatorių patarimo. Ir 
tai, jis sako, visai Administa- 
cijai Vaszingtone, nes in svei
kata, nes Kongresmonams la
biau rupi vietine, savo miestu 
ar valstijų politika, negu viso 
kraszto gerove.

Szitie žulikai, žmogžudžiai 
jau ne pirma syki pakliuvo in 
teismą ir kalėjimą. Jie nužudė 
policijanta ir kelis kitus ne
kaltus žmones. O dabar musu 
Gubernatorius, nepaisindamas 
nei visu tu augszcziausiu teis
mu nusprendimu, vis atideda 
diena, kada jie turėtu už savo 
prasikaltimus užsimokėti.

Ar butu per daug klausti del 
kokiu priežaseziu musu valsti
jos politikierius, Gubernato
rius dabar statosi save augsz- 
tesniu ir mokytesniu už visus 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Mirė
PRINCETON, N. J. — Dr. 

Albert Einstein, 76 metu am
žiaus, garsingas svietiszkas 
mokslinczius, pasimirė Pane-

Dr. Albert Einstein 
delyje, Balandžio 18-ta diena, 
1:15 valanda ryte, in Princeton 
ligonbute, nuo patrūkimo di- 
džiausoji arterija.

TĖVAS IR SŪNŪS ARMIJAI SPAUDA

LONG BRANCH, N. J. —
Tėvas isz Virginia ir jo devy
nių metu sūnelis prigėrė apie 
treczia valanda po pietų, kai ju 
keturiolikos pėdu ilgumo lai-' 
velis apsivertė, in Shrewsbury 
upe, netoli nuo Long Branch.

Tėvo vienuolikos metu duk
rele ir jo szvogeris buvo iszgel- 
beti, kai jauna, mokine slauge, 
nurse juos isztrauke isz van
denio.

Nelaime atsitiko apie czverti 
mylios nuo Pleasure Bay, kur 
visi eina žvejoti.

Tarne laivelyje buvo trisde- 
i szimts dvieju metu amžiaus 
Barney Fain, isz Norfolk, Va.; 
jo sūnūs Allan, jo duktė Carol 
ir Neiil Bry, jo szvogeris.

Keli laivai greitai pribuvo ir 
isžgelbejo kitus. Dvideszimts 
metu amžiaus mokine, slauge, 
nurse, Joan Beston, isz Morris
town Memorial ligonines grei
tai pasimere ir isztrauke Neil 
Bry ir ta mergaite ir apjuosė 
juos su virve kad kiti ant laivo 
galėtu juos isztraukti isz van
denio.

Per kelias valandas eropla- 
nai ir laivai sukosi apie ta vie
ta, tikėdami kad gal kas kitas 
iszliko gyvas, bet paskui visi 
gryžo atgal, nes nebeliko vil
ties surasti ka kita.

Kur Komunistu
Eroplanas Nukrito

Tas juodas kryželis szito 
žemlapio viduryje, parodo 
kur Indijos kraszto eropla
nas nukrito netoli nuo Sara
wak. Ant to eroplano važia
vo keli Komunistu vadai ir 
laikrasztinmkai. Visi jie va
žiavo in Afrikos-Azijos kon
ferencija, in Bandung, Java.
Eroplanas nukrito in South 

China juras. Isz Hongkong, 
žinios ateina, kad ant to ero
plano buvo vienuolika kelei
viu. Iszrodo kad visi, iszim- 
ant du lakunu žuvo szito j e 
nelaimėje.

KOMUNISTAI ŽUVO
EROPLANO 

NELAIMĖJE
SINGAPORE. KINIJA. —

Anglijos Laivynas pranesza 
kad trys lakūnai iszliko gyvi 
kai didelis eroplanas, isz In
dijos nukrito in South China 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

REIKALINGA
—

Be Spaudos Armija 
Žuvus

WASHINGTON, D. C. — 
Kai Admirolas Robert B. Car
ney, Laivyno vįrszininkas, ne- 
tyczia prasitarė laikrasztinin-; 
kams ka jis mislina apie Mat
su ir Quemoy salas, valdžios ir 
kongreso komisijos tuojaus pa- į 
eme ji nagan. Mat jis tiems 
laikrasztininkams buvo pasa
kęs kad jis tikras kad už keliu 
sanvaieziu Kiniecziai Komu
nistai užsipuls ant tu salų.

O kaip tik priesz tai Apsau-; 
gos Sekretorius buvo vieszai 
pasakęs ka tenai jokio pavo
jaus nematyti. Kai Admirolas 
Carney buvo patrauktas priesz 
tas komisijas pasiaiszkinti, jis 
viską užsigynė.

Laikrasztininkai, i n p y k e 
kad per ta savo užsigynima, 
Admirolas Carney visus juos 
melagiai pavadino tuojaus szo- 
ko pirmyn ir pradėjo vardais 
iszvardinti ir, žodis po žodžio 
paskelbti ka tas Admirolas 
tikrai buvo sakes.

Apsaugos Sekretorius Wil- 
sonas iszsigando, jam net ir 
blusos numirė. Jis tuojaus isz- 
leido insakyma kad nei vienam 
karininkiTMieyalia vieszai pra
sitarti ar iszsižioti. Ir ežia Po
nas Apsaugos Sekretorius, 
Wilsonas suklydo ir suklupo. 
Jis dabar ima suprasti kad 
spauda yra daug reikalingesne 
^armijai negu armija spaudai. 
Laikrasztininkai daug daugiau 
ir daug linksmesniu ir žingei-j 
dingesniu žinių gali paraszyti 
savo skaitytojams negu apie 
Apsaugos ar Armijos Sztaba.

Armija, Laivynas, Lakunu 
Sztatas ir Marinai labai nori 
kad spauda skelbtu ir apraszy- 
tu j u nu veikimus ir j u reika
lus.

Kaipo tik vienas pavyzdys: 
Dabar iszkilo kongrese klausi
mas kaslink sumažinimo musu 
vaisko. Apsaugos Sekretorius, 
Charles Wilson, Prezidentas 
Eisenhoweris ir Demokratu

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LAIVYNO LAKŪNAS
UŽSIMUSZE

FALLON, NEVADA. — 
Laivyno lakūnas, skrisdamas 
in greita “jet” eroplana, užsi- 
musze, kai tas jo eroplanas su
dužo in medi ir susprogo, neto
li nuo Fallon miesto. Jis buvo 
Leitenantas Alexander K. Ben
nett, isz Bedford, Mass.

Jis buvo ant Moffett Field,’ Į 
Californijoje, kur daug lakunu 
mokinasi kaip vairuoti tuos 
greitus “jet” eroplanus.

Laivyno sztatas sako kad tas 
lakūnas per greitai ir per že
mai nusileido ir per puse my
lios nepataike in vieta jam pri
rengta nusileisti, ir taip davė 
in medi, kad jo eroplanas ant 
vietos susprogo.

Mažutei Stebuklas

Mažute, szesziu metu Lin
da Beadling, Pittsburgh, 
Pa., žiuri in kas jai iszrodo 
tikras stebuklas.

Viszcziukas prasimusze 
pro kiauszinio lukszta, ir 
Sitai isz kiauszinio, gyvas 
paukszcziukas. Mažyte mer- 
gaituke visa valanda, akis 
iszvertus žiurėjo in szita 
visztuko 1 ‘ užgimimą ’ ’.

^Pirkie U. S. Bonus’

Szimtai jaunesnuju nebe- 
galejo prisigrūsti prie Baltų
jų namu pievos ir susijiesz- 
koti sau Velykiniu margu- 
ežiu. Tai pats Prezidentas 
Eisenhoweris j-uos nepa-

2 Czekai Pabėgo
Nuo Komunistu

Praszo Kad Amerikie- 
cziai Juos Priimtu

REGENSBURG, VOK. — 
Du Czekai studentai, pasivogė 
maža, sportiszka eroplana, pa
bėgo nuo Komunistu ir dabar 
praszo kad Amerikiecziai juos 
priimtu ir duotu jiems apsau-: 
gos sargyba nuo kitu Komunis
tu.

Dvideszimts metu amžiaus \ 
Karel Kucera, isz Pragos ir de-■
vyniolikos metu Zdanek Nach- 
milner isz Fisverable, su savo 
tuo pasivogtu, mažu eroplanu 
nukrito ant farmos Bavarijoje. 
Buvo mažiau kaip gorezius ga
zolino tame eroplane, bet jiems! 
pasisekė nuskristi apie ketu
rios dezzimts penkias mylias: 
nuo Komunistu rubežiaus in 
Bavarija.

Amerikos Armijos virszinin-' 
kai juos nusivežė in Nurem
berg iszklausineti. Kai tik jie
du nusileido, jiedu tuojaus sta- 
cziai sake kad jie nori ežia pa
silikti ir nenori už jokius pini
gus gryszti.

“Mes neesame Komunistai,” 
vienas isz ju Vokietei pasakė 
ant tos farmos, “mes szita ero
plana pasivogėme Czekoslova- 
kijoje. Kad loska pasakykite 
mums kur randasi jusu miesto 
policijos ofisai. Mes norime pa
siduoti ir praszyti kad jie 
mums duotu saugia vieta.”

Abudu buvo pavesti Ameri
kos Armijos priežiūrai. Vienas 
augsztas Amerikietis karinin
kas sako kad Armija dabar 
taip nesiskubina tokius pabė
gėlius vaiszinti ir priimti, kad 
vėl neatsitiktu kaip atsitiko su i 
tuo Valery Lysikovu, kuris, 
pavaiszintas, iszkilmingai pri-

Prcz. Eisenhoweris Padeda Mažesniems

mirszta, bet ežia jiems kad ir 
už tvoros padalina nors po 
viena marguti. \

Apie dvideszimts trys tuk- 
staneziai žmonių susirinko 
del tu Velykiniu iszkilmiu; 

imta0, dovanomis apdovanotas 
nutarė gryszti narna pas Ko
munistus.

Per kelias pastarąsias san- 
vaites keli tokie visokiais keis
tais budais yra pabėgs nuo Ko
munistu, isz Czekoslovakijos.

Gegužio dvylikta diena, 1954 
metuose, pernai, dvideszimts 
trijų metu amž aus Czekas, 
vien tik su apatinėmis kelnai- 
tenrs, su kitu pasivogtu ero- 
planu atskrido in Grafenwoehr 
kur randasi Amerikos lakunu 
aeredremas.

Metai priesz tai, trys Czekai, 
su revolveriais, privertė Czeku 
Komunistu eroplano lakuna, 
savo eroplana pasukti in Vaka
ru Vokietija. Dvideszimts trys 
isz tu keleiviu pareiszke kad 
jie nori savo noru gryszti in 
Czekoslovakija, ir jie buvo su
gražinti.

Kiti pabėgo kai jie traukinio 
inžinierių užklupo ir ji priver
tė važiuoti skersai rubežiu in 
Vakaru Vokietija.

Vienos szeimynos tėvas, bu
vęs Naciu armijoje, pasistatė 
sau namie padaryta kariszka 
tanka isz kariszku gabalu ir su 
savo visa szeimynele persirito 
per ta rubežiu.

Dabar beveik kasdien keli 
tokie pabėgėliai pasirodo Va
karu Vokietijoje ir praszosi 
kad jie butu priimti ir kad 
jiems butu užtikrinta sargyba 
priesz Komunistus, kurie norė
tu juos pargabenti atgal in Cze
koslovakija ar juos ten pat nu
galabinti.

SKAITYKIT 
H^“SAULE”^ 

PLATINKIT!

j u tarpe buvo apie szeszi 
tukstaneziai vaiku, kurie tu 
margucziu jieszkojo po pie
va.

0.0 o
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Kas Girdėt
tu| mažu, sportiszku automobi- 
liu isz Europos, jis jau per sto
ras in ji inly st i.

Senato komisija dabar sten
giasi isztirti ir dažinoti kodėl 
viskas taip pakilo ant Wall 
Street Stocku ir szieru, kelios 
sanvaites atgal. Kas mums bu
tu gerai dažinoti, tai kada vėl 
taip pakils, kad ir mes galėtu
me sau nors maža, turtėti susi- • •
krauti.

Žmones niekados neužmirsz- 
ta gera darba ai- patarnavima, 
ypatingai jeigu jie patys yra ta 
gera, darba padare ai- nuveikė.

150 METU SUKAKTIS 
PENNSYLVANIA 
ACADEMY OF 
OF FINE ARTS

Lietuvos
Generolinio Konsulato
New York Pajieszkomi

Asmenys

bi ? Klause sargiene akis įsi
vertus, mislydama jog biedna 
motore isz proto iszejo, ka nau
jo duži nejus isz laiszko.

— Teip, mano gera žmone-

apraszy-

apysaka 
szimtme- 

Li etuviszkv 
Su paveikslais. 175

PHILA DELPHI A, PA. —

Nauju automobiliu pardavė
jai reikalauja kad Kongresas 
investu instatyma uždrau- 
džiant antru ranku automobi
liu pardavėjams parduoti nau
jus automobilius. Kai kurie 
nauju automobiliu pardavėjai, 
negalėdami savo naujus auto
mobilius parduoti, juos paski
ria, antru ranku felcziariams, 
kurie tuos naujus automobilius 
parduoda kaipo antru ranku, ir 
mažiau už juos ima. O. nauju 
automobiliu pardavėjams už
drausta pigiau parduoti, negu 
už kiek automobiliu kompani
jos ir fabrikantai nustato.

Biznieriai savo bizni referuo
ją su automobiliu 'bizniu: Kai 
automobiliui biznis geras, tai ir 
visiems kitiems'biznieriams ge
rai. Bet jau dabar matyti kad 
ne už ilgo biznis bus prastesnis 
nauju automobiliu pardavė
jams. Tada ir visi kiti biz.nie-

Dabai’ fabrikantai rengiasi 
iszleisti naujos mados refrigc- 
ratorius, skalbiamąsias maszi- 
nas ir kitus namu intaisus, ir 
pradės garsinti ir aiszkinti, 
kad tos maszinos kurias jus 
dabar turite savo namuose,, jau 
isz mados iszejuisios.

Pirmoji kito karo diena 
mus ar iszvažiavusins, ar 
prisirengusius.

ras
ne-

Republikonu valdžia, 
rengiasi paskirti bilijonus do
leriu del nauju vieszkeliu, mo
kyklų ii- invairiu sztoru, kad 
biznis per daug- nenusmuktu ir 
kad per daug darbininku nesi
tiktu be darbo. Mat rnikimai 
per arti.

dabar

ropos muzeju direktorių aplan
ke Amerikos vals., jie nustebo 
Amerikos dailės muzeju kultū
rine veikla.

Galime ežia paminėti viena 
žymu dailės centra kuris vys
tydamas dailės tradicijas, pa
davimas paežiu laiku, iszpilde 
savo bendruomeniszka ir ap- 
szvietos atsakomybe. Tas Cen
tras yra Pennsylvania Acade
my of Fine Arts, Philadelphijo
je, Pa.., ne pirma inkurta Ame
rikos vals., -bet viena isz se
niausiu, nes ji jau szvenezia sa
vo 150 ra:, sukakti. Sziandien 
szame muzejui pradėta paroda 
isz kuriniu net 25 Amerikos žy
miausiu dailinuiku nuo 1805 m. 
Visi žymus netik Amerikos 
dailės istorijoj bet ir visame 
pasaulyje.

Vieszus ir privatus savinin
kai isz visu szalios daliu pa
skolino sziuos kurinius sziu 25

Atoksiunas, isz Ramygalos 
valsczio, Painevežio apskriczio.

Bagoezius, isz Malvediszkiu 
kaimo, Varnių• vals-., Telsziu 
apskriczio.

Balnis, Jonas, isz Asm.uczin 
k., Luksziu v., Szakiu ap.

Belskiene, Dellia, nuo Rasei
nių, ir vyras Belskis, Jonas nuo 
Kėdainių.

Biliunienc-Szivickaite,; Kot
ryna, ii- vyras Biliūnas, Anta
nas isz Sziaulenu v.

Bružinskas, Juozais, Vincen
tas, ir kiti, isz Navarenu v., 
Telsziu ap.

Drevinskas, Juozas, isz Juo- 
dais'ziu k., Pabiržės v., Biržų

kuri buvo teip paraszyta:
“Praeita meta sūnūs ponios 

Karolius Werneris, sudėjo po-

ulyczios, o kuriame buvo 5,300 
tranku pinigu. O kad aut ap
garsinto termino, po iszeimui 
meto ir vienos dienos niekas

si savaste surasto jaus. ’ ’
Praszau pribūti in policijos 

'biurą paimti pinigus ir pasira-

aip.
Dumskis, Ignas, isz 

niu k., Sziaulenu v., 
apskriczio.

Ema s-M i so vieži u te,

Yarn i o-

Vladis-

(irai jauskis, Viktoras

Gužaiuskas, Pranas,

ir jo
Gir-

Administracija dabar taip 
lengvai ir tiek daug pinigu vi
siems Židikams paskolina, kad 
jiems dabar visai nei neužsimo
ka vogti.

Vyriszkos skrybėlės dalbar 
jau ima brangti. Už penkis do
lerius jau dabar vargiai bus 
galima nauja skrybėlė nusi
pirkti.

ponai11
1Kada pabaigė skaityti, Ka

rolius paszaulke:
— Motiiy.de, tai gerai sake 

ponas kamisorius, kaip asz jam 
pinigus padaviau: “Vaike elg- 
kis gerai, esi dorais, tai bąsi

A t i darytoja susi judi u irs 
dverke ii- tarė:

— Na, mano szirdeles,

atėjo.

paėmė in gtobi savo snnn, bu-

Kava dabar ima atpigti, bet 
iszrodo kad ji prastesne. Al
gai mes jau smoko nepažins'ta- 
me. Ar gal jie ta kava sumai- 
szo su kokiomis žievėmis, kad 
ji taip atsiduoda, tokia silpna 
ir dalbar ima atpigti.

Vyrai dabar ima neszioti 
spalvuotus czeverykus, rau- 
duonus žalius ir geltuonus.

Dabar moterėlės plaunasi sa
vo plaukus in szampana. Tai 
gerai apsižiūrėkite, vyrukai, 
kad beglamoneje savo paeziu- 

• tęs plaukus, nepasigertume. 
Jos ir be szampano mums gal
veles apsuka.

Kompanijos ir fabrikantai 
dabar duoda ant iszmokesezio 
visa tavora, reikalinga pataisy
ti namus. Galima pasiskolinti 
iki pUstreczio tukstanczio do
leriu del namu pataisinimo', ir 
paskui imti net tris metus at
mokei].

Kai žmogus gana pinigu su- 
sicziedina nusipirkti viena isz

“Saule”, kaip szviete, taip
J e

ir dar tebeszvieczia tikriems
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

Pypkes Durnai

MM
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Price $2.50suu p<,i- ',tU
COLORS: Red, Black, Green, 

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

Vasaros Linksmbybes

Oi vasara vasarėlė,
Tu meilinga motinėlė, 
Kožna viena palinksmini, 
Ne skirdama iszmaitini, 
Tu atneszi didi džiaugsma, 
Naikindama szalcziu skausmą, 
Tu linksmybe ir ramumas, 
Yra didžiausias mus smagumas 
Tu szalczius greitai isz dildai, 
Vaisinga žianie suszildai, 
Tu savo meile apdengi, 
Ir prie augimo prirengi, 
Teip žmones džiaugės 

sulaukia,
Ir pauksztelei linksmai 

szaukia.
Kad jau vasara atėjo, 
Tures kožnas linksma 

nuodieja.
Laisvu džiaugsma pamatyti, 
Ne skriaudingai pamatyti, 
Tu aprėdai visus laukus, 
Sugražini del ju plaukus, ' 
Žiema buvo nupleszusi, 
O ir gamta pavesusi, 
Greit kožnas tave pažino, 
Ir už motina vadino 
Savo meile tu apdengi.

jos instaiga iszstato ju geriau
sius ir atžymiu,tausius darinis. 
Yra viena isz puikiausiu paro
du visoj Amerikoj.

Palyginus su pirma Akade
mijos paroda priesz szimta ir 
puse metu, dabartine paroda 
parodo Amerikos progresą dal
ies srityje. Pirmoje parodoje 
1806 m., Kovo men., Philadel- 
ph i jos žmones mate netik Ame- 
rikiecziu kurinius, bet ir Eu
ropos ir klasines skulptūros 
Napoleono pasiustos. Szian
dien iszstatyta 254 kuriniai: 
maža dalele Amerikos dailės 
prisidejiinos.

Daugiau negu 100 sziu. kuri
niu sudarys keliaujanczia pa
roda,, bus iszsiusta Europon 
Balandžio menesi. Menesio lai
ka bus rodoma Florence, Itali
joj, Iiiiisbrii.cko, Austrijoj, Co- 
penhag’oje, Danijoj ir Brirsely- 
je, Belgium.

Daugelis Eurppiecziu tiki 
kad nors Amerikos vals., žy
miai prisidėjo prie mokslo ir 
i'szdarbystos, bet mažai ten da.i 
les ir kultūros parode pasau
liui. Toki vaizdu Sovietu Unija 
pasekmingai skleidžia užsieny
je. Kurie isz musu raszome 
draugams ii- giminėms uužsie- 
nyje galime paminėti apie szia 
koliaujanezia paroda Pennsyl
vania Acadmy of Fine Artis 
kaipo ženklą Amerikos artis- 
tiszko subrendimo. —<OC.

ir Kedzi Avenue.
Jodauga, Simonas.
Jonikas, isz Malvediszkiu k., 

Varniii v., Telsziu ap.
Kasparavicziu.s, Kastantais.
Kietos (Kieto) Jono, ir ( jo 

brolio Petro ir sesers Klebonie- 
nes, Viktorijos, vaikai ar ži
nantieji apie juos, praszomi at
siliepti.

Klebonieneis, Viktorijos, ir 
jos broliu Kietos, Jono, ir Kie
tos, Petro, vaikai, ar žinantie
ji apie juos, (praszomi atsiliepti.

Miseviczius, isz Slebuneliu 
k., Kriklenu par., Pumpenu v., 
Panevėžio ap.

Moskeliunaite, Ona, isz Gin- 
czioniu k., Seiriju parapijos 
Alytaus a p.

Piepceviezius, is'z Tverų pa
rapijos, Varnių v., Telsziu ap.

Sunaii' n 
šioje nelaimėje, 
Dievu jo, o tas - 
neapleis!

------ GALAS------

niekados

siro

Kartenos v., Kretingos ap.
Rudyte (Rudys), Antonija 

isz Szatilgalio' k., Kartenos v.

Stauk ev i c’zi u s, A n t a ą as 
Julius, isz Budu k., Vilkijoj 
Kauno ap.

Strikolio, Jono, gimines 
apie.juos žinantieji, praszonii

Trepkus, Juozas, ir sesuo 
Adele, isz Lauksvidn k., Vilki
jos par.

Valeisza, Juozas, isz Sedos

Pirkie U. S. Bonus!

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

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

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

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

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

VARGINGAS :: ::
:: :: GYVENIMAS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

— 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.

ką ir perskaitė.
Da ne pabaigė, sztai pasipy

lė aszaros iszi akiui josios, nes 
buvo tai aszaros džiaugsmo ir 
laimes. Ir paszauke: -

— Mano vaikelei! Esame 
iszgelbeti.

— Ka ? Kaiip ? Ka pone kai-

VIENASI SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, kada 
žinios ateina isz Korėjos ir Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

Pirkie U. S. Bonus!

^0\JR WDfy
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Pirkie U. S. Bonus

KATALOGAS
KNYGŲ '

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

užsisakykite knygas isx 
szito Katalogo

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
zio iszimta isz 

užlieku.
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
YTla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganisžka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaityraai 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 giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina;

‘ Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
5 20c.

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras pacziuojas, 
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 

į i
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.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 Mul
kinus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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. 25o.

Kitokios Knygos

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

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

180y2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Kataln 
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. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

U3Er> Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino MonLOr- 
deri, Express ar Bankino Mo 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - ĮU. S. X

prisiun-

ir Pim- 
“ visada 
tik ant

Motiiy.de
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IN KLIUVO!
CUPREDENTAS kasykliu 'po

nas James Mold, sėdėjo at- 
siloszias ant rakinczerio, isz- 
tiesias kojas, ruko cigarai kve- 
penti, ka sau .užrukę po -piet. 
Mat silsėjusi rodos nuo didelio 
darbo.

Kas tokis pabarszkiuo iii du
ris.

— Kom in! Paszauke Mold 
ir 'bjauriai susiraukė isz. to 
perszkadimo. Aut iszgeltusio 
veido nuvarginto isz paleistu
vystes, pasirodo riaukszles, o 
plyta galva žibėjo kaip menu
lis pilnaityje.

Duris p am aižei i atsidaro ir 
stojo1 maininis bosas, Adomas 
S.

— Wat ju want, paklauso.
— Atėjau, kalbėjo toNaus 

bosas, jog mano du mainieriai 
Vincas Smith ir Bartkus, nori 
di (lesu i o mokescz io.

— O kas tas Vincas Smith? 
Aj no, lai tas, ka tai ketina pa- 
czuotis su taje “nais Mary.”. 
La ba i j i j i e ma 11 Ipatinka!

Ir pageltos veidas suipreden- 
to lig iszsiblaive, kaip apie 
Mary isztare. •z *

— Tas ipats ponas supre- 
clente, ar gali jiedu ateit pra- 
szyti ant veseiles, o ir kad pa
didinti mokesti.

— Kam jam eiti, tegul jo 
Mary; viena ateina.

— Jeigu ponui t ei p Mary 
patinka, tai tegul ponas su ja 
aipsipalcznoje. Davadna mergi
na!

Mobius nus'iszypsojo su pa
niekinimu.

— Ir tu mistini, jog toji 
mergina tai tinka man už pa- 
czia? Asz no kvailas su tokia 
paczuotis.

— A-lia! Tai tik ponas no
rėtu su ja pasibovyt, kaip tai 
visi džentelmenai.

— Tiktai ka. toki jie pasa
kytai, o paskui tegul tasai 
kvailys su ja paczuiojesi. Cha, 

cha, cha! O kai]) Mary nenorės 
ateiti, tai Vincas Smith turės 
tulszis nesztis isz mainu! Tu
riu, visus “Polamderins” isz- 
varyti.

—‘ Asz pasakysiu apie tai 
Smitkui, nes 'bijau, idant ponui 
bjauriai n e užmok e,t u, už tai. Tai 
smarkus Lietuvis ir kairsztas 
kaip ugnis, tai su ponu gali Im
ti blogai!

— Wuat ju. se? TTel! Tai

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
, Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Istorija Apie...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

Pirkie U. S. Bonus Skaitykit “Saule” SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

rosi mane nugazdinai tegul 
m eg i 11 a, pa'ži u res i me.

O bot ant pageltusio veido 
pasirodė baime.

Tasai MohI’us • labai mėgo 
Lietuvaites ne tiktai merginas 
bet ir jaunas moteroisi, o jeigu 
buvo paklusnus jojo norams, 
tai ir gera darba. iszipraszydavu 
del ko prireikdavo. O buvo 
priek tam baisius kaip szaisz- 
kas, ypatingai bijojo Lietuviu,

* * ***********************
Nedideliam mieste Ohiojoje, 

Kaip vadinasi man negalvoję, 
Bet kada bobeles ten

iižsit jaukia,
Tuojaus dainele užtraukia, 

Kiti žmones apstoja rankomis 
ploja, 

Bet nueja tolinus baisiai 
. aploja, 

Žinoma kaip užsitraukia 
guzu tos, 

Tada klyki a kiek gali 
moterėlės.

Yra ton ir kelios mergeles, 
Labai mandros paneles, 
Isz kur badai atvažiavo, 

O jau didelius ragus 
gavo, 

Vyru del saves neiszsirenka, 
Ba tai del ju netinka.

Sakalelei, kaip kita gaus, 
O da vargo paragaus, 

Tada ponysta iszgaruos, 
Ir su Liotuvais gyvuos.

* * * z
»

Visos, gyveninio klaidos 
Duosis iszdesyt sekaneziose 

1 szrod i n i i ne klaidu, 
Kuriu sunkiausia yra

Apsisaugoti sekanezios: 
Bausti kitusipagal

savo nuomone,
, Kas kiszasi gero 

ir blogo.
P r i lyg i n i m a s sm agum o 

kitu, 
Pagal savo loc.ua smagumą. 
Tikėti vienokios nuomones 

ant szio svieto.
Noras sulyginimo visu

Ž111 o n i u b uid us i 1i vi on a.
Varginimas saves paezia 

ir kitu, 
Su tuom ka negali pataisyti .

Neapmalszineti viską kas 
Reikalauja apmalszinimo ‘

Ant kiek yra. nmmylse 
pajiegu.

Niekinimas kitu ir
Nepripažinimas teisybes 

kituose.
Tom in imas visko ka.s 

yra nebegale, 
Ka patys negalime padaryti.

— “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’1’ bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... >

Viesz. Jėzaus ir s 
Motinos Sžvencz. ;
Sapnas Motinos Szven- J 

cziausios, mieganezios J 
ant kalno Alyvų, žemei j 
Batanijos, bažnyczioj J 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. 5

Knygos Did. 3%x5% col. ]!
TIKTAI, 25 Cts. <

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

ba juosius už labai (Įimtus lai
ke.

'Tai asz apie lai pasaky
siu, atsake bosais, ir iszejo.

— Klausyk Vincai, kalbėjo 
laike piet bosas Vincui, tasai 
sulpredentas dryso kalbėti, 
idant tiktai tavo Mary viena 
ateitu. Jis ka loki jei. in ausi 
pasakytu ir butu gerai, ir duo
tu geresni dauba ir mokesti di
desne, o jeigu jijie neateis, tai 
tau duos sakti!

Vincas pabalo,. Kraujas jame 
užvirė ir sudrėbėjo isz. piktu
mo.

Asz jam gerai užmokė
siu.! Ne užmirs? tasai prakeik
tas. mano ranku! Nesinores jam 
Lietuvaieziu, jog jam isztolo 
smirdės ii' baisesisi! Asz eisiu 
pas ji ant ketvirtos valandos 
po piet.

Bosas džiaugėsi, jog Mokius 
gaus, pamankyt, o Vincas nuo 
piktumo negalėjo susilaikyti.

i
Priesz ketvirtas valanda, isz- 

sikele Vincas isz. mainu, ėjo pa
mažėl!. Szvicžas oras kiškuti ji 
apmalszino.

— Ha latras už meiles ma
no Mares nori man duoti ge
resni darba ir mokesti pakelti? 
O t it prakeiktais pagoniszkas 

szimic, aipsirikai ant Lietuvio. 
Nes nedyvai, juk nekuriu Lie
tuviu paežius gavo labai gerus 
darbus del savo vyru, kuruodu 
kaip ir už dyka, pinigus ima. 
Nes su manim teip nebus! Nuo 
manes gaus penkis pirsztus per 
sugellnsi snuki.

Daejo prie duriu suprėdento 
ir pabarszkiuo.

— Kom in, tare supreden- 
tas ii-pasikėlė nuo rakenezerio, 
nuslydimas, jog atėjo Mary, 
nes'sztai vos adbulasi nugriuvo 
pamatęs ipriesz save Vinca 
Smitą su begautom akimi.

Suip rodei įto d u sz i a k i d n y se 
altsidure.

—- Atėjau, kalbėjo Vincas, 
praszyti geresnio darbo ir pa
kėlimo mokest.es!

— Asz! Asz, tarė m y kočio
damas Muilins, ba norėjo, ka 

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais j.

160 Puslapiu Į J
8 col. ilgio, Sy2 <x>L ploczio J j 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu.

Knyga in minksztos po- Į> 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su

, užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00 į
Saule Publishing Co., J' 

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

greieziause aitprovinti Vinca.
Nes Vincas apsidairė paka- 

jujo. Nieko nebuvo.
— Tu gadem pagone, dry- 

sai geisti mano merginos, tu 
prakeiktas szuni!

Vienu szuolu priszoku prie 
Molilaus tvikstelėjo pora ypu 
per sugellnsi snuki su mainine 
ranka, supradentas iszsitiese 
kaip ilgas ant aslos ii- kada at-
siigaivino, jau Vincas buvo toli.

Vargingas Gyvenimas
•------------------- o

MOTINĖLĖ valgyt labai no
riu. Duok man szmoteli duo

nos.
_ Palauk valandėlė Jonuk 

tuojaus dar'ba pabaigsiu.
— Jau ir pirmai teip. pa- 

czei kalbejei.
— Be to, teisybe, nes pa

lauk da valandėlė.
— Ar kai]) Juze pareis isz 

mokyklos, ar teip ?
— Tei.p sūneli.
Motore paglostė su iszdžiu- 

vusia ranka szviespla.uki kūdi
kį ir volei pasilenke prie darbo. 
Vaikiukas .paėmė in rankele Daugiau nieko neturėjo, duona 
alaveli ir tujoaus raszinejo ant 'buvo neszvieži, o olbuolys jau 
popieros visokius bruksznelius
ir ritinėlius.

Nuo pusantro meto, nuo to 
laiko, kada vyras numirė, Mor
ta.’Verneriehe turėjo dideli var
gu maitinime ketvirta sierate- 
liu.

Uždirbto nieką negalėjo, o ir 
darbo nebuvo. Vyresnis sūnelis 
Karolius, kuris mokinosi pas 
stalori, vakarais nesziojo laik- 
raszczius; Marijona, palei ji 
pardavinėjo kyietkas priesz 
teatra, nes tiejei uždarbei buvo 
labai maži, negalėjo užtekti 
ant duonos.

Už puse valandos vaikiukas 
pakele galva augsztyn, klausy-

The same old story is happening around 
you every day. The man with the 

ready cash is the man with the power. 
While others dicker and hunt for money, 
you step in and buy—usually at a lower 
price. While others pay out interest, you 
receive interest.

Do You Have Cash Power?

The way to get cash power has been 
staring you in the face for years: the 
Payroll Savings Plan. It’s one of the 
world’s surest, easiest means of amassing 
big funds of money. For example, do you 
know that if you put just $7.50 a week 
into the Plan, in 9 years, 8 months, 
you’ll have $4,277 cash? Here’s why:

A 1OO% Sure Investment Plan

When you sign up for Payroll Savings 
at your pay office, you name an amount 
(a few dollars or as much as you want). 
Every payday, before you can get your 
hands on it, that money is automatically

The U. S. Government does not pay for this
for their patriotic donation, the

saved out and invested ip U. S. Series 
E Savings Bonds. Now, these Bonds 
earn such good interest that in 9 years, 
8 months, they pay you back $4 for 
every $3 you’ve pul in. No wonder the 
money piles up fast!

Declare Your Financial 
Independence

Remember, when you join Payroll Sav
ings, you’re starting to make money with 
money. And you’re building cash power 
that will help you make even more in 
the future. It’s the surest road to finan
cial independence. Take that road now. 
Sign for Payroll Savings today! (If 
you’re self-employed, start your own 
plan by investing regularly in Bonds 
where you bank.)
If you want your interest as current in
come, ask your banker about 3% Series 
H Bonds that pay interest semiannually 
by Treasury check.

advertising. The Treasury Department thanks, 
Advertising Council and

Norejo szau.kt pagel'bos, bet 
susilaiko, La. šarmai i uosi apie 
tai garbinti.

E! Niekas nežinojo, liktai 
baisiai gademavo Vinca o žan
das p ei* pora sanvaieziu buvo 
sutinęs.

Vincui vienok davė geresni 
(laiba ir mokesti pakele, bet da 
ligi sziam laikui da, ne suėjo su 
Vincu.

—G A L A S—

(lamais temingai. Iszgirdo leng
vus greitus žingsnius ant tre
pu.

— Jau Juze pareina! Pa- 
szauko su džiaugsmu. Inbego 
in šluba maža, szesziu nietu 
mergaite ir po pasisveikinimui 
su motina, pasakė džiaugsmin
ga naujiena.

— Žiūrėk motinėlė, gavau 
nuo sargines obuolį. Pasidaly
siu su Jonuku, ar gerai ?

Motina iszeme isz szeputes 
nedideli szmoteli duonos, Iper- 
pjove pusiau ir davė vaikams.

a'pi.pifves.
— Gardu Juze, na ar teip? 

K a Ujo jo va i k i u kas.
Tai, gardu, tiktai gaila, 

kad teip mažai. Del mamos ne- 
u'žteko!

— Man nCsinori valgyti. 
Dabar, vaikelei, bukite geri. 
Asz eisu, nunesziu darba, gau
siu pinigu, tai parnesziu duo
nos ir bulviu. Iszvirsiu jums 
valgyt.

Suvyniojo siuvi n i in skepe
tėle ir iszejo. Kupčziuviene už 
darba užmokėjo kiek ’buvo su
derėta. Penkis frankais.

— Ketinau sziandien gauti 
daugiau daibo, tarė indrasai.

— iSziandien neturiu ir ne
žinau kada turėsiu. Blogas lai
kas, niekas neužsakiiieja.

— Teisybe, blogas laikas! 
Turiu penkis frankus kiszeniu- 
je, nes ir daibo neteko. Sugry- 
žinejo namon baisiai susirupi- 
n u s.

Sargo pati sulaiko ja prie
moli io ja.

—■ Turiu laiszka ponei. !Nuo 
gasipadoriaus. Kalbėjo, jog il
giau raudos nelauks ir nori, 
idant pone priesz ])irma iszsi- 
nesztum.

— PLiesz pirma? Dieve! 
Juk tik trys dienos lig pirmam. 
Ka asz nelaiminga pradėsiu!

— E, tegul pone teiip. laibai 
nesirūpina, ramino gera sar
giene, per tris dienas da daug 
vandenio in mares inbegs. Ne
žino; kas da per ta laika gali 
stotis.

Morta nuėjo in st ubą su. nu
leista galva. Daug vandenio' in 
mares inplanks. Tiejei 'žodžiai 
galvoje maiszcsi. Ko gali tikė
tis ? Net ir to mažo uždarbio ne
teko, koki turėjo. Isz niekur 
pagel'bos. Iri kur ir pas ka nusi- 
duos ? Nes kas stosis su. mano 
vaikelais. O ka, niekas daugiau 
man ne 'pasilieka, kaip pult in 
vandeni ir nusiskandiyt. Nes 
kur pasidės mano vargingi kū
dikiai be motinos. Ne, to nepa
darysiu. Goriau eisiu drauge su 
jais iii ten, kur ne yra vargo. 
Pirksiu gurbeli angliui, užkur
siu, užkiszin kamina ir nuo 
smalkiu, visi užmigsime ant 
amžio! Tai bus lengviause pa
baiga to vargingo gyvenimo.

Teip mislydama, triuisesi 
apie vakariene. Sztai pradėjo 
ant kart verkti maža Juze. Mo
tina priszoko prie josios ir pa
klausė:

— Kas tau dukrele, ko ver
ki ?

— Oj, motinėlė! Ir parode 

mergiuke geibi e ir galva.
— Dieve! Valkar kalbėjo 

■serga, pati, jog szitame injure 
pasirodė difterija. Jau, net ke
li vaikai apsirgo.

Vos niotere isz galvos neisz- 
ejo, nes suėmus visas savo pa- 
jiegas, užsiėmė gelbėjimu kūdi
kio.

Tame laike sugryžo senesni 
vaikai. Marinka ir Karolius, 
pribuvo ir sargo pati ir užsi
ėmė gelbejimu kūdikio, ka 
priesz valanda norėjo motina 
visus pradanginti.

Apie vakara kuldikiui .pasi
darė lengviau ir gardžiai užmi
go.

Motina labai džiaugėsi. 
Klaupė prie loveles kūdikio ir 
sznabždejo: Dieve dekavoju 
tau, jog iszgelbejai kūdiki, del 
kurio asz norėjau gyvasti atim
ti. Dabartės supratau baisu 
mano nusidėjimą, kuri norėjau 
palpildyit. Jau kad ir daugiause 
nukentėsiu, tai rupinsuosiu gy- 
vaste užlaikyti mano kudike- 
lui.

Iszryto pabaladojo kas tokis 
in duris.

Sztai ineina sargiene su 
laiszku rankoje.

— Sztai laiszkas pas1 ponia!
— Ir velei!
—■ Dabar nuo kamisoriauis 

isz policijos. ,
— O Dieve!
— Tai ko pone bijosi, ne

žili e ko?
— Tai teisybe, nes biedni 

visko bijosi.
— Nustotum!pone to visko! 

Priimk pone laiszka.
Morta paėmė laiszka ir įsu 

plakante szirdia atplesze laisz-
(Tasa Ant 2 Puslapio)

Musu Skaitytojas
Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. 
Ir seka korespondentus. 
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais. 
Bet jis “Saule” pasiskaito. 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika. 
Jis skaito vietines žinias 
Apie krikszczynas, vestuves 

ir 1.1.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako. 
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.

Visu Ražancziaiis 
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
( — Žinios pranesza 'buk Ber
nardas Dralbnis, sunns pons. 
Juozui Drabniu, nuo 510 W. 
South uily., tarnauja del Dede 
Šamo, in eroplanu korpusą in 
Sampson Air . Force Base, New 
York. Bernardas instojo in tar
nyste Kovo 9-ta diena 1955 m.

— Su’batoj pripuola Szven- 
to Jurgio, o Tautiszka Vardi
ne: Tolivaiszio. Taipgi ta die
na: 1791 m., gimė penkioliktas 
Amerikos Prezidentas James 
Buchanan, jis buvo nevedąs, 
visa tvarka. Prezidento ofisuo
se vede jo sesers dnikte Harriet 
Lane, jos tėveliai pasimirė kai 
ji buvo maža mergaite, tai ji 
pas savo dede James Buchanan 
gyveno, su juo važiavo in Už
sieni kai jis buvo Ambasado
rius ir su juo gyveno Vaszing- 
tone, Prezidento kambaruose; 
1290 m., Kryžeiviai sunaikino 
Lietuviu pili Kalnine.

— Žinios isz Windsor Bou
levard, Los Angeles, California 
pranesza, kad ponia L. Cour- 
chaine (po tėvais vadinosi Ona 
Aųsztra, buvus miesto gyven
toja,) numirė pareita Subata, 
5:30 valanda popiet u. Velione 
paliko savo vyra Leona; broli 
Joną, isz Waterbury, Conn., 
trys seserys: Mare Ausztra; 
Margareta, pati Roberto Will
iams ir Agnieszka, pati John 
Hickey, visi isz New York. Kū
nas likos palaidotas in Los An
geles, Calif.

— Szimet ‘Motinos Diena? 
pripuola Nedelioj, Gegužio 
May 8-ta diena o ‘Tėvo Diena’ 
pripuola Nedelioj, Birželio 
June 19-ta diena.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola, antra Nedelia po Ve
lykų, taipgi Szv. Fedelijuszo, o 
Tautiszka Vardine: Barteines. 
Ir ta diena: 1308 m., susitaiky
damas su Kryžinocziais didysis 
Kunigą iksztis Vytautas paža
dėjo jiems Žemaitija; 1800 m., 
gimė Mažosios Lietuvos veikė
jas ir raszytojasi Frcdrikas 
Kurszaitis; .1951 m., Prez. Har
ry Trumanas pavartuojo szim- 
ta dvideszimts keturis žodžius 
ir su tais žodžiais paszal'ino Ge
nerolą Douglas MacArthuri isz 
keturiu labai svarbiu ir garbes 
vertu vietų.

— Nedelioj laikas bus per
mainytas, tai yra Laikrodžiai ir 
laikrodėliai bus pastumti grei- 
czian viena valanda, kauro 
Daylight Saving Time.

— Panedelyje pripuola. Szv. 
Morko evangelisto, o Tautisz
ka Vardine: Arėjo. Taipgi ta 
diena : 1945 m., San Francisco 
Konferencija prasidėjo; 1950 
m., Generaliszkas Pacztorius, 
Jesse M. Donaldson isz Vasz- 
ingtono, pranesza kad visi 
paczto siuntiniai bus pristatyti 
in namus, tik syki in diena, per 
laiszkaneszius. Priežastis: Kad 
sumažinti pacztinius iszkasz- 
czius.

— Utarninke pripuola Szv. 
Kieto ir Szv. Marcelino, o Tau- I ■ ■
tiszka Vardinę: Vilūne. Ir ta 
diena: 1949 m., Amerikos Lai
vyno Sekretorius John Sulli
van pasitraukia, nuo savo vie
tos, kai Karo Szta'bas sustabdo1 
statymą didžio kari'szko laivo, 
kuris vežtu kariszkus eropla- 
nus.

kaire ranka. Gydosi namie.

Philadelphia, Pa. —
Diena 5-to Kovo ežia, mirė pa
sižymėjus labai kaipo veikėjas 
ir Lietuvos patrijotas-tevynai- 
nis, o prie to da buvo ir muzi
kantas, Juozas Tvanauskas ir 
labai gražiai katalikiszkai tapo 
palaiduotas; kurio tai pagar
bai dabar vietinis eilini posmo- 
tojas suposmavo toki ve elie- 
raszti apie ji:
Mirė Juozas Tvanauskas — 
Laibai gaila jo!
Kaip ta. sako ir Jankauskas, 
Vei k 1 aus L i et u v i o.
Nes jis buvo tėvynainis, 
Gerbe kraszfa mus
Ir prakilniu genezių ainis, 
Žinokit ta jus!
Ir darbavos kiek galėjo 
Laisvei Lietuvos,
Niekados jis netingėjo 
Darbuotis del jos.
Todėl vardas Tvanausko 
Skambėt nepaliaus, 
Kaip kad skamba ir

Dambrausko, 
Mokslinezio garsuos.
Arba dainiaus mus, Maironio, 
Tikros pažibos!
Kuris kviete minias žmonių 
Veikt del Lietuvos.
Kailp ta dare jau numiręs, 
Tikinkite jus,
Ir veikėjas daug prityręs, 
Tvanauskas mus! —K.V.

Shenandoah, Pa.—
Žinios skamba isz Jackson 
Heights, N. Y., buk ’buvus

miesto gyventojai, ponia Bar
bora Augiene (August), Ba
landžio 16-ta diena 1955 m., pa
simirė po sunkiai ligai in 
Queens General ligonbuteje, 
kuri gydėsi per koki tai laikai. 
Velione gimė Lietuvoje, atvy
ko in Amęrika keturios de- 
szimfs metu atgal. Gyveno 
Shenadoryje ir Lost Creek, po 
tam apsigyveno in Jackson 
Heights, N. Y. Velione buvo 
gerai žinoma szioje Šelmy! kilio 
apylinkėje. Buvo malszaus bu
do molere ir mylėta per tuos 
kurio ja pažinojo. Žmones da
ginio apie jos mirti labai nulin
do ir ja apgailestauja. Jos vy
ras Antanas mirė daugelis me
tu. atgal. Paliko dideliame nu
liūdime, szeszios dukterys: Elz
bieta Raku vieno, isz Lost
Creek; Anastazija Coughlin, 
Frackvjlle; Mare Harris, Jack- 
son Heights; Blanczia Mason, 
Astoria, L. L, Helena Bassi, 
Bronx, N. Y., ir panele Ona, 
Jackson Heights, du smili: Jo
ną Shenandoah ir Juozą, Jack- 
son Heights, taipgi keletą anū
ku ir anūkes. Laidotuves invy- 
ko Seredos ryta, o kūnas likos • =» 
parvežtas in Shenadoryje, Se- 
rodoj po pietų ir palaidotas in 
Szv. Jurgio parapijos kapinė
se. Graboriai Oravitz isz mies
to laidojo. Velione buvo sena 
“Saules” skaitytoja. Daug gi
miniu ir patinstamu dalyvavo 
laidotuvėse. Lai ilsisi amži

nam atilsyje!
— Petras (Johnson) Yan- 

kus, nuo 13 (Ą U Centre uly., 
numirė pareita Sukata. 11:30 
valanda naktyje in Schuylkillo 
prieglaudoje, Schuylkill Ha
ven. Velionis nesveikavo per 
koki tai laika. Gimė Lietuvoje, 
per visa, laika gyveno Shenado
ryje. Paskutini karta dirbo Lo
cust Coal kasyklose ir prigulė
jo prie Packer Nr. 2 unijos lo- 
kalio. Giminiu nepaliko. Kūnas 
likos paszarvotas pas' Gra'bo- 
riaus H. A. Valukieviczio koip- 
lyczios, 535 W. Centre uly., ir 
laidotuves in vyko Seredos ry
la ir palaidotas iii Kalvarijos 
Kalno kapinėse.

Sheppton, Pa. —
Ona Šuolius, mirė Panedelyje 
4:21 valanda po pietų, savo na
muose ant W. Pine uly. Gimė 
Lietuvoje. Jos vyras Juozas 
mirė asztuoniolika metu atgal. 
Paliko tris sunirs: Joną isz Phi
ladelphia, Pa., Edvardą, Haz
leton ir Alberta, Sheppton; 
duktere, Adele, namie. Taipgi 
keletą anuku ir pro-anukus. 
Laidotuves i n vyko Ketverge 
ryta su ūpingomis in Szv. Juo
zapo bažnycziojė, Mahanoy 
City devinta valanda ir palai
dota iii parapijos kapinėse. 
Gralborius L. Traiskauskas lai
dos.

Platinkit “Saule”

Let us show you the

owr me

created by

Naturally, they're important to you! That’s why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 

z costly look mislead you . . . the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine., sharp raised lettering It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

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

for the

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

Amerika Pabengus Rusijos Grasinimams

Senato Pinigu Iszdalinimo 
Komisija laike konferencija, 
Vaszingtone, kaslink Apsau
gos Sztabo bylos.

Isz kaires in deszine: Ha
rold Talbott, Lakunu Sztabo 
Sekretorius; Admirolas Ar
thur Radford, Karo Sztabo 
pirmininkas; Admirolas Ro
bert Carney Laivyno viklos 
virszininkas ir Generolas Le-

muel C. Shepherd, Marinu 
komandantas. Per ta konfe
rencija, Apsaugos Sekreto
rius, Charles E. Wilson pasa
kė kad Administracija yra 
pasirengus paleisti galingas 
kariszkas, kurios bus lygios 
visoms Sovietu jiegoms, ku
rias Sovietai galėtu paleisti 
priesz mus.

o o ra

Close to 400 apply For
PP&L Scholarships
Close to 400 applications have been 

received for six Pennsylvania Power 
& Light Company scholarships to be 
awarded this year, according to an 
announcement today by Chas. E. 
Oakes, PP&L president.

All applications are now in the 
hands of an independent scholarship 
awards committee, consisting of Nic
hol H. Memory, director of admiss
ions at Stevens Institute of Techno
logy; Kenneth H. Condit, dean-eme
ritus of Princeton’s school of engi
neering; and Charles C. Tillinghast, 
principal-emeritus of Horace Mann 
school.

Application forms and transcripts 
of applicants’ high school and extra-

Girardville, Pa. —
Ponia Teofilą Stacziokiene, 
nuo 225 E. Mahanoy uly., ana 
diena staiga! puolė prie W. 
Cherry1 uly ežio s ir susižeidė

e have 
hin» enclosure

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

ISZ LIETUVOS

Isz Musu Kaimynu 
Gyvenimo

Averell Harriman, buvęs ka
ro metu Amerikos ambasado
rius TSRS, sziuo metu New 
Yorko valstijos gubernatorius, 
Vasario 24 d., paskelbė prokla
macija atžymėdamas “Estijos 
diena”. Proklamacijoje sako
ma: “New Yorko valstijos.gy
ventojai džiaugiasi galėdami 
užjausi Estu kilmes savo kai
mynus ir jungiasi prie ju vil- 
cziu ir meldžiasi, kad laisve ir 
nepriklausomybe szios drąsios 
tautos butu greitai atstatyta”. 
Estu Nepriklausomybes szven- 
tes iszvakarese New Yorko- Es- 
tll Namuose invyko Estu Mote
rų Klubo kongresas, kuriame 
buvo atstovaujamos Latves ir 
Lietuves (S. Narkeliunaite).

Nepaisant AL Tarybos pa
stangų, Kongreso Komiteto 
Tyrinėti Komunizmui Komisi
ja toliau platina Gudijos pa
vergimo istorija, kurioje pro- 
gudiszkai atpasakota Lietuvos 
istorija, o Vilnius vadinamas 
Gudu miestu. New Yorke pasi
rodė spaustuvėj spausdintas 
“Christian Labor Information 
Bulletin” Sausio-Vasario men. 
numeris. Jame gražia moksli
ne kalba pasaulio darbininki
jai raszoma invairiomis socia
linėmis veikimos. Ilgas straips
nis taip pat skirtas Lietuviu 
Darbo Federacijai, ineinan- 
cziai in tarptautine Rytu ir Vi-

dūrio Europos krikszczioniu 
profesiniu sanjungu federaci
ja. Amerikos Lenku Kongresas 
Vasario 16 d., danesziame biu
letenyje reiszkia minti, kad 
JAV vyriausybe aiszkiai pasi
sakytu, kaip ji pramatanti pa
vergtųjų iszlaisvinima. Tuo 
tarpu “The Polish American 
Journal” pastebi, kad ar dera 
Amerikiecziams aiszkiai tuo 
reikalu visiems pasakotis, kad 
tie patys Lenkai neturi aisz- 
kios supratimo.

ARMIJAI SPAUDA 
REIKALINGA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Administracija stoja in žut-bu- 
tine kova su Demokratais. Kas 
laimes, daugumoje priklausys 

I kaip laikrasztininkai atsilieps 
' ir kuria puse jie rems, nes ei
linis žmogus tik tiek žino, kiek 
jis savo laikrasztyje skaito.

KOMUNISTAI ŽUVO 
EROPLANO

NELAIMĖJE

curricular activities are being re
viewed by the committee. When 
College Entrance Examinations Bo
ard test results are received, evaluat
ed and coordinated with other infor
mation, the winners will be announc
ed. . Selection of winners will be sole
ly in the hands of the scholarship 
awards committee.

As in last year’s program, Mr. Oa
kes revealed, a sizable number of 
high schools as well as many students 
of exceptional ability are represent
ed among the applicants. The PP&L 
president called this “evidence of the 
good job secondary school officials 
are continuing to do in providing a 
higher standard of educational in
struction as well as in encouraging 
Central Eastern Pennsylvania young 
people to make every effort to con
tinue their education “at higher 
levels.”

A statistical breakdown of appli
cants revealed that-'36 were from 
PP&L’s Schuylkill division. Applica
tions were received from students 
enrolled in high schools in Pvingtow’n, 
Mt. Carmel, Pottsville, Shamokin, 
Ashland, Auburn, Orwigsburg, Pine 
Grove, Shenandoah, Frackville, Grier 
City, Gordon, Lehighton, Mahanoy 
City, Morea, New Boston, Orwin, Pa
lo Alto, St. Clair, Tamaqua, Trever- 
ton and Valley View. . ...

The PP&L program, Mr. Oakes 
pointed out, is designee} to offer 
assistance to both young men and 
women as well as to encourage them 
to make a free choice of the course 
of study they wish to pursue. ' 1

One out of every three applicants 
is a girl. Selection of intended pro
fessions shows a wide range of 
choice. About 43 per cent of appli
cants have indicated careers in the 
technical field ranging from engi
neering and chemistry to industrial 
research and nuclear physics. Teach
ing, the next most popular field, was 
chosen by 13o/o or almost twice the 
number that indicated this profess
ion last year. A little over 12 per 
cent specified careers in the medical 
profession while 5 per cent indicated 
the business field. Remaining choices 
range from the ministry and drama
tics to political science and foreign 
service.

Each of the 15 colleges and uni
versities to which the PP&L plan is 
applicable is represented among the 
scholarship applicants.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
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Geležinkeliu kompanijos da
bar ima gaminti naujus,trauki
ni usi, kurie yra žemesni, leng
vesni, pigesni ir daug gražes
ni. Autobusai ir eroplanai daug 
biznio nuo geležinkeliu yra ati
traukė.

Platinkit “Saule”

juras.
Penkiolika žmonių dingo, 

kuriu dar dabar jieszkoma, bet 
mažai vilties beliko rasti juos 
gyvus. Ju tarpe buvo asztuoni 
Kiniecziu Komunistai, vienas 
laikrasztininkas isz Viei Nam 
ir du Lenkai laikrasztininkai. 
Visi važiavo in Afrikos-Azijos 
konferencija.

Anglijos Laivynas pranesza 
kad laivas “Taype” rado to 
eroplano inžinierių, lakuna ir 
inžinieriaus pagelbininka. Visi 
yra isz Indijos. Tas laivas juos 
užtiko juroje apie du szimtu 
myliu nuo Singapore, netoli 
nuo Great Natuna salų.

Visi trys buvo tik biski su
žeisti. Anglijos laivas “Dam- 
pier” buvo greitai pasiunstas 
juos paimti ir nuveszti in ligo
nines.

Tas keturiu inžiniu Indian 
Constellation eroplanas dingo 
Panedelyje, kai jis pasiuntė 
tris atskirus paskelbimus kad 
jis bėdoj e ir praszo pagelhos. 
Paskui jo radijas nutilo.

Visi jie važiavo iii ta konfe
rencija, ir visi buvo augszti

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tuos teisėjus, kurie rado tuos 
žulikus kaltus?

Ar musu Gubernatorius nori 
duoti jiems dar kita proga ke
lis kitus policijantus ir nekal
tus žmones nugalabinti. Ar 
ežia kokia slapta požemine po
litika yra varoma? ‘

Jeig-u atsitiktu kad szitie žu- 
likai iszliktu gyvi, ar Guberna- 
torrius Leader pasireng-es at
sakyti už j u pasielgimą ateity
je? Jeigu szitie žulikai ka kita 
nužudytu, ka mes patrauksime 
in teismą, tuos žulikus ar poną 
Gubernatorių Leader, kinds jis 
bus jiems ta proga davės del 
kitu skerdynių.

Komunistai.
Indijos eroplanu kompanija 

sako kad tai labai nepaprasta 
nelaime, nes jos eroplanai per 
daug- metu neturėjo nieko pa- 
naszaus, tik keturi metai atgal 
vienas eroplanas nukrito 
Szveicarijoje ir sudužo in Mont 
Blanc kalnus, kur keturios de- 
szimts asztuoni žmones žuvo.




