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Armijos tanka yra pasta
tyta in vieta, in Yucca Flat, 
Nevadoje, kur atomine bom
ba bus susprogdinta nuo 
penkių szimtu pėdu stulpo. 
Szita bomba yra du sykiu 
smarkesne ir baisesne negu

Isz Amerikos
NERODYS 

GINKLUS

Laivynas Uždraudžia 
Kariszku Ginklu

Parodas

WASHINGTON D. O. — 
Amerikos Laivynas iszleido 
grieszta insakyma, uždrau- 
džiant parodinima musu nauju 
kariszku ginklu ir kitu karisz
ku inrankiu.

Laivyno virszininkai sako 
kad dabar yra visiems Laivyno 
Sztabo nariams praneszta apie 
szita uždraudimą, kad nuo szio 
laiko nevalia vieszai parodinti 
ar aiszkinti ka nors apie mu
lu kariszkus ginklus.

Laivyno augsztas narys sako 
kad szitas insakymas iszejo už 
tai kad daug komandoriu ir 
augsztu karininku jau seniai 
kaip nusiskundžia kad per 
daug žmonių žino viską apie 
Laivyno naujausius ginklus.

Apsaugos Sekretorius Char
les E. Wilsonas beveik pana- 
sziai buvo iszsireiszkes Kovo 
dvidešzimts devinta diena, ir 
buvo- pasakęs kad reikia kas 
nors daryti kad kariszku gink
lu paslaptys nepatektu in ne- 
pagiedaujamu žmonių rankas.

Iki sziol Sovietams nebuvo 
jokio reikalu pasisamdinti 
sznipus ar szpiegus, nes jie 
gaudavo visas musu slaptas ži
nias isz musu geriausiu laik- 
raszcziu ir žurnalu.

Mes nežinome ar tai teisybe 
ar ne; bet laikrasztininkai, nu
sijuokdami pasakoja kaip vie
nas laikrasztininkas iszkirpo 
kelis puslapius isz vieno musu 
geriausio žurnalo, kuriame 
buvo straipsnis apie musu nau
jausius iszradimus kaslink tos 
atomines bombos, ir tuos pus
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ta, kuri buvo paleista ant Hi
roshima miesto. Czia, net 
szeszios deszimts penkios to
kios pratybos buvo sureng
tos datirti kiek iszkados to
kios bombos gali padaryti, ir 
kaip geriausia nuo tokiu

lapius už penkios deszimts j 
tukstancziu doleriu pardavė' 
vienam Sovietu agentui. O už 
to žurnalo kopija tas laikrasz- i 
tininkas buvo užsimokejes tik 
penkios deszimts centu.

SIUS AMERIKIE-
CZ1US IN FORMOSA

Rengiasi Siusti Musu 
Vaiska Pas Chiang

Kai-sliek
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos valdžia tariasi ir 
rengiasi pasiunsti musu vaiska 
ar armija ar marinus, Chiang 4Kai-shekui in pagleba ant For
mosa salos.

Musu valdininkai jauczia 
kad taip reikia dabar daryti, 
je'gu mes pradesime derintis 
su Komunistais, Kiniecziais ir 
jeigu mes sutiksime jiems pa
vesti Quernoy ir Matsu salas. 
Tada butu labai reikalinga 
kaip nors užtikrinti Chiang 
Kai-shekui ir kitiems Kinie- 
cziams, kad mes juos neapleisi- 
rne ant Formosa salos.

Musu karininkai pataria kad 
1 prie Formosa salos butu pa- 
siunsta dar daugiau kariszku 
laivu.

Prez. Eisenhoweris praszo 
$3,530,000,000 kad butu galima 
dar daugiau kariszku ginklu ir 
kitu karui reikalingu daigtu 
parūpinti Chiang Kai-shekui ir 

! jo kariuomenes, ant Formosa 
1 salos.

Admirolas Arthur W. Rad
ford ir valdžios Sekretoriaus 
pagelbininkas, Walter Robert
son apie tai jau yra pasikalbė
ję su Chiang Kai-sheku, ir da
bar gryszta in Vaszingtona, 
pasikalbėti su Prezidnetu Ei- 
senhoweriu.

Amerikos Sekretorius Dulles 
dar nesiskubina pasitarti su 
Komunistu Kiniecziu vadu, 
Chou. Jis pirmiau nori tikrai 

bombų apsisaugoti. Jie nori 
dažinoti kas atsitiktu ku
riam Amerikos miestui, jei
gu tokia bomba butu ant jo 
paleista per kara.

o o ra

dažinoti ar. tas Komunistu va
das tikrai nori tartis apie tai
ka ir ar jis sutiks sustabdinti i 
visus tuos susikirtimus toje 
apylinkėje, jeigu mes sutiksi
me jam pavesti tas dvi salas. 
Amerikos Sekretorius dabar, 
tik per laiszkus veda derybas, i 
Jis sako jis nenori stoti in kon
ferencija ar koki mitinga pirm 
negu jis bus tikras kad kas ge-1 
ro isz tokios konferencijos isz- 
eis.

ATĖJO IN SVECZIUS

Po 11 Metu Iszvaryta

ET. LOUIS, MO. — Ponia 
Eleanor Elaine Lee Harris, 
užėjo in sveczius, tik ant pie
tų pas Ponus Fuller W. Fooshe 
ir vienuolika metu vėliau buvo 
papraszyta iszsikraustyti.

Advokatas William W. Slea- 
ter, teisėjui P. Donald Fisher 
pasakė kad Pone Harris, biski 
per ilgai svecziavosi, ir dabar 
Ponai Fooshe mandagiai pra
szo kad ji eitu sau kur.

Teisėjas sako kad szitas pa- 
sisvecziavinimas szitaip invy- 
ko:

Pone Harris, naszle Beverly 
; D. Harris, buvusio Monsanto 
Chemical kompanijos preziden- 

I to ir bankos prezidento, New 
,York mieste, atvažiavo pas i 
! Ponus Fooshe, Rugpiuczio me
nesi, 1944 metuose. Ji buvo už
kviesta “ant pietų“. Po pietų | 
ji buvo pakviesta pasilikti te- į 
nai vietoj kad jieszkojus kur 
kambarį vieszbutyje. Ji sutiko 
ir pasiliko, ir dar kaip!

Už keliu dienu Ponas Fooshe 
su si gi nežino su savo žmona už 
ta vieszne ir sau iszejo ir nebe
su gryžo.

Pernai Ponia Fooseh iszsi- 
krauste in Milwaukee. Ji dabar 
nori tuos savo namus parduoti, 
bet vieszne, Ponia Harris nieko 
in tuos namus neinsileidžia.

Kai ji buvo patraukta in 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

NEW YORK. — Nuo 1952 
metu mes, Amerikoje, neteko
me net dvideszmits trijų bago- 
cziu, milijonierių. Taip mums 
pranesza taksu sztabo nariai.

Tai nereiszkia kad tiek mili
jonierių per ta trumpa laika 
iszmire, bet kad jie sziandien, 
del dideliu taksu, mažiau už
dirba. O kiti dabar tyczia, ar 
ant kerszto nieko su savo pini
gais nedaro, ir patys nedirba, 
nes, anot ju, jie daugiau turi 
valdžiai mokėti, negu gali sau 
pasilaikyti.

1952 metuose mes turėjome 
szimta septynios deszimts vie
na bagocziu kuris daugiau kai 
milijoną doleriu ant metu gau
davo ineigos, kai visi jo kasz- 
tai del pragyvenimo ir del tak- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Geros, Bet Skaudžios
Liekarstos

Szesziu metu amžiaus, Bob 
Freed, iszsisziepes leidžiasi 
būti paeziepyjamas su tomis 
naujomis liekarstomis nuo 
“Polio“ paralyžiaus, kurios 
ka tik buvo Daktaro Salk 
iszrastos. Beveik visi moki
niai jo mokykloje, in Mal
vern School, Shaker Hgts., 
Cleveland mieste buvo pana
giai paeziepinti. Kai kurie 
tėvai nesutiko leisti kad j u 
vaikai butu taip paeziepinti. 
O Daktarai be tėvu pavelini- 
mo vaiku neeziepina su szi- 
temis naujomis liekarstomis.

Bet tie tėvai, kurie nesu
tinka, mums rodos, klysta. 
Szitos liekarstos yra ne vie
no kurio Daktaro pripažin
tos, bet beveik visu Ameri
kos Daktaru.

Bet jeigu szitos liekarstos 
ir nieko gero nepadarytu, vi
si Daktarai vienbalsiai už
tikrina kad jos ir nieko blo
go nepadarys.

Tokiai tėvai savo vaikams 
tikra skriauda daro, kai jie 
taip užsispiria ir neleidžia 
kad ju vaikai butu nuo tos 
baisios ligos apsaugoti. Ne
žiūrint kaip etvai savo vai
kus myli, jie nei dalele tiek 
nežino ir nesupranta kaip 
tie Daktarai, kurie szitas lie- 
karstas dabar duoda.

ANGLIJOJE

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos Premieras, Anthony 
Eden suszauke savo sztabo su
sirinkimą pasitarti kas dabar 
daryti, kai geležinkeliu darbi
ninkai iszeina ant straiku.

Geležinkeliu darbininkai pa
skelbė po visa kraszta straikas, 
kurios prasidėjo Nedelioje. 
Szitos straikos galėtu visa 
naujo Premiero tvarka suardy
ti ir ji iszmesti isz vadovybes.

Darbo Ministeris, Sir Wal
ter Monckton valdžios sztabui 
paaiszkino kad valdžia pasi
rengus prižiūrėti kad per tas 
straikas visam krasztui bus 
pristatyta ir parūpinta visa tai 
kas pragyvenimui reikalinga.

Geležinkelio darbininku uni
ja insake szeszios deszimts 
tukstancziu inžinierių ir kitu 
darbininku ant geležinkelio 
mest savo darbus vidurnakti, 
Nedelioj. Jeigu taip bus, tai 
beveik nei vienas traukinys 
neiszvažiuos isz savo stoties.

Darbo Ministeris greitai su- 
sinesze ir susitarė su kitomis 
geležinkeliu unijomis, kuriu in
žinieriai ir darbininkai jam 
prižadėjo kad jie stos in talka, 
ir varys tuos traukinius, kuriu 
inžinieriai straikuoja.

Darbo Ministeris sako kad 
jis galėtu vaiska patraukti in 
szita darba, bet jis to nedarys 
iki matys kad jau tikrai reika
linga, nes kai jis iszszauktu 
vaiska, butu aiszku kad naujas - 
Premieras jau nebegali tvarka 
sudaryti, ir tai reiksztu kad 
jis lutu priverstas pasitraukti.

Viso kraszto rinkimai gali 
būti nusverti nuo szitu straiku.

Diena priesz tai kada visi 
turėjo iszeiti ant straiku, uni
ja lent laikinai susitaikė su 
geležinkeliu kompanijomis ir 
straikos buvo atsmauktos, ar 
nors atidėtos.I

‘SALK’ LIEKARSTOS 
GEROS

Nėra Reikalo Rūpintis

NEW YORK. — Daug žmo- 
niu susirūpino ir net iszsigan- 
do, kai iszgirdo kad viena mer
gaite pasimirė ir keli kiti vai
kai labai susirgo nuo tu nauju 
liekarstu, “Salk“ paeziepini- 
mo.

Gaila kad laikraszcziai tas

Indijos Ministeris Pasivaikszczioja

žinias taip garsiai paskelbė ir 
visus visai be reikalo iszgazdi- o
no. •

Visai ne dyvai, nors gaileti- 
na, kad vienam, kitam tos lie
karstos nemaezino, bet isž tiek 
milijonu vaiku, kurie buvo’ ir 
yra paeziepinami, visai supran
tama kad tokia apgailėtina ne
laime vienam, kitam atsitiktu.

Daktarai dar tikrai nežino 
kas ten atsitiko; ar tai buvo tu 
liekarstu kalte, ar tai tie vai- 
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Pati Rojų Jiems 
Prižada

MASKVA, RUSIJA. — So- 
vietai dabar mato kad grasini
mais ir smurtu jie mažai ka 
pesza, ir nuveikia, kaslink visu 
tu pabėgėliu, kurie yra pabėgo 
ar isz paežio,s Rusijos ar isz tu 
kfasztu, kuriuos Sovietai lai
ko po savo nagaika. Už tai So
vietai dabar ima kita daina 
riesti. Jie prižada pilna dova
nojimą visiems kurie sugrysz; 
jie sako kad bus dovanotina 
net ir items, kurie kariavo 
prie z Sovietus per ana kara, 
ir net tiems kurie savo kraszta 
buvo iszdave.

Ir czia szita Sovietu propa
ganda yra labai gera ir daug 
žmonių intikina, nes daug pa
begeliu sziandien labai var
gingai gyvena. Musu instaty- 
mai yra tokie nerangus, kad 
ima daug laiko kol tokie pabė
gėliai būva musu pripažinti ir 
musu priimti. O kol jie randasi 
be vietos ir be kraszto turi gy
venti lageriuose, kur jie yra 
laikomi kaipo intarti žmones.

Czia susidaro labai svarbus 
klausimas. Jeigu Sovietams 
pasisektu atgal prisivilioti ke
letą tukstancziu tokiu pabėgė
liu, tai jie tokia propaganda 
puikiai isznauduout, priparo- Į

Prime Ministeris Jawaha- 
rirl Mehru, isz Indijos, iszei- 
na pasivaikszczioti su savo 
įduktere, Indira Gandhi, dn 
Bandung, Indonezija. Jis ka 
tik buvo pasakęs prakalba 
per paskutini posėdi Afro- 
Azijos konferencijos in Ban
dung. Visi szitie pasitarimai 
mažai ka nuveikė. Jie užsi
baigė su Komunisztiszkos 
Kinijos pasmerkimu Ameri
kos, kad mes kiszamies in 
Formosa salos reikalus, kur

dindami kad tie žmones para
davo Vakariniu krasztu pyra
go, ir sugryžo pas savuosius, 

I pas Sovietus. Jie taip pat pri- 
paredintu kad vakariniai 
krasztai savo žodžio neiszlaike 
szitiems pabėgėliams, ir kad 

! negalina ant tu krasztu pasi
tikėti.

O tokie vargszai, pabėgėliai 
labai greitai ir lengvai gali 
luti suklaidinti ir suvilioti su 
tokja propaganda, kai jie, pa
bege isz savo tevįszkes randa
tik varga ir bada laisves kraus
tuose.

Jeigu mes norime szita So
vietu propagandai užbgeti už 
akiu, tai mes turime tuoj aus 
permainyti, savo instatymus ir 
pareikalavimus kaslink tokiu 
pabėgėliu; mes turime daug 
placziau atverti savo kraszto
duris.

2 VAIKUCZIAI 
ŽUVO

Mažas I’ecziukas
Susprogo

SAPPHO, WASH. — Dvi- 
deszimts keturiu metu amžiaus 
Ponia Lewis V. Stepp, stengie
si užkurti maža pecziuka, už- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ne musu biznis.
P er szita. konferencija 

nors tiek buvo nuveikta, kad 
Komunistai buvo atsakomai 
iszpliekti ir vieszai intarti 
už veidmainystes ne tik per 
szita konferencija, bet ir per 
visas kitas konferencijas. 
Taip audringai ir drąsiai 
vienas atstovas dreže Komu
nistams, kad Kinijos Komu
nistu vadai pasikėlė ir isz
ejo isz tos konferencijos.

ra ra ra
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Kas Girdėt
Paczto sztabas vis bedavuo- 

ja kad jis in skyle eina, negali 
iszsilaikyti. Iszrodo kad Pacz- 
tas pareikalaus kad laiszku 
siuntimas butu pabrangintas, 
ir iszrodo kad taip ir bus.

manimi; penkis, (kuriu tarpe 
randasi dvynukai) jis susilai
kė su keturiomis kitomis bobo
mis. — Kai jis norėjo parsi- 
neszti tuos dvynukus, aszsupy
kau ir nesutikau.”

Viename Rytu valstijų1 mies
te randasi labai garsi Lietu- 
viszka parapija, kur ineigos 
eina in szimtus tukstaneziu do
leriu. Klebonas giriasi ir di
džiuojasi kad tai didžiausia ir 
įpinigiausia parapijai iriu,su

In Tauranga miestą, Naujoje 
Zealandijoje, keturios deszimts 
vieno meto pacztorius, James 
Duncan, buvo suaresztuotas, ir 
turėjo užsimokėti penkios de
szimts szeszis dolerius. Jis1 už
kalė po grindimis tūkstanti' ir 
du szimtu Kalėdiniu laiszku, 
kai jis mate kad jis; nesuspės 
tuos laiszkus priesz Kalėdas 
iszneszioti, ir tuo paežiu kartu 
Kalėdų rszvakarese dalyvauti 
su savo draugais ir pažysta
mais.

Musu klebonai dabar i n veda 
Anglu kalba savo Misziose, sa
kydami kad tai reikalinga nes 
dauguma musu Lietu,vi u jau
nuomenes nesulpranta Lietu- 
viszkai. Bet, jeigu mes jau im
sime Anglu kalba vartuoti mu
su bažnyčiose, tai kuomi mes 
skirsimies nuo Airisziu ir Ame- 
rikoniecziu ?

dabar tapo svetimtaueziu, o ne 
Liet u vi u parapija.

Mes dabar turime pasirinkti: 
ar mums rupi labiau pinigai ar 
musu kraszto, musu tautos la-

In Wethersfield, 'Conn., Po
nia Florence Pinkney, patuip- 
dinta in kalėjimu, už savo vy
ro nužudinima, dabar praszosi 
dovonojimo, sakydama, kad 
antru kartu teip neatsitiks.

Lietuviai po, visa Amerika 
gali tikrai pasididžiuoti ir pa
sigirti kad Amerikos Lietuviu 
Amerikos žmones turi tokia, 
gražia ir puosznia mokykla 
kaip “Maria” High School, 

• Chicago s mieste.

'Czia, mokinasi daugiau kaip 
keturiolika’ szimtu jaunu mer-' 
gaicziu.

Kazimierietes seseles turi ke 
lėta garsiausiu ligoniniu ir vie
na isz garsiausiu mokyklų 
mergaitėms.

Klausimas pasirodo labai 
aiszkus: Ar mums rupi kieky
be ar kokybe; ar mums rupi 
kuo daugiausia mokiniu pri
sitraukti, nežiūrint, ar jie Lie
tuviai ar ne; ar mums supi mu
su Lietuviu jannuomeme lavin
ti ir mokinti?

Pons. Margarieta ir Stanys 
Michelsonai, isz Milton, Mass., 
yra daugmecziai Susivienijimo 
Lietuviu Amerikoje nariai ir 
veikėjai. Ponas Stasys Michel- 
sonas ilgus metus buvo san- 
vaitraszczio “Keleivio” re
daktorius, leidėjas, o pono Mi- 
chelsoniene Motoru Skyriaus 
vedeja. Ponas Mielielsonui 
“Keleivi” perleidus Socialde
mokratu San jungai ir pasi- 
traukas isz redaktoriaus parei
gu, ir pon. Michelsoniene pasi- 
trauue isz Moterų Skyriaus ve
dėjos pareigu užleisdama ta 
vieta Garliauskaitei-Januszl 
kienei. >

Fabrikantai naujus fabrikus 
statosi, tikėdami kad ateinan- 
cziąis metais biznis bus dar ge
resnis.

— 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.

*284

kad visi
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siams

Visi biznieriai, beveik visur

eina.

Musu jaunieji vikarai ir mu
su jaunosios Seseles, vienuoles 
mažai ka žino ar supranta apie 
Lietuvius ar. Liet u vos praeiti.

piniguoti jeigu mes pataikau
sime Anglams', ■ svetimtau- 
cziams, bet ar mes Ino paežiu 
kartu patarnausime savuo-
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ta pranaszauti.
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Biznieriai sako kad sziu me
tu 'biznis buvo penki u nuoszim-

Randasi musu tarpe tokiu 
vedeju, kurie ne tik ka nesu- 
pranta Lietuvos reikalus, bet 
nežino nei Lietuviu kalbos, o 
bet visgi statosi kaipo Lietu
vių vadovai.

1534 IhiHnp $

NSMBEIEI mm

Bet su visa pagarba ju riu- 
veikimams, nebutu pro szali 
paklausti ar tai mums Lietu
viams in sveikata ar ne. Nes 
toje mokykloje kaip ir j u ligo
ninėse randasi daugiau nelietu
viu negu musu kraszto žmonių. 
Svarbiausias klausimas dabar 
yra szis: Ar mes savo instaigas 
statome ir rengiame del sve
timtaueziu, ar dei savųjų?

Valdžia prižada kad ateinan- 
cziais metais bus daug mažiau 
žmonių be darbo.

Nauju namu, sziais metais 
bus pastatyta apie puls ketvirto

Pypkes Durnai

Kaipo mažas bet tikras pa
vyzdys, musu vadai, kai jie 
rengia kokias pramogas, savo 
tikietus, bilietus duoda spauz- 
dinti svetimtauicziams, pasitei
sindami kad jie gauna pigiau. 
»Bet keistas dalykas kad tie 
svetimtaueziai kreipiasi in 
Lietuviu redakcijas del visu 
savo spaustuves reikalu.

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

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Musu Skaitytojas

In Milwaukee, Minn., kai po- 
licijantai norėjo suaresztuoti 
dvideszimts keturiu metu am
žiaus kareivi, kuris buvo aplei
dęs vaiska be pavelinimo, jis 
kelis policijantus gerokai ap
daužė, pirm, negu buvo numal- 
szintas. Jis pasiaiszkino, kad: 
“Asz neapkeneziu karininku 
nežiūrint ar jie armijos ar po
licijos.

Del Merginu

In Cincinnati, Ohio, J. Riley 
negavo divorso nuo savo žmo
nos, kai jo žmona, Lillie Rileiy 

.teisėjui pasiaiszkino. “Mano 
vyras turi dvylika vaiku su.

SAPNAS MOTINOS 
SZYENCZIAUSIOS 
I ... MALDA ... >

: Viesz. Jėzaus ir > 
; Motinos Szvencz. i

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei

I Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

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

Mes mergeles susipraskim, 
Nepristokim seno, 
Kuris sviete insitrankes, 
Visaip pragyveno.
Tas kytresnis but ant proto, 
Mus in kilpas traukti, 
Tas supranta kaip jaunystoj 
Mergeles apgauti.
Jie protingi, jie turtingi, 
Bet matytis senis, 
Per ta laika su visomis, 
Meile pragyvenęs.
Mes nenorim turtu lobiu, 
Vargt vis tiek mums reikia, 
Mes nenorim dykos meiles, 
Kuria visos peike.
Jie mums gr.eitai pasirodo, 
Kaip jie paezias myli, 
Szale sprenksti kosti stena. 
Niekada netyli.
Mes nenorim tokiu vyru, 
Kurie turtais dengia, 
Mums negražus toki rubai, 
Nors brangiais aprengia. 
Prasta szlobe man gražesne, 
Jeigu myliu vyra, 
Sausa duona daug gardesne, 
Jeigu meile yra.
Mes ne troksztam dykos garbes 
Del save turėti,
Mes nenorim seno vyro, 
Nei in ji žiūrėti.

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 t. t.
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.

^Pirkie U. S. Bonus!
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^Pirkie U. S. Bonus!

Isz pradžių isz sudėtu sau pi
nigu, maitinosi per keliolika ; 
menesiu, bet kada zopostis isz- i 
siseme, užkabino kretpsziuis. ant 
pecziu ir su lazda rankoje trau
ke in gimuse szale savo jauno ' 
pono.

Tuom kart name Augusto, 
pradėjo ant tikrųjų nedorus 
tarnai ■vieszpataut, ba ne buvo 
kam daneszinet ponui. Teip 
dėjosi kelis metus. Augustas 
terp' visokiu zobovu užmirszo 
apie sena tania; apsipaicziavo 
su turtinga panele ir tolinus 
gyveno linksmai.

Viena vakaru ant zobovos, 
lakajus kuris insiuvo in surdo- 
ta Martyno brangu žiedą ir pa
siliko ant jojo vietos kaipo vy'- 
riauses tarnas, per apsiedima 
parpuolė in liga ir jautiesi arti
mu simerties, bet priesz numiri
mą norėjo idant paszauktn jam 
poną Augustai, tasai kaipo ge
ras ponas pribuvo prie savo 
tarno; nes kaip nusistebėjo ka
da dažinojo apie paipildinta 
niekysta ant gero tarno Marty
no. In pora miliutu po prisipa
žinimui nedoras lekajus numi
rė.

Pirmutiniu žingsniu Augus
to buvo atrast gera Martyna ir 
prigelbek jam už padaryta 
skriauda. Bot visi stengimai 
Augusto nuėjo ant niek, ba, 
Martynas pražuvo kaip akmuo 
in vandeni ir niekas apie ji ne
žinojo.

nas, matydamas jog nori sena 
tarnu apjuodin't.

Dieva

, tai Martyna atitolinsiu, o

meluoji, fa i ; nu-

Martyno, kur radosi lova ir jo
jo kufarelis'su drapanom.

Martyno tame karte namie 
nebuvo o pagal papratimu se
nelio, kufarelis buvo uždary
tas. Tuojaus likos paszauktas 
sliesorius kuris atmusze spyna 
kufarelio, o po perkratimui, ra
do surdofa, kuri laka jus pažino 
ir isztikrnjii rado jame insuta

Tame karte ineina in kamba
rį senas tarnas su knyga po pa

melst nuo Dievo apie iszradi-

matydamas savo poną, kuris 
stovėjo apsiaubtas tarnais prie 
atidaryto savo kufarelio.

Nelaimingas Martynas, pri- 
•spaustas senatve ir nuliudimu 
apleido narna, kuriame visa sa
vo gyvastį tarnavo, o kuriame 
tikėjosi tykiai uždaryt savo 
akis ant amžių.

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

Vasaros laike' Augustas su 
savo jauna paeziule nusidavė 
in savo teviszke idant tonais 
užgyveht. Pribuvęs Nedėliojo 
in bažnyjezia paregėjo sėdint 
keliolika ubagu, o vienas isz 
juju rodos jam buvo matytas, 
norint 'buvo apaugės su ilga 
barzda. Iždalino almužna, pri
siartino prie jo ir indejo in del
ną sidabrini pinigą, nes tasai 
paėmė jam už rankos r pradė
jo buezinot.

— Kuom tu esi? Paklausė 
Augustas.

— Ponaiti! Ar manos nepai- 
žinsti? Esmių Martynas1 tave 
viisados mylintis, norint netei
singai mane isz namo iszvarai.

Augustas' szirdingai suspau
dė jojo ranka ir meldo atleidi
mo kalbėdamas, jog nuo tos

jojo kentejima už padaryta 
skriauda.

Kada iszeitinejo isz bažny- 
czios, paregėjo jog Martynas 
gulėjo kryžium bobineziuje, 
džiaugsmo aszaroms apsilejas. 
Pakele ji nuo grindų ir insodi- 
no in karieta terp didelio nusi- 
ste'bjeimo žmonių slovinczm 
prie bažnyczios.

veno laimingai szale savo jau
no pono, pagu od o t as nuo visu 
kaipo vienas isz sunariu ponst- 
vos.

Teip tai Dievas greieziau ar 
vėliau užmoka už paneszta ne
kaltybe.

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.

No. J 02— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kitj 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 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 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—Apie Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

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

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

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

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

apraszy-

apysaka 
szimtme-

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; 
Žrf/ake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, ŽvaigŽ 
dės ir Kitus Dangiszkus Ka
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., 20c.

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

No.l76-*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 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. 
Pūkius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas

fW 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.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
tirno kasztu.

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

tik ant



“SAULI” MAHANOY CITY, FA.

MOTINA
^ODIS Motina yra be abejo

nes, gražiausias žodis viso
je literatūroje. Ne del to jis 
yra gražiausias žodi*?, kad gra
žiai skamba, bet dėlto, kad jis 
daug talpina savyje tikrosios 
reikszm.es ir del to, kad jis turi 
galima sakyti, begaline pras
me. Vienos to žodžio 'paminėji
mas primena mums meilius at
minimus. Jis prtonena mums 
tas dienas kūdikystes kuomet 
mes da buvome 'be jokios jie- 
gos; kuomet be motinos prie- 
žiuros negalėjome ne valandos 
laimingi pergyventi; be jos ne
galėjome ne pavalgyti, ne ap
sirėdyti, ne pavaikszczioti. Jei
gu ne motinos: priežiūra, tai 
tuomet kiekvienoje valandoje 
galėjome sutikti didele nelai
me arba ir paiczia mirti!

Motina yra brangiausai ypa- 
ta 'žmonijoje, kuriai mes esa
me skolingi netiktai visa ta ka 
turime, bet ir paczia. gyvastį.

M o t i n a yra. brangiausia 
mums, nes jos per kiauras nak
tis nesumerktos akys užlaikė 
gyvasti ir sveikata kolei užau
gome. Kuomet mes buvome 
parblokszti ligos ir ssalta. mir
tis lauke paskutines gyvenimo 
valandos, tuomet, jau, rodos, 
niekad negalėjo ne ipagelbeti, 
ne iszgelbeti; bet motina ir 
tuomet iszgelbejo; ji savo 
karszta malda, karszcziomis 
aszaronlis, per sanvaites ne
miegotomis akimis ir nuoszir- 
džia meile, motiniszka priežiū
ra įpraszalino 'mirties pavoju ir 
užlaike*musu gyvy’be. Ne kas 
kitas kaip tik motina, beaugin
dama mus, nežinojo kas yra 
linksmybe ir ramus poilsis, jos 
akys, jos mintys ne valandėlės 
negalėjo nuo musu atsitraukti.

Kuomet mes augome ir stip- 
rejome, motina buvo pirma, 
kuri inskieipijo in musu szirdis 
artymo ir Dievo meile. Ji buvo 
pirmai, kuri pamokino, kaip 
reikia Katalikiszkai melstis, 
kai apsieiti draugijoje su 
draugais, kaip būti gerais ir 
dorais žmonėmis.

Kuomet jau paaugome ir 
pradėjome lankyti mokykla, 
kaip tuomet linksma, buvo mo
tinai niatyti mus beganczius 
mokyklon. Tai nekarta motina 
savo szirdyje kalbėjo: '“Ar bus 
nors vienas isz mano vaikeliu 
pasza.uktas in augszeziausi ir 
szvencžiausi kunigystes luomą; 
ar stos prie Dievo altoriaus au
koti ne kruvina auka Augsz- 
cziansiam? Ar eis ajpsakineti ir 
skelbti Dievo mokslą ir Jo 
teisybe 'žmonėms? Ar bus isz 
mano vaikeliu nors vienas gy
dytoju? Ar stos tarpe žmo
gaus mirties ir gyvybes? Ar 
sumažins ligoniu skausmus; ar 
pailgins, palengvins žmogaus

SAPNORIUS

I
 Su 283 Paveikslais Ji

160 Puslapiu Į J
8 col. ilgio, 5% col. ploczio Jį 
Iszaiszkina sapna ir kas Jį 
ateitoje stosis. Su priedu Jį 
planatu.ir visokiu burtu. Ji 
Knyga in minksztos po- Ji 
pieros virszeliuose. :: :: Ji

Pinigai reikia siusti su J > 
užsakymu: Jį

Tiktai,. . . $1.00 i;
Saule Publishing Co., Jį 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. Jį

gyvenima. Ar bus nors vienas 
i inžinierius, mokytojas arba 
nors gamtos tyrinėtojais? Ar 
stos nors viena mano duktė in 
vienuolyne? Ar paaukuos, pa- 
szves savo visa gyvenimą pra
kilniausiam tikslui, auklėjimui 
jaunuomenes? Taip ne karta 
motina sau kalbėjo ir troszko 
savo vaikus matyti einanczius 
prakilniausias ir szvencziau- 
siais takais.

Bet ne visos motinos džiau-

Motinos Diena pripuola 
Nedėliojo, 

Kasmet toji diena placzian
Y r a ap v a i k s zc z i o j am a. ir 

szirdingiau atmenama.
Tai szventei vis daugiau 

prasmes priduoda:
B ažnylcz i os e, i nok y k los, 

Lai k raszc zi ai, v y r i au sy ib e s 
ir visuomene.

* Kiekvienoje gadynėje 
Žmones pasižymi tam 

tikromis dorybėmis,
Ir kartu apsireiszkia 
Savo! iszkai skaudžiu 

atsiminimu.
Musu gadynėje 'bendrai 

imant,
Gal but žmonos nėra 

arszesnais, 
Kaip praeitais metais.
Bet musu gadyneje
sze imiyi i i n i s gy ven imas 

Netvarkingesnis negu buvo 
kituose metuose.

Moterystes rysjriai dabar 
labai pavojingi,

Presi sky r i mai I aiba i 
Prasiplatinę negu kitados. 

Mes Lietuviai, szioje szalyje 
gyvendami, 

Ne esame liuosi nuo tos
Skaudžios szios gadynes 

nelaimiu.
Tikrieji szios szalies
Pat r Įjotai sze i m y n u 

'Griuvimo baisias pasekmes 
mato, 

Ir kad pikta sumažinus 
Ir jam už akiu užbėgus,
Remiama ir platiname 

Motinos Diena!
■Szioji Motinos Diena, 

Lai padidina supratima 
rei kszme

Ir pas rifus Lietuvius,
Lai supranta ir gerbia,

M oi i uos augszta ir 
Atsakominga jos darba. 
Taigi, pagerbkite savo 

motinėlė laja diena,
Jeigu da yra gyva, 

Pasaldinkite jos gyvenimą.
Nes trumpas yra jos 

Gyvenimas ant szio svieto,
O jeigu jau ilsisi ant 

amžino pasilsi o, 
Tai nueikite prie jos kapo

Ir sukalbėkite kelis 
poterėlius,

Už jos duszia, 
Praszydami kad Dievas 

Ja priimtu in savo karalysta 
Už jos sunkius darbus 

ant žemes!

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

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

giasi savo užaugusiais vaikais 
ir dukterimis, taip-pat kaip ne 
visos rūpinasi doru vaiku auk
le ji m u.

Nesunku žmogui nžmirszti 
praeities atsilikimus ir invai- 
riuis dalykus, bet motinps už- 
mirszti negali. Sziandien gal 
jau mes esam pssene, pražilo, 
galva, lyg sidabru nuklota, bet 
motinos veidas tebestovi mim 
ties akyse. 'Sziandien matai ja 
sulinkusia sukumpusia; jos 
veidas raukszletas, jis aiszkiai 
parodo ir kalbėt e kali >a in mus 
kad musu motina daug privar
go, daug iszkentejo beauginda
ma mus ir beeidama skaudžiu 
gyvenimo keliu. Isz to rauks'z- 
leto/ nusenuisios veido iszskaj- 
tome jo;# vargus, rupesezius, 
pasiszventima, nemiegotas nak 
tis ir visas kanezias, iszkente- 
tas del musu. Ar mes užmokam 
jai už. ta varga, už jos meile, už 
didžiausi ’pasiszventima del 
musu ? Kiek kartu rnes užgavo- 
me jos meilia szirdi, jos szvel- 
nius jausmus pasįprieszindarni 
ir paniekindami ja?

O! Koks jai yra didis szir- 
dies skausmas, kuomet ji mato 
ir girdi vaiku nedekinguma. 
Bet ar jie bandė mus už tai, 
ar piktažodžiavo, ar keikc? Ne! 
Nukentėjo, nutylėjo' ir atleido 
mums nes ji myli mus ta nepa
prasta meile, kuria motina my
li savo vaikus.

Daugelis isiz musu sziandien 
viską prastotumem, kad tik 
galėtumėm turėti savo tarpe 
motina ir galėtumėm su ja kaL 
beti, ja gerbti, mylėti ir noriai 
pataisytumem savo visas 
priesz. motina* padarytas klai
das, bet negalima.

Daugelis isz musu jau nete
kom motinos! Ji jau ramiai gu
li szaltame kape, jos vargingas 
gyvenimas jau pasibaigė. Lai
mingi esam tie, kuriu motinos 
dar gyvena. Už tai turime būti 
dėkingi Augszcziausiam!

Motina yra musu didžiausia 
drauge, užtartojo, užjauteja 
ir tikriausia mylėtoja; ji neap
leis musu, nei sunkiausioje va
landoje, ne didžiausiame pa
vojuje, nes jinai yra Motina.

Daug sziandiena girdime 
kalbant apie Motina. Klausy
mas kyla ar visi moka, ta bran
gia ypata pagerbti taip kaip 
prigulėtu. Pereikime visus se
neliui prieglaudų namus, 'pasi
klausykime tu seneliu nusi
skundimui apie savo nedėkin
gus vaikus. Kiek sziandiena 
rasime vaiku, kurie pamirszo 
visiszkai savo motinas, visa 
gera, ka jos delei ju padare ge
ro. Pasaulio isztvirkimas aisiz- 
kiai parodo kad pirmiausiai 
isztraukia isz szirdies4žmogisz- 
kuma, meile.
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ŽIEDAS
JAUNAS ponas Augustas 

neteko savo tėvo, kuris bu
vo tai žmogus pilnas paguodo- 
nes ir užsitarnavęs dideles 
szlovesi nuo visu, o turėdamas 
daug turto ir vienatini sunu 
stengėsi ji iszlavint moksle. Po 
pabaigimui czionaitiniu mo
kyklų! tėvas iszsiunte Augusta 
in didesni miestą idant pabaig
tu pradėta mokslą, kur aiplai- 
ke laiszka apie liga tėvo. No
rint stengėsi kagreieziause su
grįžt namon ir užtiki, da tęva 
prie gyvasezio, bet pribuvo in 
antra diena, po smert tėvo.

Senas Martinas, teip vadino
si senas tarnas apie penkios de- 
szimtsmetu senumo, kuris nuo
latos buvo da prie geros svie- 
katbs ir nuola tos linksmas, ba 
ant jojo sanžines ne sunkino 
joki® nusidėjimas, buvo tai vie
nas isz tuju tarnui, kuris su vi
sa szirdžia buvo' prisiriszes 
prie savo pono ir su juom dali
nosi laime ir nuliudimn.

Labai nulindo geras Marti
nas isz priežasties smerties sa
vo pono, ant kurio graibo ne 
viena aszara 'buvo iszliejus ir 
vela pasiszventino tarnavime 
del savo jauno pono.

Ponas Augustas norints bu
vo truputi iszdykes būda

mas dideliam mieste, apsiaub
tas su melagingais tarnais, ku
rie jam viską pripažindavo už 
gera, ir jojo niekysta szlovino, 
bet daugiaaše mylėjo savo tėvo 
sena, tarnai Martyna o kuris ne
karta priiminėjo jojo geras ro
dąs norints ne visada jaisias 
iszpildinejo.

Jau n as A u g u st as n ega.l eda- 
mas žiūrėt ant gailesties savo 
padonu isz priežasties smerties 
levo, ar tai isz priežasties pa
pratimo gyvent ie dideliam 
mieste, persikėle iii Varszava 
kur pradėjo linksma gyvenimą. 
Isz visu tarnu pasiliko sau se
na. Martyna,, p priėmė sau mies 
tiszkus, kurie ant visu pusiu 
apvoginejo savo poną, ir- nieki
no turtą.

Tankiai Martynas negailėda
mas ant to visko žiūrėt, riusi 
davinėjo pas jauna poną su 
skundu, iszkiszdaimas juju nie- 
kadejystesi. Bonas tankiai juos 
už tai rustai pabardavo, o kaip 
kokius ir atitolindavo nuo 
dinsto.

Tai-gi tieje tarnai su piktu
mu, žiurėjo ant Martyno, užvy- 
bejo jam intekmes, kokia turė
jo ant savo jauno pono, o už jo
jo liežuvius, kaip vadino, pa- 
stanavijo jam už tai atsimokėk 

Ilgai mistino, kokiu tai budu 
padaryt, kaip ji galėtu inkast, 
idant ponas ji atitolintu isz na
mo, bet visi juju stengimai bu
vo ant niek. Nes atsitiko ant 
galo proga kuri ir gerai jiems 
pasisekė. Niekas neturėjo va
lios ineit in pakajus .pono ir ji 
isizredinet ir apredinet kaip se
nas Martynas, o kuris padėda
vo kas vakaras visas brangeny
bes 'pono. Viena karta vėlu lai
ku Martynas nuredindamas sa-' 
vo poną, indestinejo in dežuke 
auksines špilkas ir guzikelius, 
o terp tu ir brangu deimantini 
žiedą, kuri buvo gavės po ne- 
baszninkse motinos. Sztai ne
matant Martynui, žiedas puolė 
ant grindų ir negirdint pasirito 
in kampeli prie duriu. Duris 
buvo praviros; vienas isz leka- 
ju stovėjo kitam pakajuje ir 
mate visa atsitikima, prisiarti
no ant. pirsžtu ir paėmė žiedą. 
Senas Martynas nieko’nema
tydamas uždare dežuke ir gule, 
užmigdamas miegu teisingo 
žmogaus.

Ant rytojaus kada Martynas 
atidarė dežuke idant savo po
nui paduot daigtus, nerado 
brangaus žiedo! Nutirpo sene
lis ant vietos ir nežinojo ka pa
daryt. Norints pakele visus di- 
vonus perkratė visus kampe
lius, žiedo nerado. Augustas 
nežinojo ka mislyt apie ta. atsi
tikima. Teip pere jo viena ir an-
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tra. diena, senelis laibai rūpino
si, miegot negalėjo naktimi ir 
nuolatos liejo graudžes aszaras 
ant savo patalo.

Viena diena, kada Augustas 
po įpiet sėdėjo pakajuje 'skaity
damas laikraszczius ir rūkyda
mas kvepenezius cigarus, atne- 
sze vienas isz. jaunesniu tarnu 
kava, ir stojo prie duriu su sze- 
toniszku nusiszypsojimu.

Augustais ipaeme puodeli ir 
paregėjo ant sotvinezio tarno' 
su užklausimu:

— Ko lauki?
— Norėjau keletą žodžiu 

del szviesia.usio pono pasakyt 
bet ne drystu.

— Del ko?
— Ba czion eina apie Mar

tyna.
— Na tai kas?'
—■ Galėtu szviesiauisias po

nas da. užpykt.
— Nesuprantu tavęs isz- 

siaiszkink geriau.
— Sztai, praszau pono, va

kar kada jau ketinau eitie ant 
atilsio, paregėjau per parver
tas duris, jog prie Martyno lo
vos da žiburys szvieicze.

.— Tai kais isz to, juk nėhu- 
siredines ipatamsa?

— Ne apie tai eina, nes pa
regėjau, kaip ka indejo in pra
ardyta pamuszala savo surdu
to.

— Ka jis ten indejo ?
— Kada geriau prisižiūrė

jau, paregėjau jog tai buvo tas 
deimantinis žiedas, kuris kėlės 
dienas, adgalios ding’O.

— Meluoji! Paszauke ,po-
(Tasa Ant 2 Puslapio)

reikszm.es


"SAULI" MAHANOY OITY, WL

Žinios Vietines
—■ Subatoj pripuola Szv. 

Stanislavo, o Tautiszka Vardi
ne: Kanute. Ir ta diena: 1915 
m., Laivas “Lusitania” per 
Vokiecziu nuskandintas su >
l, 195 žmonių, ipo szito invykio 
Amerika paskelbė kara 'priesz 
Vokietija, ar kaip tada buvo 
sakoma “priesz Kaizeri”; 1938
m. , Kariszka ir politiszka su
tartis tarp Vokietijos ir Itali
jos buvo paskelbta; 1904 m., 
Atgavimas spaudos Lietuvoje; 
1945 m., Vokiecziai pasiduoda,; 
1874 m., % kai pirmas arkliuku 
lenktynes “Kentucky Derby” 
buvo laikoma.; Draugiszkuimo 
Diena; 1889 m., John Hopkins 
ligonbute Baltimore, Md., atsi
darė. Ji buvo taip užvardinta 
pagerbti Baltimores miesto 
biznieriaus, kuris savo pasku
tiniame testamente buvo pali
kes visa savo turtą tokiai in- 
staig’ai.

— Nedalioj pripuola Moti
nu Diena!

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola ketvirta Nedelia po 
Velykų, Szv. Domicėlės, o Tau
tiszka Vardine: Dainora. Taip
gi ta diena: Motinu Diena; Bu
vęs Amerikos Prezidentas Har
ry Truman bus septynios de
szimts vieno meto amžiaus. Jis 
prakas žeme del pastatymo di
dingo knygyno savo atmincziai 
in Independence, Missouri.

— Saliuninkai isz Schuyl- 
killo pavieto, laikys savo Meti
ni Bankietai, vakariene, Utar- 
ninke, Gegužio 10-ta diena in 
Lakeside svetainėje.

— Panedelyje pripuola. Szv. 
Grigaliaus, o Tautiszka Vardi
ne: Siytis. Ir 1a diena: 1880 m., 
gimė garsus Anglas raižytojas 
James M. Barrie, kuris buvo 
Szkotas. Jis yra pastebėjęs: 
“Kiekvienas žmogus, kuris 
pasiekė turto ar pragarsejimo 
virszunes, vis giriasi, kad vi
sa garbe vien tik jam vienam 
priguli. Jo žmona, ■ girdėdama 
ta pagyro puodą, nieko nesako 
ir leidžia jam taip girtis ir 
straksėti”; 1657 m., William 
Bradford, Plymouth Gu'berna- 
torius pasimirė; 1863 m., Ame
rikietis Generolas Stonewall 
Jackson buvo nužudytas; 1926 
m., Leitenantas Komandorius 
Byrd pasiekė pasaulio žiemini 
aszigali.

— Utarninke pripuola Szv. 
Antoninio, o Tautiszka Vardi
ne: Igauja. Ir ta diena: 1940 
m., Sir Winston 'Churchillis 
stojo in Neville Chamberlain 
vieta, kaipo Anglijos Premie- 
ras; 1870 m., pirmutinis gele
žinkelis buvo pastatytais, ku
ris sieke nuo vieno musu krasz- 
to kranto ligi kitam. Paskuti
ne aukso vini buvo inkalta in 
Promontory, Utah; 1895 m., 
paminklas buvo pastatytas 
Pirmo Prezidento Jurgio Vasz- 
ingtono motinai, Mary D. 
Washington. Tai buvo pirmuti
nis paminklas pastatytas ųio- 
terei Amerikoje; Kariszko
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Sztabo Nedele; 1871 m., Karas 
tarp Prancūzijos ir Prūsijos 
užsibaigė su Frankfurt taika; 
1950 m., dvideszimts septynių, 
valstijų geležinkeliu darbinin
kai sustraikavo; 1944 m., Prez. 
Franklin D. Rooseveltas paski
ria James V. For ręstai, Laivy
no Sekretoriumi.

amžiaus Green ir keturios de- 
szirnts devynių metu Leroy 
(Tincy) Eggleton, taipgi intar
tas už nužudinima bagoeziaus 
William P. Clark, 1953 metuo
se, buvo suszaudinti, kai jiedu 
nivažiavo in vienos kareziamos 
darža.

Frackville, Pa.—
Ona B. Bonner (po tėvais Ona 
Gudaicziutej nuo 116 N. Rail
road nly., kuri sirgo per koki 
tai laika, ir gydėsi in Ashland 
ligonbute, numirė pareita Ne- 
delips ryta. Paliko savo vyra 
Danielu; du sunu: Eugenu, na
mie ir Bernarda, kuris tarnau
ja Amerikos La i vyno je, taipgi 
duktere Pranciszka, pati Jono 
Slotkieviczio, mieste, savo mo
tinėlė”, ponia Pranciszka Gu
daitiene, taipgi du anuku ir 
broli Edvardą mieste. Laidojo 
Seredos ryta, su apiegomis in 
Apreiszkimo Paneles bažny'- 
czioje 9:30 valanda ryte ir pa
laidota in parapijos kapinėse.

— Ponia M. Valaitiene, nuo 
41 So. Wylam nly., kuri per ke
letą sa n va i tęs gydėsi in Ash
land ligonbute, ana diena su- 
gryžo namo, jausdama daug 
sveikesne.

Allentown, Pa. —
Du vyrai sudege ant Lehigh 
Valley Thruway vieszkelio, 
kai mažas “Ford” stationwa
gon automobilius snsimusze su 
dideliu t roku, kuris apsivertė. 
Vienas užmusztuju buvo Ray
mond F. Moore, trisdeszimts 
devynių metu amžiaus, isz Al
lentown. Jis 'buvo ženotas ir 
dvieju vaikucziu tėvas. Polici- 
jantai sako kad tas automobi
lius buvo jo, ir jie spėja, kad jis 
ta automobiliu draivino kai ta 
nelaime atsitiko. Policijantai 
dar nėra sužinoję kas tais an
tras žmogus buvo kuris buvo 
užmusztas. Jiedu buvo taip su
deginti kad nebuvo galima ju 
pažinti. To t roko drai varys, 
dvideszimts dvieju metu am
žiaus Ray McCoy, isz. Balti
more, Md., buvo tik sukriestas, 
ir jam koja buvo biski sužeis
ta. Jis policijantams pasiaisz- 
kino kad jis .suspėjo iszszokti, 
pirm negu ir jo trekas u'žside- 
ge. Bet jis buvo taip sukriestas 
kad jis negalėjo per daug pa- 
aiszkinti policijantams ligoni
nėje. Bet keli kiti, kurie tuo pa
ežiu sykiu važiavo tuo viesz- 
keliu, sako kad jie patemino 
kad tas t rokas isz vienos pu
ses in kita svirduliavo ir pas
kui kai tas automobilius norė
jo ji pralenkti, tas trekas stai
ga pasriuvo in ta paezia puse, 
ir prispaudė ta automobiliu. 
Tas trekas ir tas automobilius 
taip važiavo, susidūrė apie du 
szimtu mastu pirm negu jie už
sidegė ir sustojo. Vyrai tame 
automobilyje buvo to trenks
mo iszmesti isz savo automobi
liam. Kiti pravažiuojantieji 
skubinosi jiems in pagelba, bet 
■buvo jau per vėlu. Jie buvo su
dege taip, kad nebuvo galima 
ju nei pažinti. Ugniagesiai ir 
policijantai greitai pribuvo ir 
ta gaisra Užgesino.

RAZBAININKAS
NUGALABINTAS

FORT WORTH, TEXAS. — 
Razbaininkas ir intartas žmog- 
žudis Cecil Green, kuris buvo 
intartas už nužudinima bago- 
cziaus toje valstijoje, buvo kitu 
razbaininku nugalabintas.

Trisdeszimts devynių metu

PACZTO
DARBININKAMS

ALGOS PAKELTOS

deszimts viena nuoszimti dau
giau. Czia tikrai jau krivida. 
Tokie pacztoriai nei nosies ne-

Daugiau Kaip Asztunta
Nuoszimti Daugiau j

iszkisza isz savo paczto vietos, 
visi turi ateiti ir pasiimti savo 
laiszkus, visi turi viską jam 
atneszti, ir dabar jis tiek dau
giau gaus už tai kad jis savo 
kriesla namie szildo ir slidina.

Turi Nauja Programa Daktarai szitaip paaiszkina: 
Negalima užtikrinti kad tos

RABINAS PARODO
MIELASZIRDYSTE
CHICAGO, ILL. — Buvusi 

sekretorka Philadelphijoje, nu
teista už nužudinima jaunos 
žmonos, per per greitai važia- 
vima su savo automobiliu, buvo 
iszteisinta ir jai buvo dovano
tina, kai ji buvo teismo pa
smerkta in kalėjimą.

Žydu Rabinas, Lipman Ra
binowitz, kuris in teismo ofi
sus buvo atvesztas nes ir jis 
buvo labai užeistas toje nelai
mėje, prasze teismo ir teisėju 
dovanoti dvideszimts szesziu 
metu amžiaus Jo Anne Giesec- 
ke.

Szito Rabino trijų menesiu 
nuotaka buvo užmuszta toje 
automobiliu nelaimėje, kur 
teismas darado kad draiverka, 
Jo Anne Giesecke buvo kalta 
už ta nelaime. 

f

Rabinas Lipman Rabinowitz 
prasze teisėjo John J. Lyons 
jai dovanoti, sakydamas kad 
jis tikras kad ji dabar pasimo
kino, ir kad ji gerai žino ka ji 
yra padarius, ir kad teismas 
jai dovanotu.

Visi tuose teismo ofisuose 
nustebo. Teisėjas Lyons pasa
kė: “Asz esu daug girdėjęs 
apie mielaszirdyste ir dovano
jimą, bet szitas Rabinas visus 
mus tikrai nustebino. Jis pats 
gerai žino kad szita mergina 
yra tikrai kalta, ir jis jai nori 
dovanoti, nors ji kalta kad jis 
dabar yra naszlys.”

Teisėjas pasakė kad jis tu
rės gerai szita byla isztirti, bet 
iki to laiko at mergina gali ei
ti sau laisva, aeziu to Rabino 
mielaszirdystei. Jis sake kad 
jeigu tas Rabinas jos nekalti
na, jis vargiai mato kaip teis
mas gales ja kaltinti.

WASHINGTON, D. C. — 
Puse milijono pacztoriu ir 
paczto darbininku gaus dides
nes algas jeigu Senatas ir Kon
gresas gales ta instatyma in
vest! nežiūrint Prezidento Ei- 
senhowerio priesztaravinimo.

Prez. Eisenhoweris buvo pa
taręs padidinti tiems paczto 
darbininkams algas pus-asz- 
tunto nuszimczio. Jis sake kad 
tai butu gana.

Senatorius Olin Johnston, 
Demokratas isz South Carolina 
sako kad Senato komisija no
rėjo dar didesni algų padidini
mą paskirti tiems darbinin
kams, bet sutiko ant 8.8 nuo- 
szimežio, kad greieziau butu ta 
byla priimta ir invykdinta.

Sziu algų padidinimas Ame
rikos piliecziams, mums, kurie 
mokame taksas, kasztuos szim- 
ta septynios deszjmts asztuonis 
milijonus doleriu.

Mes nepavydime tiems dar
bininkams tikros ir teisingos 
algos, bet mums nesupranta
ma kaip czia dalykai stovi. 
Pirmiau, už daug mažiau pacz
toriai atneszdavo mums laisz
kus du sykiu in diena, o biznie
riams, miesto viduryje pacztas 
būdavo pristatytas net tris ar 
kad ir keturis sykius in diena. 
O dabar, tiek pat darbininku 
dirba ir jie mums paczta pri
stato tik syki in diena, ir-už ta 
mizerna patarnavima mes turi
me tiek milijonu daugiau kas 
metai mokėti.

Ir czia dar ne galas. Paczto
riai mažuosiuose miesteliuose, 
kurie yra vadinami treczios 
klases pacztoriai gaus net dvi-
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PREZIDENTO
ŽMONA
NESVEIKUOJA

i

WASHINGTON, D. C. — 
Ponia Mamie Eisenhoweriene, 
Prezidento žmona atidėjo vi
sas savo pareigas ir mitingus 
ir susirinkimus del szios ir del 
kitos sanvaites. nes jos dakta
ras jai pasakė kad ji dar nega
na sveika nuo to szalczio kuri 
ji kelios sanvaites atgal paga
vo.

Jos sekretorka, Ponia Mary 
Jane McCaffree sako:

“Sulyg Ponios Eisenhowe- 
rienes daktaro patarimu, Po
nia Eisenhoweriene visus savo 
mitingus atideda iki vėlesniam 
laikui. Daktaras sako kad ji 
dar nėra gana sveika. ’ ’

Daktaras Howard M. Sny
der, Prezidento Daktaras, jo 
žmona gydo jau visas menesis 
kai ji susirgo. Ji buvo nuva
žiavus in savo namus in Get
tysburg, Pa., kur ji per tris 
sanvaites gydiesi, ir tik ana 
sanvaite sugryžo in Vaszingto- 
na.

Kai ji buvo taip susirgus, 
kad daktaras privertė ja gulė
ti lovoje, ir nesikelti, Demo
kratu Partijos pirmininkas, 
Paul M. Butler, iszkele baisius 
ginezus ir barnius Vaszingto- 
ne, kai jis New York mieste pa
skelbė kad eina gandai kad 
Ponios Eisenhowerienes liga 
gal privers Prezidentą Eisen- 
howeri atsisakyti stoti in rinki
mus del Prezidento vietos atei- 
naneziais metais. Republikonai 
piktai jam atkirto kad nieko 
panaszaus nebus, ir kad Prezi
dento žmona ne taip jau labai 
pavojingai yra susirgus.

Senatorius Herbert Leh
man, Demokratas isz New 
York valstijos Vaszingtone 
paskelbė kad jis rengiasi 
investi liauja programa nau
ja byla, kuri placziau apim
tu Amerikos programa del 
pabėgėliu ir del paszelpos 
tiems pabėgėliams. Jis sako 
kad jo nauja byla iszmestu 
isz valdžios administratorių 
Scott McLeod isz jo iki sziol 
sziltos vietos.

Jam pritaria Senatorius 
Hubert Humphrey, Demo
kratas isz Minnesota.

liekarstos visus apsaugos nuo 
tos baisios, paralyžiaus “Po
lio” ligos, bet galima tikrai sa
kyti kad dabar su szitu liekars- 
tu pagelba daug, daug mažiau 
vaiku szita liga susirgs. Ir tai 
didele pažanga. Daktarai da
bar spėja kad czia tik pradžia, 
kad dabar bus galima rasti tik
ras liekarstas net ir del to pa
prasto szalczio. kuri iki sziol 
nei jokis daktaras negalėjo isz- 
gydyti.

‘SALK* LIEKARSTOS
GEROS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

2 VAIKUCZIAI 
ŽUVO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pildama gazolino isz dvieju 
goreziu indo.

Jos du jaunesni vaikucziai 
buvo sudeginti, kai tas pecziu- 
kas susprogo. Ju motina ir ki
ta sesute dabar randasi ligoni
nėje, kur daktarai sako jie yra 
pavojingoje padėtyje.

Ant vietos užmuszti buvo, 
keturiu metu Patrick Stepp ir 
jo szesziu meu broliukas Ro
ger. Vaikuczio Patrick dvynu
ke, Patsy buvo baisiai apde
ginta, ir dar nežinoma ar ji 
izsliks gyva ar ne. Taip pat ir 
su ju motina. Daktarai sako 
kad jie tik gali laukti ir pažiū
rėti kaip bus. Jos buvo nuvesz-

kai jau ir pirm to ta liga sir
go.

Bet szitiek valdžia užtikrina, 
kad visos tos liekarstos, kur>js 
isz to fabriko iszejo, nuo kuriu 
ta viena mergaite pasimirė ir 
kiti susirgo, yra suimtos ir bus 
gerai peržiuretos. Ir visi kiti, 
kurie dabar bus cziepinami ne
gaus tu liekarstu, nuo kuriu 
anie susirgo.

Tai daktarai ir valdžia už
tikrini, kad nėra jokio pavo
jaus, ir nėra reikalo iszsigasti 
ar susirūpinti apie tas “Salk” 
liekarstas.

tos in ligonine in Harborview.

NETEKOME 23
MILIJONIERIŲ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
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Minuteman • • •

W55 vettfon
l8o years ago this month a small group of men gathered 
at Concord Bridge and took a stand for a way of life they 
believed in.
They called themselves Minutemen—ordinary citizens will
ing to protect their freedom and their families with their lives. 
And in a less dramatic but no less essential way, the spirit 
of Concord Bridge is evident today. Millions of citizen sol
diers are now training in our armed forces and in volunteer 
reserve units. Like the Minutemen who preceded them, they 
are prepared to protect their homes if they have to.
L.et the Minuteman in the Savings Bond symbol remind you 
of the necessity of constant vigilance—and of a way we can 
all contribute to our nation’s strength and preparedness— 
through the systematic purchase of U. S. Savings Bonds,

Security—for ourselves and our country— & Į 
is simple with the Payroll Savings Plan k

su būdavo atmokėti. O dabar 
tokiu bagoeziu randasi tik 
szimtas keturios deszimts asz- 
tuoni.

Szitckios žinutes mums gal 
skamba kaip saldus juokas ar 
baikos, bet tikrumoje, ir mums 
skauda. Nes kai szitie bago- 
cziai mažiau uždirba, jie ma
žiau savo tu pinigu deda in 
pramone ar bizni, reiszkia vi
siems mažiau darbu, mažiau 
biznio; teipgi reiszkia kad jie 
dabar mažiau taksu moka. O 
kai jie mažiau taksu moka, tai 
paprastam darbo žmogeliui 
pripuola daugiau mokėti.

Kai bagoeziai sau turtelius 
krauja, tai jie patys nedirba, 
bet pasisamdo kitus tuos tur
telius krauti. Taip viskas tvar
koj, bagoezius turteli turi, o 
darbininkas darba turi, ir vis
kas kaip ant sviesto.

ATĖJO IN SVECZIUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

teismą, ji nesutiko pasirodyti, 
bet teisėjui prižadėjo kad ji 
iszsikraustys pas kita savo 
drauge, priemiestyje, in. Clay
ton.

Eight million working people 
just like yourself are profiting 
by steady investment in Sav
ings Bonds through the con
venient Payroll Savings Plan. 
Why don’t you join them? Just 
tell the people in your com
pany pay office how much you 
want to save each payday and 
sign the card they give you. 
Then that amount is put aside 
for you each payday. When

enough accumulates, you get an 
interest-earning Series E Bond.

For your future—and the future 
of America—sign up today for 
the Payroll Savings Plan or buy 
Bonds regularly at your bank. 
If you want your interest as cur
rent income, ask your banker 
about3% Series H Bonds that pay 
interest semiannually by United 
States Treasury check.
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