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Gavo ‘Raida’ In ‘Copter’ PASKUTINIS VETERANAI
PATARNAVIMAS SUSTABDINTI

Ir Vėl Nauja Plauku
Mada

Anglijos Karaliene Moti
na Elzbieta, vyresnioji lau
kia kol jai duos “raida” in 
eroplana, helicopter. Tai bu
vo pirmas sykis karalienei 
in szitoki eroplana skristi.

Isz Amerikos
DIDŽIAUSIA

ATOMINE BOMBA
LAS VEGAS, NEVADA. — 

Galu gale, po keliu menesiu 
prisirengimo ir po keliu san- 
vaicziu laukimo ir delsejimo, 
didžiausia atomine bomba bu
vo susprogdinta in “Survival 
Town, U.S.A.”, netoli nuo Las 
Vegas miesto, Nevada.

Szitos atomines bombos su
sprogdinimas buvo lygus in 
trisdcszimts penkis tukstan- 
czius tonu dūlio, dinamito.

Prie tos vietos buvo tyczia 
pastatyta keli namai; nuo de
szimts j u stogai buvo to trenks 
roo nupleszti, ir langai iszmusz- 
ti.

Karininkai, laikrasztininkai 
ir kiti didžiūnai buvo pusan
tros mylios atstu, ir temijo 
kiek iszkados ta bomba pada
rys.

Kiek iszkados buvo padary
ta, ir kaip baisi szita. nauja 
bomba yra virszinįnkai dar ne- 
paskelbe, bet keli laikrasztinin
kai, kurie tenai buvo sako kad 
jie nieko panaszaus nėra ma
te.

Daugiau kaip mylia nuo tos 
vietos, tos bombos trenksmas 
sudaužė kelis namus. Per pen
kias valandas nebuvo galima 
prie tos vietos prieiti del kait
ros.

Debesys nuo tos bombos isz- 
kilo keturios deszimts tukstan- 
cziu ir penkis szimtus pėdu in 
padanges.

Eroplanai kurie buvo tris 
szimtus myliu nuo tos vietos 
buvo priversti nusileisti.

Nors szita atomine bomba

Ja nuveže isz Windsor in 
Biggin Hill lakunu stoti ae
rodromą, in Kent. Szitas 
eroplanas yra to.kis pats, ko
ki Duke of Edinburgh visa
dos vartuoja.

buvo didele ir baisi, ji tik 
nyksztukas prilyginus prie tas 
vandenilio “Hydrogen” bom
bas, kurias musu mokslincziai 
yra paleidę ant mariu Pacifi- 
koje.

Kai musu valdžia gali tiek 
daug tokiu bombų paleisti del 
pratybos, tai parodo kad mes 
ju daug turime. Kai kurie 
laikrasztininkai spėja kad tu 
bembu skaiezius eina in szim
tus tukstaneziu. Jie toliau 
spėja kad kaip tik už tai Sovie
tai ir Komunistai Kiniecziai 
dabar ima mums gerintis, nes 
jie negali mus pasivyti szitose 
a teminiu bombų Inektynese, 
skerdynėse.

Tik viena tokia bomba isz- 
ris?tu visa ta Komunistu Kini
jos klausima. Ir Komunistas 

j Chou En-lai tai gerai žino. Už 
i tai dabar jis jau seilinasi ir ge- 
j rinasi.

O kad Sovietai ar Komunis
tai Kiniecziai ir žinotu kaip 
tokias bombas pagaminti, jie 
neturi gana pinigu per daug j u 
gaminti, nes viena tokia bomba 
kasztuoja keletą milijonu dole- 

i riu. O Rusija gerai žino kad 
mes savo pinigus niekados ne- 

I skaitome.
Jeigu Komunistu Kinijos va

das ir pasikvies musu atstovus 
in konferencija kaslink taikos 
argi nebutu patartint musu at
stovams in savo lagaminus ke- 
lais tokias bombas insidtei ir 
tam Komunistu jas parodyti? 
Greicziausia nei derybų nerei
kėtų tokiame seime.

SKAITYKIT 
®r“SAULE”=®|

PLATINKIT!

Toli Nuo New York
Miesto Niekšai

TAMAQUA, PA. — Penkio
likos metu William Blanken
ship, kuris buvo jaunu žuliku 
niekszu nužudintas New York 
mieste, buvo palaidotas in Sky 
View Memorial Parka, in 
Hometown, Pa.

Laidotuves buvo in Liutero
nu bažnyczia, Tamaqua mieste, 
kur Liuteronu klebonas, Kuni- 
gužis Charles A. Mathias at
laike pa skutimas pamaldas.

To nužudyto jaunuolio tėvas, 
Ponas William Blankenship, 
po prisieka yra pasakęs kad jis 
in New York miestą nebegrysz. 
Bet dabar jis sako kad gal jis 
grysz nes tiek daug žmonių 
iszreiszkia savo užuojauta ir 
prasze kad jis testu toliau savo 
darba tarp jaunuju.

Jis buvo pasakęs kad jo sū
nūs nebus palaidotas New 
York miesto kapinėse, nes jis 
nori kad jo vaikas tureut czys- 
ta, nesuterszta žeme, kokios 
New York mieste dabar nega
lima rasti.

Žulikas, kuris nuszove szita 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Gražus Paveikslas

Szitokius paveikslus ka
reiviai ant sienų kabina ir 
vadina “Pin-ups”. Tai de- 
vynio'ikos metu Diane Will
iams, studente in Miami Uni
versitetą. Ji. ežia ant savo 
gražios galvos turi gražuoliu 
karūna ir laiko prie saves 
rožių puokszte, kai jos pa
veikslas buvo nutrauktas, 
nes ji buvo iszrinkta ir triuk
šmingai paskelbta: “Miss 
Miami Press Photographer 

, of 1955”. Panele Williams, 
kuri pareina isz Coral Gables 
atstovaus Miami paveikslu 
traukėjus, ir laikrasztinin- 
kus per gražuoliu konkuren
cijas in Colorado Springs, 
Colorado, Birželio (June) 
septinta diena.

NEW YORK, N. Y. — Vie
nas Antro Pasaulinio Karo ve
teranas, per kairszczias aszaras 
nusiskundė kad jam ir jo drau
gams dabar sunkiau plaukti 
skersai mares, taikos laiku, ne
gu buvo per kara pasiekti Elbe 
upe.

Tas veteranas Juozas Pau
lauskas, isz Chicagos, su devy
niais kitais savb draugais keti
no iszskristi isz New York 
miesto devinta valanda vakare, 
staeziai in Maskva. Visi jie ke
tino susieiti su Ruskais karei
viais, su kuriais jie buvo susi
tikę ir susipažinę prie Elbe 
upes, kai Amerikos ir Sovietu 
Rusijos armijos per kara buvo 
susitikusios.

Jie turėjo baisiai daug viso- 
| kiu raszut ir popieru iszpildy- 
ti pirm negu jie atvažiavo in 
Idlewild aerodroma, kur jiems 
paskutine valanda buvo pasa
kyta kad niekas nesutinka už 
ju kelione užmokėti, ir kad ta 
kelione in Maskva kasztuoja 
penkis tukstanezius penkis 
szimtus ir asztuonios deszimts 
doleriu.

Kiek mes galėjome sužinoti, 
tai tie veteranai dar vis laukia 
kad kas jiems ta kelione pa
dengtu. Mums iszrodo kad to
kia kelione visai nereikalinga. 
O jeigu tie veteranai jau taip 
nori ten važiuoti, tai jie, kaip 
ir visi kiti turėtu patys užsi
mokėti. Gana kad musu politi
kieriai ir dipliomatai už musu 
pinigus po visa svietą baladuo- 
jasi. O kur bus galas jeigu ir 
tokie veteranai susimislys ba
la duotis in visokias sukaktu
ves.

KAREIVIS SUDEGE
i

Nelaime Ant Turnpike’'‘ge”scs”ir ”žtai j,s ji nuszo’ 
į v L»

Vicszkclio Tai puikus pasiaiszkiniipas!

BEDFORD, PA. — Dvide- 
szimts dvieju metu amžiaus 
kareivis, Glenn Williamson, 
isz Clarksburg, West Virginia, 
sudegė, kai jo automobilius su- 
simusze su dvejais trokais ant 
Turnpike vieszkelio.

Kiek valstijos policijantai 
galėjo dažinoti, tai jis spėja 
kad ta nelaime szitaip atsitiko: 
Didelis, tractor-trailer trokas 
clave jo automobiliui isz užpa
kalio ir ji instume in kita tro- 
ka, kuris buvo pryszakyje. Tas 
trenksmas sudaužė to troko 
gazolino tanka ir tas gazolinas 
užsidegė.

Kareivis Williamson buvo 
sustabdines savo automobiliu 
užpakalyje troko, kuri vairavo, biski pasimokinti ir prabusti
trisdeszimts trijų metu am
žiaus Ralph E. Irvin, isz Altoo
na, Pa. Policijantai sako kad 
kitas trokas, kuri vairavo tris
deszimts vieno meto amžiaus 
Marvin Moris, isz Lawrence
burg, Kentucky davė in ta au

tomobiliu. Tu troku draiveriai 
nebuvo sužeisti.

Muving-pikczieriu loszike, 
Julie Adams ežia darkosi ir 
parodo jau vėl nauja mada 
del plauku susiszukavimo ir 
apkarpydinimo. Ji dalyvavo 
keturioliktame metiniame 
some Tarptautinio Kongre
so Gražuoliu, kuris buvo lai
komas in Los Angeles, Cali
fornia. Szitokia plauku ma
da yra vadinama: “As Ame
rican as Apple Pie.”

JAUNI ŽULIKAI

Nekaltinkime Polici- 
jantu. Kur Tu Jaunu 

Žuliku Tėvai?
NEW YORK, N. Y. -

Ana Subata, in Bronx, New 
York, penkiolikos metu Will
iam Blankenship buvo kito 
jaunuolio septyniolikos metu 
Frank Santana nuszautas, Szi
tas jaunas žulikas tik tiek turi 
pasiaiszkinti kad jis mislino 
kad tas William Blankenship 
prigulėjo prie kitos czaikos,

Ka jo tėvai, ka jo motina, jo tė
vas dabar pasakys? Kaip pasi- 
aiszkins?

Policijos komisijonierius F. 
W. Adams beveik tuo paežiu 
kartu pranesze kad per praei
tus metus jaunuju prasikalti
mai, — jaunuju, nuo szeszioli- 
kos iki dvidesezimts vieno me
to amžiaus, — pakilo, padidėjo 
beveik szeszioliktu nuoszim- 
cziu.

Cza visi tie kurie tokias 
karsztas lieja kai iszgirsta apie 
jaunuju prasižengimus turėtu 
akis atsidaryti ir paties Dievo 
proto praszyti. Jaunas žmogžu- 
dis yra taip pat kaltas ir taip 
pat atsakomingas kaip ir suau
gės. Gal dar ir labiau.

Ir musu laikraszcziai turėtu 
isz savo ramaus snaudulio. Vi
sados skaitome musu laikrasz- 
cziuose: “Tokis ir tokis jau
nuolis taip ar taip prasižengė, 
bet kadangi jis tokiu jaunu me
tu, mes jo vardo neskelbsime.”

Mums iszrodo kad kaip tik 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

PATARIA PALAUK 
TI SU CZIEPINIMU

“Salk” Pacziepinimas 
Laikinai Sustabdintas

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžios gydytojas, 
daktaras pataria kad butu ge
riau biski palaukti su visu tuo 
vaiku cziepinimu del “Polio” 
ligos, kol daktarai gerai iszti- 
rs kas yra brokas su tomis nek
arštomis, kad tiek vaiku kaip 
tik ta liga susirgo, kai jie buvo 
puiesz ta liga paeziepinti.

Bet daktaras Mattison sako' 
kad daugiau kaip pus-ketvirto 
tukstaneziu jaunu vaiku buvo 
paeziepinti Pennsylvanijoje ir 
viskas tvarkoj.

Parapijiniu mokyklų vaikai 
Pennsylvanijoje jau beveik vi
si buvo paeziepinti.

Apie antras nuoszimtis tėvu 
nesutiko pavėlinti kad ju vai
kai butu paeziepinti.

Tikrai gaila kad taip visus 
iszgazdino laikraszcziai. .Isz 
tiek milijonu vaiku kurie buvo 
paeziepinti, labai aiszku kad 
keli isz ju susirgs ar pasimirs. 
Jei j u visi jie ir butu visai svei
ki ir be jokio paeziepinimo, isz 
tiek daug suprantama kad ir 
szia nakti vienas kitas susirgs 
ar net ir pasimirs.

Prižada Atomini Laiva

Prez. Dwight Eisenhowe- 
ris, nusistato savo akuliorius 
akinius, kai jis pranesze kad 
/.merika dabar rengia visai 
naujos mados lai va, kuris 
lūs varomas atomine jiega, 
vietoj elektros, ‘aliejaus ar 
garo. Szitas laivas bus pre
kybinis laivas ir jis plauks 
aplink visa pasauli, visiems 
parodyti kaip atomines jie- 
gos gali būti pavartuotos ne 
vien tik del bombų, bet ir 
del taikos reikalu.

Jis savo užmanymus pra
nesze laikrasztininkams, per 
vakariene, New York mies
te. Jis sako kad už keliu die
nu savo ta Byla innesz Kon
gresui ir praszys gana pini

Bet kad valdžia dabar nori 
ant keliu dienu sustabdinti ta 

. pac-lepinimą, jau -nereiszkia 
kad kas brokas su tuo paezie- 
piimu, ar kad randasi kokio 
pavojaus. Valdžia tik nori ge- 

Irai patikrinti ir visiems užtik
rinti ir visiems užtikrinti kad 

: vi kas tvarkoj. 
_

BALADUOJASI .
PO SVETIMUS

KRASZTUS
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles, iszskrido isz 
Vaszingtono staeziai in Pary
žių, Prancūzija, del konferen
cijų ir pasitarimu. Jis iszskri
do su Armijos eroplanu, kurio 

į kelione baisiai daug kasztuos, 
ir už kuria kelione mes, taksu 

! moketjai užmokėsime. ■
Musu sekretorius sako kad 

’ jis turi vilties kad bus galima 
! susitaikinti ir susiszneketi su 
l Sovietais. Didesni žmones ne- 
1 gu Ponas Dulles taip mislino ir 
' taip sake, ir galutinai pražuvo.

Jis pirm iszva.žiavima, ilgai 
kalt ėjosi su Prezidentu Eisen- 

; howeriu, su Apsaugos Sekreto
riumi Charles E. Wilsonu ir 
Admirolu Arth. W. Radordu.

Amerikos Sekretorius sako 
kad jis gal ir in Vienna nuva- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

gu toki laiva pastatydinti. 
Prezidentas sako kad tokis 
laivas visiems parodys kad 
Amerikia moka ne vien tik 
atomines bombas gaminti, 
bet ir atomines maszinas del 
taikos, del pramones ir del 
visos žmonijos geroves.

Jis pabrieže kad labai rei- 
ka’irga sudaryti bendra pra
mone su kitais krasztais, ir 
jis už tai dabar sako kad jis 
praszys kad Kongresas gana 
pinigu paskirtu pabudavoji- 
mui tokio pirmutinio atomi
nio laivo.

Kiek laikrasztininkai in- 
speja, tai jie sako kad jie ti
kisi kad Kongresas sutiks.

□ o o
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Kas Girdėt
Fabrikantu pelnas, iki sziol 

sziais metais, 'buvo penkioliktu 
nuoszimcziu daugiau negu per
nai.

Retai kur dalbai* randama 
kad Lietuviszkpse, parapijinė
se mokyklose butu Lietuvisz
kai mokinama. Paczios Seseles 
nemoka Lietuviszkai. Net ir ju 
rekolekcijos yra dabar Anglu 
kalba vedamos.

— 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.

Fabrikantai ir kompanijos, 
kaip ir sztorninkai dabar drą
siai eina pirmyn, kai Republi- 
konai laiko valdžios vadeles. 
Jie gerai žino kad Republiko- 
nai yra ne uniju, bet fabrikan
tu ir didelio biznio draugai.

Kam musu žmones tiek au
kojo, tiek darbavosi, kad in- 
steigtu Lietuviszkasias mo
kyklas, kur dabar Lietuviszkai 
nemokinama? Butu buvę daug 
pigiau jeigu mes savo vaikus 
butume pasiuntė iii svetimtau- 
cziu mokyklas ir.visu tu mo
kyklų mums nebūta reikėjo.

Lietuvos 
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

— Ateikie ryto ant ketvir
tos, asz ezion lauksu tavos; pa
baigsi man savo apysaka. O ne 
užmirszk, idant be r Žukai butu 
sausi, tai asz del visu savo 
draugu apsakysiu ir daug par
duosi. Ar supranti?

— Suprantu ponas kareivi.
Ar nia-

ponas

n u si ji re

Karo pavojus Kinijoje biski 
yra sumažėjęs. Amerika' dabar 
ima tartis su Komunistiszka 
Kinija. Komunistai ne teip 
greitai ar lengvai susitikins1, 
bet jie dalbai* jau ne taip drą
siai kalba ar szoka mums in 
akis, po tos Bandung konferen
cijos, kur visi Komunistai bu
vo atsakaneziai nutildinti.

įSena patarle sako: Savas pas 
savus. Lietuviu mokyklos' yra 
prirengtos Lietuviams ir Lie
tuviu vaikams. Kito tikslo mu
su mokyklos neturi ir negali 
turėti.

Nors Amerika neprižada 
ginti tas Quenioy ir Matsu sa
las, szalia Formosa 'salos, bet 
mes vis pristatome ginklus ir 
siuncziame savo karininkus 
kaipo patarėjus.

Pasirodo kad daug unija isz- 
naudoja savo nariu pinigus, 
kurip yra sumokėti del apdrau- 
dos. Jeigu kuris biznieris tai 
padarytu, jis tuojaus atsidurti 
in kalėjimu, bet iki sziol, uni
jos dar vis nopal iecziamos, 
szventos, ir ne tik sunku, bet 
net ir pavojinga ju vadus in- 
tarti.

Bagdonicne-Okaite,. Friede, 
ir vyfas Bagdonas, Martynas.

Bajoriene-Okaite, Morta ir 
vyras Bajoras ,Jonas.

Bladikas, Pranais, iszvykes 
isz Kaltinėnų valsczio, Taura
gės apskriezio.

Bražinskas, Jurgis isž Traku 
ap., gyvenęs Cambridge, Mass.

Bublat (Bublaitis), George, 
gyvenęs Brookl'yne.

Budreckiene, Jadvyga, isz 
Prienų.

Butau'skas, Pijus isz Dubenų 
kaimo, Bartninkų vals., Vilka- 
viszkio apskr.

B u t k u t e - T u r k au sk i e n e, 
isz R i d i k i s zk i u- B a c z i u 
Eržvilko v., Tauragės ap.

Czegys, Jonas isz Ceikinių, 
Szvenczioniu ap.

Chawes (ar Chafs), 
(Boris), isz Druskininku.

Gailiuszis, Jokūbas, isz U me
nu k., Troszkunu v., Panevėžio 
apskriezio.

Ona, 
km.,

Amerika yra . prižadėjus 
Chiang Kai-'shekui, kad musu 
laivynas padėtu visus jo karei
vius nuo tu salų paimti, jeigu 
Komunistai tas salas paimtu.

Fordo kompanija rengiasi 
iszleisti treczia automobiliu, 
kuris bus tarp Fordo ir Lin- 
colno, ir tarp tu dvieju auto
mobiliu tiek ir kasztuos.

Berl

Jau dabar aiszku kad Komu 
nistiszka Kinija bus pripažin
ta ir priimta in Tautu Sanjun- 
ga, nežiūrint kaip Amerika 
prieszinsis. Kiti krasztai, musu 
draugai, alijantai tai pareika
laus', ir mes busime priversti 
nusileisti.

Fordo kompanija rengiasi 
iszlesiti nauja ir brangu “Con
tinental” Lincoln automobiliu, 
kuris kasztuos apie doszimts 
tukstaneziu doleriu. Chrysler 
kompanija su savo “Imperial” * 
automobiliu dabar neduoda 

t

Dabar musu vienuolynai, 
musu kliosztoriai stato di
džiausius namus. Kam ir Ko
dėl? Jeigu musu meniszkos ir 
musu zokoninkai aiszkinasi 
kad jie negali tokia namu pa
būdavote vien tik su Lietuviu 
pagelbe, tai kam tu namu rei
kia? Daktaras daktarams, Mo
kytojas mokytojams, Katali
kas katalikams, o Lietuvis Lie
tuviams. Mums kitu tautu jau
nuomene ar visuomenine neru
pi ir neturėtu rūpėti.

“Cadillac” kompanijai ramy
bes. Fordas teipgi ket ina Cadil
lac kompanijai kojas pakiszti. 
Pirmiau brangiausias ir puosz- 
niausias automobilius buvo 
“Cadillac”, bet dabar “Lin
coln” ir “Chrysler Imperial” 
paėmė pirmenybe.

Pacztas nori invest!

Szimta sykiu geriau 
maža mokykla, tikrai 
viszka, negu keliu tukstaneziu 
puosznia mokykla kurioje ran
dasi daugiau mums svetimtau- 
cziu, negu Lietuviu.

turėti
Lietu-

trijų 
centu sztampa del laiszku ku
rie yra eroiplanais vežami, bet 
valdžios teismas yra nuspren
dęs kad tai ne valia. Paczto 
sztabas dabar kreipiasi in Kon
gresą del naujo instatymo 
tokio ipavelinimo.

Platinki! “Saule”

del

Czia turėtu būti Kunigu Vie
nybes darbas ir reikalas. Nes 
jeigu mes turime Lietuviu Ku
nigu Vienybe, tai ta. vienybė 
turėtu ka nors daryti ar bent 
pasakyti aipie szita isztauteji- 
mo klausima.

Pypkes Durnai

Kajenas, isz Rubelniku, 
Szvenczioniu ap.

Kalvaitis, Augustas, gyve
nęs Anglijoje, o 1949 metais 
iszvykes Amerikon.

Klevinskas, Juozas, isz Vil- 
kaviszkio apylinkes.

Konrad, Heinrich, kilęs isz 
Lietuvos, gyveno Agate St., in 
Philadelphia, Pa.

Nikodamas, Teofilius isz On- 
ciszkiu k., Seiriju v., Alytaus 
ap. '

Okaite-Szkadauskiene, Ane.

Pauluauskas, Jonas ir Pet
ras isz Ridikiszkiu k., Eržvilko' 
v., Tauragės ap.

S z k adau s k i e n e - ()k ai t e, 
Starkis, Jonas.
Turkauskiene-Butkute, 

isz Ri d i k i szk i u -B ac z i u 
Eržvilko v., Tauragės ap.

Uosaityte-Vaisiliauskiene, Ie
va. ir jos duktė Vasiliauskaite 
Regina, isz Paskarlupiu kaimo, 
Jauku v., Szakiu ap.

Vai ežiu s, isz Obely n o kaimo’, 
KrUžiu v., Raseinių ap.

Virszila, Antanas ir 
stantais, isz Kazokiszkiu 
Žaslių v., Traku ap.

Zagreekaite, Ona.
Zagreckas, keli broliai, 

nuo Sziauliu.

Ona, 
km.,

— Asz szor^entas. 
tai, kvailuk trosus?

— Kelauk 'sveikas 
szeržentai!

— Lig regėjimui!
Vaikinas pamaželi

toliu, siutindamas savo tavora 
del praeigiu, senis da klausė 
szaukenti vaikina:

. — Brežukai! Brežukai ke-
I t

mikas!
Nuskurelis

Ant rytojaus apie ketvirta 
valanda szeržentas lauke ant 
tuszczio vaikino ant) sukalbė
tos vietos.

Jau ant boksztelio Ligoniu 
Namo buvo puse penkių, vai
kino nematyt.

Szeržentas buvo nekantrus1, 
raukosi ir su lazda barszkino 
in savo medine koja.

— Esmių senas ir kvailas, 
niurnėjo po nose, daveisi prisi- 
gaut tokiam snarglui! Ne ra
kiau per visa vakara ir kvara- 
ba žino del ko. Jau gana su to
kia szirdžia del tuju vaiku!

Tame ant galo, atbėga kvė
puodamas kaltininkas. Greitai 
atbėgo pas suoleli, ir szluosty- 
dama,s nuo kaktos prakalta, sė
do szale szeržento.

Ilgai lipee ant save's 
-laukt, suniurnėjo szeržentas. 
Jau netoli penkta valanda. Jei
gu būtumei pulke tai butum 
nubaustu dvideszimts keturias 
valandas.

— Ne mano kalte ponas ka
reivų !

—■' Asz jau tau sakiau, jog 
ne kareivis esmių tiktai szer
žentas! Po szimts perkūnu!

— O, teip szeržentai. Asz 
• ėjau, tame žiurau, veseile. Susi

laikau valandėlė o czia jau isz- 
cina isz bažnyczios. Liope man 

sžaukt karietas, turėjau pasi- 
" rūpint cigaru del veselninku ir 

pardaviau visus brežukus. Ge
ra buvo diena del manes!

— Ar daug uždirbai ?
, — Tris frankus.
, — Tai pakavok gerai, idant

Hali jonas ne atimtu.
— O-ho! Ne teip greit! Jau 

i senei nebunu pas ji..
, — Na tai sakyk. Ka toliau?

Kur suki nė jais?
, — Ant ko asz sustojau va-

Kon- 
Ipar.,

kilę

Motina

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... >

Viesz. Jėzaus ir ;•
Motinos Szvencz. >

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

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

Mes nesuprantame, neinvertį-
• name,

Kaip gili Motinos meile.
Mes pilnai neinvertiname, 

nesuprantame
Kiek jos ranka mus vede, 

ugdino ir augino.
Bet dabar, kai mes jau patys 

suaugome,
Daug, daug geriau suprantame
Kaip ta meile musu motinos

auga su mumis
Kai mes tikrai suprantame ir 

invertiname
Motinėlės meile, tai greicziau- 

sia per vėlai,
Nes tada tik prie kapo galime 

pasakyti “acziu” tai
Kuri tiek metu paaukojo musu 

labui ir laimei.

toliu k., Musninkų v., Ukmer
gės ap.

Žukauskas, Romualdas ir 
Silvestras, isz Kazokiszkiu pa
rapijos, Žaslių v., Traku ap.

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

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

PARYŽIAUS :: ::
:: :: NUSKURELIS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

— Galu sziandien apsieite 
be rukimo tabako, suniurnėjo.

daugelis žmonių; panų ir po
niu, važiavo karietose, tai volei 
jojo ant arklu, susilaikinedami 
ant valandėlės, linksmai szne- 
kuczuodami. Zitai pradėjo 
muszt, savo bubneli ir purtin- 
dama ji skambino ir pradėjo 
szoktie. Carlo teipos-gi. Asz 
sėdau ant suolelio. Paimaczius 
tai Zita, pribėgo prie manos ir 
tarė pamaželi:

— Nieko neuždirbsi, ir Ar
nas tave iszvarys.

To ja paezioje valandoje, jau
na patoga pana, ant paikiaus 
juodo arklo, prajodama pro 
imis, iszmete puikia radasta, 
kuria turėjo prisisegus prie 
krutinės. Pasilenkiau, kad pa
imt ir paduot, nes kokis tai po
nas, kuris buvo pribėgės, at
ome nuo manes ir paėmė sau.

Pana nusijuokus tarė:
— Turi ponas norint kiek 

duotie vaikinelui už palsižinga- 
vima, Iba tai mano radasta.

Nepaižinstamasi sieke in ki- 
' szeni ir padavė man auksini 
' pinigą. Buvo tai doszimts fran

ku.

— Ant to, kaip tau iszple- 
sze penkis frankus, o pasiliko 
tiktai keturiolika.

— Ant rytojaus Arnas, teip 
mano naujas ponas vadinosi, 
paszaukes mane pas save kal
bėjo: “Jeigu nieko vakare ne 
parnesze, gali sau nakvot kur 
tau patiks, bile ne pas mane.

Ir isz vare mus isz karezia- 
mos, nedavęs nieko valgyt.

— Eikie, tarė Zita, turime 
uždirbt ant pusryt.

Buvau alkanas ir pamislijau 
apie savo keturiolika franku, 
nes nenorėjau pajudint; bijo
jau kad ne pamatytu Italijo- 
nukas Carlos. '

—' O-ho brolau, kaip matau 
esi saugus! Tarė szeržentas.

— Ka daryt! Jau gana ma
ne visi pribanytino.

— Biednas esi vaikas!
Iv senas kareivis paglostė 

vaikiuką per iszbliszkusi vei- 
dd.

— Nusidaveme in szale Bu- 
lonskos giraites, kalbėjo lo
baus Izidorius. Buvo tenais

— Eisime! Pabzaiuke Zita, 
plodama rankomis nuo džiaug
smo, turime invale's ant 
dien.

Ir visi trys nubėgo iii 
miause restauracija. •

— Tu užmokėsi už 
tare Carlo, o likusais pasida
lysime. •A

Tikau ant to noringai ant už
mokėjimo už pusryczius, nes 
ne norėjau dalintis.

Kada suvalgėme, Carlos pa
reikalavo savo dalies. Atsakiau 
jam, nes rože man su kumsz- 
ęzia per sprandą ir visus pini
gus atėmė. Norėjau juodu pai- 
mest, nes Zita mane sulaikė, 
praszydama:

szian-

arti-

trauksi, tai Carlo mane musz.
Ir likausi.
Teip praėjo puse meto. Ar

nas ir Carlo daedinejo man bai
siai, butau pabėgės nuo ju isz- 
buves sanvaite, nes sulaiko 

1 ■mane Zita. Verke, kaip norėjau 
trauktis ir bueziavo. Buvo del 
manes teip gera, kaip da nie
kas ant svieto. Negalėjau nuo 
lovos pasikelt, galva baisiai 
skaudėjo, kojos buvo kaip me
dines o kalbėjau kažin ka.

Arnas prisiartinęs, 'pažiurė
jo ant manės ir tarė:

— Na, tasai jau nieko neuž
dirbs. Ne mislinu jo ilgiau lai
kyt. Bene tai ligon buežiuose 
szunies guli’!

Ir iszejo isz kambarėlio. Pas
kui pasijutau jog mane ncs'za. 
Kas toliams buvo, neatsimenu. 
Po pabudimui radaus! didėlėje 
saloje, kur stovėjo daugybe lo
vų, ant kurui gulėjo del manes 
nepažin'stami, dejuojenti žmo
nos. Zokininkes ant piršztu 
slankiojo; garsiai nešznekejo 
ir prisiartinojo prie kožnos lo
vos padavinėjo valgi ir gyduo
les.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No J 02— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas • apraszy- j 
nas. 202 pus, 50c. |

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
■zio iszimta isz Lietuviszku 
□žlieku. Su paveikslais. 177 
lideliu 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 kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 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 o Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas.Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 25c.

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

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

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

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

No.194—Trumpas KatalL 
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:

Užsisakant knygas įsa 
szio Katalogo, veikia 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.

UF Nepamirszkite dadėti 
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., - Ų. S. A.

prisiun-

ir Pim- 
“ visada 
tik ant
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-............................................. _...... - ,y . ................. ................... .i*.... ......................... f................. o..................

Paryžiaus Nuskurelis
Pirmutinis Pasitikimas

JTREŽUKAI! Prežukai kemi- 
mikas!

— Duoki© man vaike! Kiek 
kasztuoje dėžutė?

— Duosu, ponas kareivi.
Ir nuskuręs vaikas padavė 

dėžutė sedancziam ant suolelio, j 
senam atsitarnavusiam karei
viu.

Szaržentas Gavean apžiurė
jo tem ingai dėžute, atidarė pa
ėmęs viena brežuke 'pabraukė 
in suolele, nes toji užgeso. Ta 
pati padare su kita, treczia, 
ant galo' visas subraukė, nes 
nei viena neužsidege.

— Tai rots komedija! Ar 
tu žinai, jog tai apgavyste?

Ir senas kareivis dirstelėjo 
susiraukęs ant kelu-metinio 
vaikiuko, kuris stovėjo priesz 
ji susimaiszes ir apkaitės.

— Tai po tiltu teip atidre- 
go, teisinosi vaikas drebaneziu 
balsu.

r

— Po tiltu? O-gi ka tu dir
bai po tiltu ? Iszdykeli, ka ? Isz 
guziku grainai su tokais jau 
nuskurelais kaip ir 'pats?

— Ne ponas kareivi, asz po 
tiltu miegojau.

— Miego jei? O-gi kas tai? 
O tavo tėvai kur?

— Asz neturiu tėvu.
— Hum! Tai kas kitas. O 

gal tai vela mane nori prigaut ?
Ir ' senas kareivis nustvėrė 

valka už rankos, traukdama 
areziau saves.

Vaikas persigandęs norėjo 
iszprust, nes ranka drueziai 
laike, ir mažas pradavejas bre- 
žuku nepasijuto, kaip sėdo ant 
suolelio, szale seno kareivio.

Buvo tai juodplaukis vaiki- 
nclisi iszbliszkusio veido ir juo
du nuludusiu akiu. Tosios akys 
bieclno kūdikio, rots meldžen- 
tes susini,yilejimo, suėmė gailes
tis biedna. senuką.

— Na, nebijok, bukie drą
sus ir kalbekie apie save. O ne 
meluok, rakali ba asz to neken- 
cziu!

Vaikinelis tylėjo, nuleido 
galva ir rodos skaitė savo dėžu
tės su 'beržu k ai si.

— Nesibijok, magino ji se
nas seržantas. Juk asz ne esmių 
razbaininku, o vaikam skran
dos nedarau. Kaip senei nete- 
kei tėvu.

— Nežinau.
— Ar neatsimeni levu su

vis ?•
— Ne turėjau juju; badai 

mane rado prie duriu pamesta.
— Po velniu, su tokiu dar

bu! Ir kas tave rado?
— O! Labai gera motere. 

Vadinasi ponia Menard. Bu- 
cziavo mane tankiai ir davinė
jo visokius daigtus valgyt. Bu
vo pieniuviene. Atsimenu tu
rėjo didelius geležinius puo
dus, viduryje iszbal tintus, kū
mose laike pieną ir Smetona.

— Ir kas su taje tavo pie- 
niuvienia atsitiko ?

— O kas, numirė. Turėjau 
tada szeszis metus. Parnesze ja 
nuo ulyczios negyva.

— Po velniu! Suniurnėjo

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

seržentas. Ir kas tavim užsi
ėmė. Vaikinas krestelejo pe- 
czais ir kalbėjo':

:— Atvažiavo ten kur isz 
kaimo tėvai Menardienes ir pa
klausė kas asz.

— O-gi pamestiniukas, at
sake kaiminka.

— Ar pamestinukas! Pa
szauke ponas labai storas tėvas 
nebaszninkes, tai ji reike ati
duot in narna prieglaudos. Asz

Daug žmonių gyvenanti 
ant svieto,

Žino kad gy vena ir 
mokinasi.

Kiti vėl gyvena ir žino 
kad gyvena.

Da randasi ir tokiu, 
Kurie žino kad yra gyvi 

ir gyvena, 
O daugiausia ,yra tokiu 

Kurie nežino kad gy vena, 
O ir nežino ar jie žmones 

ar gyvuliai.
* * *

Sziandieniniai vaikai nežino 
kokio turi skarba, 

Kol netenka geros motinos, 
O in jos vieta gauna 

moezeka, 
Kuri savo po-vaiku 

' nekenezia, 
Bet ne visos tokios- 

Moczekos1 nežino meiles 
del tokiu vaiku,

Nes ju neipagimde ir del 
J u nepanesze motiniszkas 

kanezias.
O už mažiausia prasikaltima, 

Baudžia juos rustai, 
Plaka ir kankina isz 

padūkimo,
Tada tai vaikai ap-verkineja 

Savo mirusia motinėlė, 
Ir graudinasi nelekia 

geros motinos..
Jeigu tėvas sierateliu 

Paima antra paezia-motina, 
Del savo apleistu vaiku, 
Tegul ji stengusi būti del 

j u gera motina, 
Ir mylėt juos kaipo 

savo vaikus,
Nes vyras, paimdamas 

antra paezia, 
Buvo tosios nuomones, 
Jeigu1 moteres ji myli, 
Tai ir jo vaikus m^les.

Vaikai aplaikydarni antra 
motina,

Jieszko ir trokszta jos 
meiles, 

O idant turėti užsitikejima 
nuo vaiku,

Reikia juos mylėt.
* * *

Labai tankiai girdime, 
■ Buk drabužis žmogų 

dabina.
Gal but ir teisybe, 

Bet apvertus taji medali 
ant kitos puses, 

Turime pripažint kad
Drabužis apsaugoja 'žmogų 

nuo kalėjimo. 
Kas tam netiki, tegul 

Bando iszeiti ant 
ulyczios nuogas. 

turiu savo vaiku iii vales ir ne 
noriu rūpintis tuom raštininku.

— O tai niekadejusi! Pa
szauke szeržentas. Nes kas to
li aus?

— Ant rytojaus anksti ke
tino mane nugabeiitie in narna 
prieglaudos, nes atėjo mote- 
riszke Potard, ka gyveno prie- j 
szais, ir pasakė, jog mane pa
ims pas save, kalbėdama:

— Jau patarpes, tai man 
bus naudingas.

— O tai sau ponia, jeigu 
nori atsako tėvas nebaszninkes.

— Mano nauja motina pa
ėmė mane už rankos ir nuvede 
in kita narna.

— Tai puiki motere! Pa
szauke szeržentas susijudinęs.

— Ne suvis puikei man pa
tiko, ba tuojaus pamislinau 
sau, jog vėlintai! nūeitie in na
rna apie tai neklauso ir nuėjau 
drauge su taje nauja motina 
Potardiene. Buvo tai per kup- 
czia, turėjau skųst bulves ir žu
vis.

— Nes už tai tave maiti
no, turejei pastoge ir nekente- 
jei bado.

— Kur ten, praszau pono. 
Motina Potardiene buvo labai 
szikszti. Turėjau dirbt. Ne vie
na karta lakszcziau po miestą 
per visa diena, o vakare turė
jau mazgot’ mazgine, neszot 
anglis ir vandeni. O ka musze, 
tai musze.

— Tai tau buvo negerai 
pas ja ?

Vaikas pakele galva ir tarė:
Niekiau kaip szuniu, ponas 

kareiviau! Paszauke su gyvu 
piktumu. Niekados nebuvau 
privalges, o jeigu kada norėjau 
paimtie kepta bulve, kaip isz- 
iminejau isz pecziaus, tai mu
sze mane su phgalu, arba bore 
ant ranku karsztus pelenus.

— O tai ragana ta tavo mo
tina Potardiene.

— O’teiip biauri'buvo boba. 
Per tai asz po kėlu inenesu ne
galėjau jau konia vaikszcziot, 
kojos po manim linko, ir vieto
je augt, kas diena mažėjau.

Szeržentas pasijudino ne
kantrai ir tarė:

— Ir da lig szolei 'būni pas 
taje nedora boba? Na-gi im- 
veskie mane pas ja. Jau asz su 
ja pasikalbesu!

E-he! Jau suvirsz metas, 
kaip nuo josios pabėgau! Nu
siuntė mane karta toli su rei
kalais, ir tada pamislinau sau: 
Kažin kad ne sugryžtau? Buvo 
tai vasara, diena buvo baisei 
karszta, troszkau kromelije to
sios motinos, o priek tam jau 
negalėjau bulviu nuryt, o dau
giau nieko nedavinėjo valgyt. 
Argi jau turiu nuo bado nu
mirt, pamislinau, tai jau geriau 
ant ulyczios, negu tam troszki- 
iiincziam skiepe ir vietoje su- 
gryžt, nuėjau 'sau in paupi, 
žiūrėdamas kaip szunes mau
dosi. Prieszais Tuileriu, pare
gėjau jauna ir patoga puikei 
pasirėdžiusia ponia ir maža 
vaika, toki kaip asz nueinanti 
trepelais žemyn in upe. Ponai
tis vedesi ant szniurelo balta 
szuneli, kuris szokinejo ir 
linksmai lojo, jog net buvo gra
žu žiuretie. Tasai ponaitis mete 
in vandeni savo botagaiti, o

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

MAHANOY CITY, PA. SAULE PUBLISHING
szunelis’ szoko ji pagriebt, nes 
tasai ponaitis užmirszo paleist 
szniureli ant kurio szunelis bu
vo pririsztas, ir įplupt, vaikas 
in vandeni. Tiktai kojos likosi 
ant trepeliu. Asz priszokau ka 
greieziause, nutveriau už ko
jų, o tuom laik pone su dideliu 
kliksmu pribėgo.

Isztraukexji szlape kaip van
ta.

— Paimtie ji už pažastes, 
tarė pone, ir pagelbėk man nu
vest trepelais augsztyn, ka rie
tą stovi ant iszsodytos medžais 
ulyczios.

Pusgyvi nuvede trepelais in-

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais J

160 Puslapiu j
8 col. ilgio, 5% col. pločio ![ 
Iszaiszkina sapna ir kas Įi 
at eiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu, ji 
Knyga in minksztos po- j! 
pieros vlrszeliuose. :: :: Įi

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu: J1

Tiktai,. . . $1.00 i;
Saule Publishing Co., ![ 
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Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ” ♦

J o kelione po svietą ir liūdima# 
apie Jezu Kristų.

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

keliavo in karieta; važnyczia 
pakrutino vadelėm, nes pone 
paszauke:

— Ach, butai! apie tai už- 
mirszius, mano kūdiki! Kaip 
vadiniesi?

— Izidoris.
— O tavo tėvai? (Ba visi 

apie tai klausia.)
— Neturiu tėvu.
— O kur gyveni ?
Ne norėjau pasaky tie.
Tada pone atidarė masznele 

ir mete man 20 franku, nes bu
vo labai sus i rūpinu s. Karieta 
nuvažiavo.

— Kaip tai 'seniai buvo? 
Paklauso szeržentas.

— O jau bus. suvirsz me
tas!

— Na ir ka lig szolei vei
kei ? z

_ Kas pasi'seke. Isz pra
džios mislinau, jog esmių labai 
bagotas, jeigu turiu dvide- 
szimts franku; pirma karta pa- 
maeziau.

Ir vaikinelis szypsodamasis 

o ir szoka gražiai.
— Kad asz jo nenoru, su 

jumis turiu ergelio invales.
— Asz nekasztuosu ponui 

nieko, tariau, turiu savo pini
gus.

Ar turi pinigus? Parodyk!
Parodžiau jam tiktai viena 

penk-frankini, ba buvau res- 
tauracijo iszsimaines, o tasai 
szinoris net akis pastate, pa
matęs pinigą. Ir gerai pada
liau, jog visus nedaviau, ba jau 
daugiau tojo penk frankio ne
regėjau !

— Tai bus už tavo užlaiki- 
ma, pasakė ir paslelpe in kisze- 
ni.

Pradėjau verkt, nes Zita in- 
gnybo man in paszone ir pa>- 
szna'bždejo in ausi:

— Tylėk, uždirbsime dau
giau !

-- Tai tu ir likaisi su jai
sais? Paklausė szeržentas su 
nenoru. Tai man nelabai patin
ka. iGraižiu daigiu galėjo tave 
iszmokyti tasai szinkoris, ku- 
ris tave tuojaus apiplesze.

Tame isz netolimo Namo In
validu (prieglauda senu karei
viu) davėsi girdėt balsas.

— Laikas ant manes, tare 
senas szeržentas, keldamasis 
nuo suolelio su staigumu, no
rint su medinia koja. O in kur 
eini nakvot?

— Macziau paupyje apie 
Grenelle pripjautos žoles, o 
kuri jau sudžiuvus, -tai turesu 
geresne nakvyne, negu po til
tu.

— O pietus?
— Turiu sžesizis su; nusi- 

pirksu bulkele ir szmoteli desz- 
ros, tai bus gardu; o upeje Sek- 
vanoje da vanduo neiszdžiuvo, 
gali gert kiek tik nori.

— Hum, nenoretau tave 
teip palikt.

Ir senis iszsieme marga no
sine skepetele, atriszo mazgeli 
ir padavė vaikinui tris su..

(Tasa Ant 2 Puslapio)
■- ----------——.N . .......... .............................-—f

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

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

dirstelėjo ant szeržento, rody
damas baltus dantis."

— Ir ka padariai su tuom 
auksu ?

— Ne visada bunasi isz- 
mintingu! Atsake atsidusda
mas. Pirmiause nusipirkau sau 
gerus pietus, net už dvide- 
szinits su ir pirma karta ant 
mano gyvasezio paragavau vy
no.

— Ir pasigėrei?
— Ne žinau, nes szokau, 

iszeidamas isz restauracijos, 
suvis teip ligiai, kaip pora jau
nu Italijonu, ka suėjau ant sū
dyt kelio. Užprasze maine, 
idant asz su jaisais laikytausi.

— Eikie su mudviem, kal
bėjo, turėsi geras dienas*, žmo
nes mislis, jog esi isz Neapo- 
laus kaip ir mudu.

Nuėjau su jiemdviem. Mer
gaite vadinosi Zita, o josios 
brolis už ja vyresnis Carlo. Nu
vede mane in nedidele karezia- 
nia, kur kokis tai juosvas ap- 
želas vyras paklausė, tuojaus 
kiek parnesze pinigu.

— Asz tris frankus, o Car
lo keturis, atsake Zita.

Priėmimais buvo geras.
— O tas kas per driskius? 

Paklausė žiūrėdamas ant mai
nės. Ar moka szokt arba dai
nuot?

— O, teip! Atsake mergaite

: arba pradžia į 
i SKAITYMO i;
: ...ir... ;i
: RASZYMO į
■ 64 pus. Did. 5x7 col.

i; Dabar Po 25c.
![ Saule Publishing Co., 
’ Mahanoy City, Pa., U.S.A. >
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Žinios Vietines
— Seredoj pripuola, Szv. 

Pranciszko Jeronimo, Szv. Ma
merto, o Tautiszka. Vardine: 
Duodone. Ir (a diena: 1886 
metuose Amerikos Darbininku 
Federacija sutverta; 1941 m., 
baisus Londono bombardavi
mas, 1,436 žmones žuvo. Ang
lams juoda diena. Bet už ke
liu dienu jie tiems Naciams', at- 
kerszino su keliais tukstan- 
cziais bonibnesziu virsz Berly- 
ni; 19-191U., Izraelio krasztas 
priimtas in Tautu Sanjunga; 
1858111., Minnesota valstija pri
imta in Amerikos Suvienytas 
Valstijas. '

— Ponas Adomas Alans- 
kas isz Hamburg, Pa., ana die
na. laukėsi mieste pas savo pa- 
žinstamus ir prie tos progos at
lankė ir “Saules” Redakcija, 
atnaujinti savo prenumerata 
už laikraszli “Saule”. Acziu 
už atsilankymu.

— Ketverge pripuola SS. 
Nerijuszio ir Achilo, Szv. Pan- 
kracijo, o Tautiszka. Vardine: 
Vaiduto. Taipgi ta. diena: 1902 
metuose, szimtas ir keturios de 
szinitsi penki tukstaneziai mai- 
nieriu sustraikavo Pennsylva- 
nijoje, o Prezidentas Theodore 
Kooseveltas susitaikino ;1935m 
Marszalas Pilsudskis, szes'zios 
deszimts septynių metu am
žiaus Lenku vadas ir valdovas 
pasimirė; 1932m., Charles Lind 
berghu pavogtas kūdikėlis bu
vo surastas negyvas; 1571m., 
numirė Sahguszka, narsus Lie
tuviu karvedys; 1937m., Ang
lijos Karalius Jurgis Szeszta- 
sis apvainikotas Londone.

— Gerai žinomas musu se
nas skaitytojas, ponas Juozas 
G'iczkeviczius ir suims Edvar
das, isz Frackvilles, motoravo 
in miestą su reikalais, taipgi 
atlankė “Saules” Redakcija 
atnaujinti savo prenumerata 
u'ž laikraszti “Saule. ” Acziu irž 
atsilankyma.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Roberto Belaro ir Szv. Zigmai) 
to, o Tautiszka Vardine: Ner- 
gone. Ir ta diena: 1911 metuo
se Kunigas Orlemanski buvo 
Kataliku Bažnyczios nubaus- 
ir praszalintas, už tai kad jis 
be pavelinimo 'buvo nuvažiavęs 
iii Rusija, ir tenai buvo užsidė
jai su Komunistais; 1846’m., 
Amerika paskelbė kara priesz 
Meksika; 1602m., Kaipi tonas 
Bartholomew Gosnold isz Fal
mouth, Anglijos, 'buvo pirmu
tinis baltas žmogus pasisekti 
Naujos Anglijos krauta, Ame
rikoje; 1434 m., mirė Lietuvos 
Kunigaiksztis Jogela; 1940m., 
Anglijos Premieras Winston 
Churchillis. pranesze savo žmo
nėms kad per szita kara reikės 
Kraujo, Prakaito ir Aszaru; 
1864 m., pirmutinis kareivis 
buvo palaidotas in Arlington 
kapines. Jis buvo Win. Christ
man. Tas kapines valdžiai pa
aukavo1 Robert E. Lee. Tai di- 
džiauiois kapines visoje Ameri
koje.
*• 1»-» M-4-************* * 
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Gilberton, Pa.—
Szesziu metu, Jimmie Birming
ham ir William Roberte buvo1 
sužeisti automobiliaus nelai
mėje, kai trys automobiliai su
sikūlė prie Metodistu bažny
czios, apie puse po ketin iu po 
pietų. William Roberts, isz 
Pottsville's vairavo maža tro-j 
ka. Jis pasuko savo t roką in jI iszona kad jis nesuvažinėtu ta 
jauna Jimmie Birmingham ir j 
du kitu vaikiiicziu, kurie tuo'; 
laiku ėjo skersai ulyczia. .Jis 
tada negalėjo .suvaldyti savo 
troka ir davė in Jono Gute- 
kim'skio troka,, kuris buvo sza- 
lia. ui vežios sustojęs. William 
Roberts buvo nu.vesztas pas sa
vo daktaru in Pottsville. Poli- 
cijantai sako kad jie tikrai ne
gali nieko kaltinti už szita ne
laime.

Girardville, Pa.—
Dvylikta Metini Sodaliecziu 
suvažiavimas in vyko Nedel ioj, 
Gegu'žjo 8 ta. diena in Szv. 
Vinccuto bažnyczioje ir svetai- 
neje. Sodalietes isz: Miners- I 
ville, Shenandoah, Mahanovj. . ; i
City, Tamaqua, Girardville iri 
New Philadelphia' dalyvavo 
susirinkime.

— Kunigas Juozas A. Ne- 
verauskas, isz Szv. Vincento 
'parapijos, likos perkeltas in 
Szv. Liudviko parapija Maiz- 
villeje, o Kunigais Andrejus J. 
Degutis, isz Szv. Liudviko pa
rapijos' perkeltas in Szv. Vin
cento 'parapija Girard vi liejo.

VIENAS 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 svie- 
tiniu 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.

SKAITYKITE “SAULE”

Sveikinasi

Szitas Kangaroo in Nu- 
remburg, Vokietija, pasisto
jęs ant savo uodegos sveiki
nasi su szitu zoologijos sar
gu. Jis labai sergsti savo ma-

Mėgėjai ir profesijonalai, 
maestrai ant Federal Civil 
Defense Administracijos 
s z t a b o parūpina invairiu 
programų, beloszdami ir be
dainuodami ant “Conelrad” 
Emergency Civil Defense 
Radijo Programos. Visi jie

I’irkie U. S. Bonus!

^Pirkių U. S. Bonus!

PLATINKI!
“SAULE” "'-Z

10,000 IN VAISKA
LIEPOS MENESI

WASHINGTON. D. C.
Apsaugos szta.bas pranesza 
kad deszimts tukstaneziu jau
nu vyruku bus imama in vais- 
ka per Liepos-July menesi.

Tai reiszkia kad tiek pat jau
nu vyruku bus tada imama 
kaip ir dabar, kaip ir ana me
nesi. Tai teipgi reiszkia kad 
nuo Korėjos karo dabar musu 
vaiske randasi vienas milijon
as devyni szimtai asztuonioli- 
ka tukstaneziu, keturi szimtai 
ir trisdeszimts kareiviu.

Laivyno, Marinu ir Lakūnu i 
sztabas sako kad jie po prievar

žuosius ir nieko nedasilei- 
džia prie j u, nežiūrint kad 
jie norėtu juos tik paszerti 
ar paglamonėti,

□ o o

Mėgėjai Ir Maestrai

savo dainas ar loszimus isz- 
reže ant plokszteliu, rekor
du, kurie paskui būva pa- 
siuneziamį in radijo stoti. 
Kai neprofesijonalai, ir mu
zikos mėgėjai stoja in talka, 
jie valdžiai sutaupina dau
giau kaip penkis tukstan-

ta nei vieno jauno vyruko ne
ims, bet lauks kol tokie jaunie-

| ji savanoriai stos in ju eiles.
Prezidentas Eisenhoweris ir 

beveik visas jo sztabas sako 
kad dabar didele armija nerei
kalinga, kad mums‘labiau rupi 
ercplanai ir mokslineziai del tu 
atominiu bombų. Bet musu 
augszcziausieji karininkai vis 
sako ir gina kad del karo lai
mėjimo eilinis kareivis vis dar I 
reikalingas.

BALADUOJASI
PO SVETIMUS

KRASZTUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

žiuos po tos konferencijos Pa
ryžiuje. Jis tenai norėtu pasi
tarti kaslink Austrijos sutar
ties su Sovietu Rusija.

Musu didžiūnai turėtu nors 
dabar susiprasti ir pamatyti 
kad mes botaga laikome ir kad 
Sovietai ir Komunistai jau da
bar kazoka szoka, ir kad nėra 

į jokio reikalo su jais dabar de- 
jrintis, bet tik jiems insakyti 
nutūpti ir nutilti.

SUCZIUPO
PABĖGĖLIUS

Nužudė Viena
HOPKINTON, N. Y. — Ap- 

suptas ir pailsės, isz kalėjimo 
pabėgės Frank Talarico, kuris 
buvo su keiksmais prižadėjęs, 
kad policijantai ji nesuims gy- 

i va, nepasidavė kai valstijos! 
! policijantai davė jam insaky- 
i ma pasiduoti ar pražūti. Jis 
: pražuvo, kai policijantai pa
leido savo szuvius in ji ir in jo i 
drauga.

Devyni valstijos policijantai 
per penkias dienas seke szitus 
du razbaininku, kurie buvo na
riai keturiu razbaininku czai- 
kos. Kai tas Frank Talarico 
pasididžiuodamas pasakė poli- 
cijantams kad jie ji niekados 
nepaims gyva, tie policijantai 
su juo sutiko ir jam pakauszi 
nuszove.

Jo draugas Ralph La Shomb 
buvo labai pavojingai sužeis
tas.

Talarico, keturios deszimts 
keturiu metu amžiaus, vagis, 
razbaininkas ir intartas žmog
žudys, miegojo po medžiu kai 

czius doleriu ant dienos.
Bet mes dar negirdejome 

kaip klausytojai atsiliepia in 
szitas mėgėju programas, 
kai jie užima tikrai geru 
profesijonalu vietas.

o □ o

policijantai ji užtiko. Kai po
licijantai insake jam pasiduoti, 
jis pradėjo in juos szauti. Tai 
buvo paskutinis jo žingsnis; 
jis isz po to medžio ir . nepasi- 
kele.

Policijantai szitu dvieju su 
piktumu ir beveik su kersztu 
szirdyje jieszkojo, nes jiedu 
buvo sužeidė viena j u drauga 
policijanta ana sanvaite. Tris
deszimts keturiu metu amžiaus 
policijantas Austin J. McDo- 
nagh tada buvo sužeistas, bet 
vienas isz tu razbaininku buvo 
suimtas, dvideszimts keturiu 
metu amžiaus Lęon Caskinette, 
kuris labai greitai pasidavė.

Vienas isz tu razbaininku 
dar laisvas, dvideszimts sze
sziu metu amžiaus Patrick 
Brooks, isz Gabriels. Bet poli
cijantai spėja kad szitie raz- 
baininkai gal greieziausiai bu
vo nugalabinę ji, kad visas 
grobis jiems liktu.

Prezidento Automobilius

Prez. Dwight Eisenhowe
ris, linksmai sveikina laik- 
rasztininkus, New York 
mieste, kur jis buvo atvažia
vęs ant laikrasztininku su
rengtos jo garbei vakarie
nes. Jis ežia važiuoja savo 
naujame automobilyje, kurio 
visas virszus yra isz naujai 
iszrasto stiklo sudarytas.

Szitas naujas automobi
lius, su stikliniu stogu lei

N EPĄ S ĮSEK E

Norėjo Banka Apvogti
KAMPSVILLE, ILL. — 

Razbaininkas ir bankos kasie- 
i rius buvo užmuszti ir du kiti 
i labai sužeisti autom,obiliaus 
nelaimėje.

Du jauni vagiai, razbainin- 
kai norėjo kanka apvogti, bet 
j u geriausi budai iszgaravo kai 
jie buvo užklupti Henry Wald- 

; heuser, sze~zios deszimts trijų 
metu amžiaus bankos kasie- 
riaus namuose.

Pamate kad jiems riestai, jie 
priverto kasieriu Henry Wald- 
heuser ir jo žmona sykiu su 
jais važiuoti, kad policijantai 
neiszdrystu in juos szauti.

f

Jie važiavo apie szimta de
szimts myliu in valanda ir per 
ta savo greitumą negalėjo pa
sukti automobiliu prie užsisu
kimo ant vieszkelio ir davė in 
stulpą. Kasierius Henry Wald- 
heuser ir „vienas isz tu razbai-
ninku, dvideszimts szesziu me
tu amžiaus Thomas Under- , . \ W .wood tuvo uzmuszti. Ponia 

j Waldheuser ir kitas vagis, dvi
deszimts szesziu metu amžiaus 
Clifford Hubbard, isz Collins
ville, Illinois buvo labai pavo
jingai sužeisti.

Policijos virszininkas sako 
kad kasierius Waldheuser bu
vo netyczia policijantu nu- 
szautas, kai jie vijosi ta auto
mobiliu, bet jis sako kad dak
tarai priparodino kad jis nuo 
tos kulkos nepasimire, bet nuo 
tos automobiliaus nelaimes.

Tie du vagiai, razbaininkai 
tuvo pirmiau isztupeje kelis 
metus kalėjime. Jiedu buvo at- 
eje pas szita bankos kasieriu,
tikėdamiesi kad jie privers ji

1 atidaryti bankos duris. Bet to 
karieriaus susietka, miesto ma- 

! yoro žmona užmatė kas ten da- 
, rosi ir paszauke policija. Tris- 
i deszimts miesto žmonių grei
tai pribuvo su policijantais. 
Mayoras Campbell pfižadejo

džia Prezidentą dalyvauti 
parodose per lietu, kai nega
lima atvirame, be stogo au
tomobilyje važiuoti.

Automobiliu kompanija 
tyezia Prez. Eisenhoweriui 
szitoki automobiliu parūpi
no visai už dyka, tikėdamosi 
kad jis tokia mada inves ir 
kad daug žmonių tokiu auto
mobiliu norės.

□ □ o 

tiems žulikains kad jie gales 
sau eiti sveiki ir gyvi, jeigu jie 
paleis Ponus Waldheusers, bet 
vienas isz j u piktai atsiliepe : 
Mes juos nudesime, jeigu tik 
vienas isz jusu prie musu ar- 
cziau prieis.

Tada tie žulikai pareikalavo 
automobiliaus kad jie galėtu 
isz to miesto iszvažiuoti. Poli
cija jiems ir ta automobiliu pa
rūpino. Bet tie žulikai su savi
mi iszsiveže ir Ponus Wald- 
heuserius, kad policijantai ne- 
drystu in juos szauti.

Kai tie žulikai iszvažiavo 
policijantai pradėjo juos sekti. 
Tie niekszai taip greitai važia
vo kad jie nuo vieszkelio nubė
go ir taip ta nelaime atsitiko.

Nebutu pro szali ir ežia isz- 
tirti kada ir kodėl szitie pir
miau prasikaltusieji niekszai 
buvo isz kalėjimo paleisti, ir 
kas juos paleido.

PASKUTINIS
PATARNAVIMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
. .b

jaunuoli tik ant tiek sako kad 
jis gailesį, kad jis klaida pada
re ir ne ta jaunuoli nužudė, ku
rio jis lauke.

Czia klausimas daug gilesnis 
ir svarbesnis negu tik jaunuo
liu suvaldinimo musu miestuo
se, czia klausimas kaip tėvus 
pamokinti, kaip tėvams duoti 
žinoti kad jie yra už savo vai
kus atsakomingi.

JAUNI ŽULIKAI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tokiu jaunuoliu vardai turėtu 
būti paskelbti, ne tik j u vardai, 
bet ir mokyklos, kurias jie lan
ko, bet ir ju tėvu vardus, pa
vardes ir adresus.

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