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Daktaro Simus Paczicpinamas

Leonard M. Scheele, sep
tynių metu sūnūs Daktaro, 
Chirurgo Leonard Scheele, 
parodo kad jis nesibijo pa- 
cziepinimo nuo paralyžiaus 
ligos, nuo “Polio“. Czia ji 
paeziepina su “Salk“ lie- 
karstomis, Daktaras Samuel 
Luber, Vaszingtone.

Jo tėvas, Daktaras Leon
ard Scheele, buvo pirmutinis 
sakyti ir net reikalauti kad 
visi vaikai butu taip paezie- 
pinti, nežiūrint kas ten atsi
tiko su tomis liekarstomis 
Californijoje.

Kai viena mergaite pasi
mirė ir keletą vaiku susirgo 
nuo to paeziepinimo su lie

karstomis isz vieno fabriko 
isz Californijos, valdžia grei
tai sustabdė ta fabriką ir pa
siuntė savo geriausius dak
tarus isztirti kas ten atsiti
ko. Bet szitas daktaras su ki
tais teige ir sake kad tos lie- 
karstos geros ir naudingos, 
ir kad visi vaikai butu pana- 
sziai paeziepinti.

Gaila kad laikraszcziai vi
sus taip iszgazdino, kai vie
na mergaite pasimirė ir keli 
kiti susirgo. Isz tiek milijo
nu, visai suprantamas daly
kas kad vienas ar kitas su
sirgs. O kas žino, gal tie vai
kai jau sirgo ta liga, bet nie 
kas nežinojo.

Isz Amerikos gera proga yra “Letters From 
America Sanvaite“, nuo Gegu
žio 16 ligi 22 dienai, ruosziama

LAISZKIAI
ISZ AMERIKOS

SANVAITE j
WASHINGTON, D. C. — 

Nesenei Prez. Eisenhowetis pa
sakė: “kad nieko nėra mums 
pavojingesnio kaip tikėtis isz- 
girsti teisybe apie Amerika jei
gu mes patys nesistengsime 
praneszti apie ja.“

Prezidentas toliau pabrėžė, 
kad yra pavojingas skirtumas 
tarpe musu kraszto pastangų 
pasakyti teisybe apie musu 
kraszto Laisve ir Komunistu 
propagandos. Kiekvienam kal
bėtojui už laisve kuri mes pa
skiriame szioje kovoje del žmo
nių protu ir szirdžiu, Komu
nistai skiria desetkus. Kiekvie
nam žodžiui kuri mes iszreisz- 
kiame del laisves ir tikėjimo 
jie vartoja tukstanezius in 
szpusti savo būda ir nužeminti 
ir subiaurinti laisvųjų verty
bes.“

Laime, kad Amerika turi 
szaltini kurio nei viena kita 
tauta turi, 35 milijonus pilie- 
cziu svetimos kilmes ar tėvu. 
Prez. Eisenhoweris turbut tu
rėjo savo galvoje ta didžiąją

DU ISZ RUMUNIJOS
PABĖGO

ISTANBUL, TURKIJA. — 
Du jauni lakūnai, kurie kitus 
mokino kaip skristi ir eropla- 
nus vairuoti, pasivogė maža 
eroplana ir perskrido skersai 
Juodąsias maras ir taip pabė
go isz Komunistiszkos Rumu
nijos. Jie savo maža Laivyno 
eroplana nuleido ant vandenio 
prie uosto ir greitai pasidavė 
valdžiai. Valdžios atstovai ir 
policijantai ant Kefken salos, 
apie penkios deszimts myliu 
nuo Turkijos kraszto juos pri
ėmė, bet ju vardus sulaikė, ne- 
paskelbe, kad ju gimines nenu- 
kentetu nuo Komunistu kersz-
to.

Abudu lakūnai sako kad jie 
norėtu važiuoti in Amerika ir 
czia stoti in musu lakunu eiles.

35 ŽUVO LAIVUOSE

Du Japonu Laivai 
Susimusze

TOKYO, JAPONIJA.
Vienas mažas ‘ ‘ Ferryboat ’ ’ 
laivas su 779 keleiviais, kuriu 
tarpe buvo 368 mažu vaikucziu 
nuskendo in Japonijos Juras, 
po dvieju minueziu kai’ jis bu
vo susimuszes su kitu laivu per. 
tirsztas miglas.

Pirmos žinios sake kad tris- 
deszimts penki žmones žuvo ir 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Common Council for American 
Unity.

Amerikos istorija yra kiek
vieno asmens istorija, suriszta 
su kasdieniniais asmeniszkais i 
dalykais, kurie suteikia asme- 
niszka prasme Amerikos gyve
nimo budui. Szi istorija be ga
lo invairi ir keistai artima. Tu
ri būti pasakyta. Nieko dau
giau nėra praszoma isz musu, 

! kuriu milijonai laiszku kiek- 
i vienais metais siuncziami gimi 
I nems ir draugams tolimuose 
i krasztuose. Tarpe vieszu kalbu 
i triukszmo ir propagandos 
į skleidimo asmeninis žodis 
-skamba aiszkiai ir tikrai.\ I

Kaip Prezidentas inspejo, 1I 
Komunistu bloga praneszima 
apie Amerikos gyvenimo ir 
tikslo nėra dar sustabdyta ir 
kartais mums pakenkia. Nese
niai pasiustas laiszkas pabėgė
lio savo draugui už geležines 
uždangos gyvai apraszo pa- į 
prasta invyki, kuris paneigia 
Sovietu melus.

Tas laiszkas praneszc: “Ana 
sanvaite asz turėjau nepapras
ta patyrimą. Pirma karta ma- 

i cziau straika. Asz pats straika- 
vau. Ar galite insivaizduoti ka 
asz bueziau gavės už tai na
mie? Deszimts metu kalėjimo.

Bagocziu Tūzas
Pasitraukia

KUMSZTININKU
SKANDALAS

Aptrucino Viena
Kumsztininka

KARAS
NEISZVENGIAMAS

Sako Thailand
Ministeris

Už Geležines Uždangos

dali musu tautos kai jis pasakė Czia gavau deszimts centu per 
kad mes negalime tikėti isz- ■ valanda daugiau. Straiko pra- 
girsti teisybe apie Amerika džio j e buvau kaip ant adatų, 
jeigu mes nestengsime apie ja ' Asz prisiminiau viską kas man 
praneszti. Szie 35 milijonu buvo sakyta Sovietu mokytoju 
Amerikiecziu gali teisybe apie straikas Amerikoje. Kaip
skleisti savo laiszkuose drau- tie straikai yra iszsklaidyti ir 
gams ir giminėms Užsienyje ir (Tasa Ant 4 Puslapio)

Benjamin Fairless, susi
laukęs savo szeszios de
szimts penktos gimtadienio 
dienos paskelbė kad jis da
bar isz viso biznio pasitrau
kia. Jis taip pareiszke in Ho
boken, New Jersey, per ba
gocziu biznierių mitinga. Jis 
buvo plieno fabrikantu pir
mininkas. Jis sako kad jis 
pasiliks kaipo tu fabrikantu 
draugijos narys ir patarėjas, 
bet jau isz pirmininkystes 
pasitraukia.

Nors jo alga buvo suvirsz 
puses milijono doleriu, jis 
sako kad jis tos algos nepai
so ir nenori, bet visiems ge
rai žinoma kad ta alga jam 
eis, kaip ir ėjo. O jeigu ne 
staeziai alga, tai ineigos jam 
gal ir dvigubai tiek atnesz.

Kumsztynes 
Sustabdintos Del 90

Dienu
PHILADELPHIA, PA. — 

Pennsylvanijos Gubernatorius 
George M. Leader suspendavo, 
uždraudė del devynios de
szimts dienu, del trijų menesiu 
visas kumsztynes Pennsylvani
jos valstijoje. Bus pavėlinta 
laikyti tris kumsztynes, kurios 
buvo isz anksto surengtos 
priesz szito nelemto atsitikimo. 
Bet visos kitos uždraustos.

Kumsztininkas Harold John
son, kuris Arenoje stojo priesz 
kumsztininka Julio Maderos, 
staiga kumsztyniu pradžioje 
apsvaigo ir kaip koks girtuok
lis svirduliavo. Kumsztynes 
buvo tuojaus sustabdintos, ir 
Julio Mederos buvo paskelbtas j 
laimėtoju.

Bet daktarai buvo tuojaus 
paszaukti iszagzaminavuoti ta 
aptrucinta kumsztininka, ir jie 
rado kad jis tikrai buvo aptru-1 
cintas, priesz tas kumsztynes.

Jie dar daugiau darado ir 
dažinojo: jie sako kad to 
kumsztininko prižiūrėtojai, rė
mėjai ir manadžieriai gerai' isz 
anksto žinojo kad tas kumszti- 
ninkas buvo aptrucintas.

Aptrucintas kumsztininkas 
sieke kumsztininku cziampijo- 
nata kai jis buvo taip aptru-1 
cintas ir sumusztas.

Kiek galima dažinoti iki 
sziol, tai tas kumsztininkas bu
vo suvalgęs tik vieno apelsinio 
orinezio plėve, priesz tas kum
sztynes.

Policijos virszininkas John 
F. Driscoll sako kad dabar jau 
visa policija su szitu klausimu 
yra susirupinusi ir viską isz- 
tirs ir dažinos kas ir kodėl ta 
kumsztininka aptrucino.

Policijos pirmas žingsnis 
bus dažinoti kas ir kiek pinigu 
buvo padejes kad anas kumsz
tininkas tas kumsztynes laimė
tu.

Mes jau seniai kaip raszeme 
ir sakome kad kumsztynes, 
basketboles, ir beisboles loszi- 

I mai yra sukti, bet retas kuris 
mums intikejo.

Pernai iszejo in vieszuma 
basketboles loszimo papirki
mai ir suktybes. Dabar jau pa
sirodo ir kumsztininku biznio 

[suktybes. Papirkti jauna spor
tininką jau ne taip sunku; tik 
pasiulink jam nauja, gražu au
tomobiliu, ar pastumk in jo ke
lia neszpetna mergpalaike, ir 
jam galva apsisuks. O tu, jeigu 
gana pinigu turi, žinosi ant ku
rio losziko ar kumsztininko 

i savo turteli padėti. Tas pats ir 
1 su musu arkliuku lenktynėmis, 
kur milijonai doleriu persimai
no rankas kasdien.

O tie nabagai kurie deda sa-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

THAILAND. — Thailand 
kraszto Ministeris, Field Mar
shal P. Pibulsongeram, sako 
kad treczias Pasaulinis Karas 
yra neiszvengiamas.

“Asz esu tikras kad laisvie
ji krasztai ta kara laimes su 
mano kraszto žmonių pagel- 
ba.“ Jis taip laikrasztininkams 
pasakė per konferencija.

Thailand kraszto Ministeris 
sako kad visos tos konferenci
jos ir visi tie pasikalbėjimai 
vis eina priesz pasaulini kara. 
Taip ir dabar matytBdarosi.

Jis sako kad Komunistai gal1 
iszsisznekes isz kito karo nes 
jie gerai žino kad jie to karo 
negaleut laimėti, bet jeigu jie 
ta klaida padarytu ir in kara 
stotu, jis sako kad. laisvieji 
krasztai toki kara, be jokios 
baimes laimėtu.

Jis toliau sako kad tarp pa- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

TAIKA AR KARAS

Ka Rodo Sovietu Karo
Pajiegu Paskirstymas

Sovietu ginkluotosios pajie-

lankia pokarine pasaulio padė
ti, smarkiai griebėsi didinti sa
vo ginkluotąsias pajėgas ir jas 
visokiais budais stiprinti. 
Tikslas: iszlaikyti savo ranko
se užgrobtus Rytu Europos 
krasztus ir pajungti laisvus 
krasztus pasauliniam Komu-

gos. Leninas ir Stalinas visa- nizmui. Sziapus geležines už- 
dos teige, kad negalima laikyti dangos esantiems laisviesiems 
tik viename kraszte insigaleju- krasztams labai indopu žinoti, 
si Socializmą galutinai laime- kokiomis ginkluotomis pajie- 
jus, kol szis krasztas yra a p- gomis sziandien disponuoja 
suptas kapitalistu. Todėl tik Sovietai. Labai dažnai laisvo
se uline revoliucija galinti už-1 jo pasaulio spauda pateikia 
tikrinti socializmui galutine ir tiesiai fantastiszkai žinių apie 
visiszka pergale. Vienok viltis,! galima Sovietu smogiamąja 
kad Spalio revoliucija inžiebs jiega. Bet dažnai jos esti isz- 
pasauline revoliucija, nepasi- pūstos. Dali žinių dažnai paki- 
tvirtino. Tai kilo klausimas, sra patys Sovietai, norėdami 
kaip pagrobusiems in savo tuo budu šuklaidinti visuome-

Laikrasztininke
Gražuoliu Tarpe

rankas valdžia Komunistams 
iszsilaikyti iki to laiko, ka
da kils pasauline revoliucija. 
Tada pasaulinio Komunizmo 
vadu buvo nuspręsta sukurti 
savas ginkluotąsias pajiegas, I 
stipria armija Komunizmo 
tvirtovei ginti ir patogiu laiku 
kirsti smūgi kapitalizmui, o ji 
galutinai sutriuszkinus, užtik
rinti pergale pasaulinei revo
liucijai. Visi Stalininiai penk- 
mecziai, visi didžiulio kraszto 
ūkiniai isztekliai' ir buvo tam 
tikslui skiriami. Naujai sukur
toji sunkioji pramone ingalino 
placziu mastu gaminti tech- 
niszkai tobulus ginklus.

ne ir inbauginti laisva ji pasau
li.

Tarptautinei politinei infor
macijai tirti sanjunga (BEIP) 
1955 m., Sausio men. pateikia 
daviniu apie Sovietu ginkluo
tąsias pajiegas pasiremdama 
Vyriausios Sanjunginiu pajė
gu vadovybes Europoje vėliau
siais pranszeimais.

Atomines Bombos Ir
Raketiniai Sviediniai
Sovietu Sanjunga disponuo

ja tam tikrais atominiu ir van
denilio bombų isztekliais, vie
nok Amerikos isztekliai nepa-

Bet visu tu didžuiliu kraszto lyginti didesni. Raketiniams 
isztekliu eikvojimas, gyvento-' Sviediniams leisti inrengti 
ju nepriteklius vis tiek nedave postoviai Baltijos salose ir pa
laukiamu vaisiu. 1941 m., Hit- krantese, Karpatuose, Juodo-
leris lengvai sutriuszkino pir
mąsias Sovietu armijas. Tik 
Rusu tautos patriotizmas ir pa
siaukojimas iszgelbejo kraszta 
ir Komunistine santvarka nuo 
pražūties, pažymi emigrantu Į

sios juros pakrantėse, Vengri
joje, Arktikoje. Statomi nauji 
Tueringijoje ir kitur. Sovietai 
isztolulino Vokiecziu V-l ir 
V-2. Daromi bandymai fantas- 
tiszkiems aparatams, metan-

Rusu leidžiama “Ruskaja tiems ore isz eiles viena po an- 
Mysl“ Nr. 743. Kartaus paty- tro Sviedinius. Tai A9, A10 su
rimo pamokyti, Kremliaus va- 6,000 veikimo spinduliu ir Ml, 
dovai puikiai isznaudodami pa-! (Tasa Ant 4 Puslapio)

Marguerite McDonnell pra- i 
dėjo dirbti, kaipo raszytoją 
ir laikrasztininke del laik- 
raszczio Chicagoje, kur ji 
yra gimus. Vėliau ji gavo to
ki pat darba, bet su didesne 
alga in St. Petersburg, Flori
doje. Po tam ji gerai apsižiū
rėjo ir save dar geriau apžiu
rėjo ir nutarė kad tos loszi- 
kes gražuoles nėra nei biski 

j gražesnse už ja, ir ji nutarė 
tas gražuoles pamokinti. 
Taip ir buvo. Ji gavo darba 
in viena isz puoszniausiu ir 
brangiausiu kliubu New 
York mieste, kur ji szoka, ir 
kaip kitos tokios gražuoles 
darkėsi. Ji sako kad ji tikisi 
gana užsidirbti per kelis me
tus, kad ji galės mesti ta gra
žuoliu darba ir gryszti in tei
singa laikrasztininkes dar
bą.

Nežino Kas Szove

SKAITYKIT 
“SAULE”

PLATINKIT!

Michael Cannavale, stoc- 
ku ir szieru pardavėjas, Phi- 
ladelphijoje, czia parodo kur 
dvi kulkos isz mažo karabino 
sutriuszkino jo duriu langa. 
Keli kiti szuviai buvo paleis
ti in kitus langus.

Policijantai sako kad jie

negali paaiszkinti kas- tuos 
szuvius buvo paleidęs ir ko
dėl. Jie spėja kad tai buvo 
mažas ir lengvas karabinas, 
tokis, kokis daug jaunu vai
ku turi ir szaudo in žiurkes 
ar in zuikius.

□ □ o
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Kas Girdėt
Unijos dabar turi daug dar

bininku, ypacz Vaszingtone, 
kur tie darbininkai nusiskun
džia kad tos unijos labai pras
tai moka.

— 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.

Pypkes Durnai

Kareivio Kapas

Daug politikierių d a b a r 
kursto ir gundo Sen. Joseph 
McCarthy, kad. jis stotu in rin
kimus del Prezidento priešz 
Prez. Eisenhoweri. Jis sako 
kad jie nesitiki kad jis galėtu 
■sumuszti Eisenhoweri, bet jie 
norėtu parodyti kaip susiskal- 
džius yra Republikonu partija. 
Jau dabar aiszku kad mažai 
vienybes randasi Republikonu 
partijoje.

Valdžia dar vis bilijonus pi
nigu paskiria del apsiginklavi
mo. Szitie pinigai duoda dau
giau biznio biznieriams ir fab
rikantams ir daugiau darbo ir 
pinigu darbininkams1.

ra geszefta, puiku bizni ir dar 
labiau pabrangina savo naujus 
automobilius. „

Dabar sunku rasti automobi
liu, kuris kasztuotu mažiau 
kaip pustreczio tukstanczio do
leriu.

Vis statoma daugiau ir dau
giau nauju namu. Bet 'baukos 
ir kompnijos dabar nesiskubi
na duoti ilgus morgiczius, ne
žiūrint ar tai butu paprastam 
nauju namu savininkui ar tai 
veteranui. Bankos dabar jau 
mažai pasitiki ir ant valdžios 
patikrinimu kad veteranai už
simokės.

Laikraszczianis popiera dar 
labiau pabrangs.

Farmeriai rengiasi kiauszi- 
nius pabranginti szia vasara.

—————— a - ■
Daržoves bus brangesnes, 

nes szalnos daug ju nuszalde 
szi pavasari.

Prez. Eisenhowerio artimas 
draugas, Europos Armijų Ko- 
mandorius, Generolas Alfred 
Gruenther, dabar labai szvel- 
niai ir dipliomatiszkai duoda 
savo draugui, Prez. Eisenhowe- 
riui žinoti, kad Ponas Eisenlio- 
weris ir visas jo sztabas bai
siai klysta ir nežino ka jie da
ro, kai jie nori musu vaiska su
mažinti.

Lygioj pievelei, 
Prie žalio berželio, 
Matyt naujas kapas 
Žuvusio bernelio.
Jo kapas nepuoszytas, 
Žolynais, nesėtas, 
Tiktai medžio kryžius 
Ir žodis padėtas: 
“Czia ilsis kareivis, 
Del laisves kovojo, 
Daug prieszu nukovęs 
Galvele paklojo. 
Neskubino niekas 
Czionais paraudoti, 
Mat jis buvo vienas 
Nėr kuom jo atminti. 
Tiktai laksztingalele, 
Ant beržo nutupus, 
Gieda jam dainele 
Per naktis ir rytus. 
Ir tiktai berželis, 
Tasai žales vienas, 
Aprauda kas rytas 
Ir kas vakarėlis.

Trys Istorijos

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

PARYŽIAUS :: ::
:: :: NUSKURELIS

Del Motinos Dienos Ameri- 
kiecziai praleido daugiau kaip 
$675,000,000 ant visokiu dova
nu. Biznieriai ir sztorninkai 
džiaugiasi. Jiems tik per Ka
lėdas biznis geresnis.

—————— e a I

'Nežiūrint ka politikieriai sa
kys, kaip valdžia aiszkins ir 
ka laikrasztininkai raszys, da
bar jau kaip ant delno aiszku 
kad Amerikos valdžia pasi
traukia ir vėl ima. pataikauti 
Komunistams. Szita syki Kini
joje. Pirmiau, dar metai nepra
ėjo, Amerikos valdžios augsz- 
cziausi atstovai vieszai ir dva
siai sake kad Komunistiszka 
Kinija niekados nebus pripa
žinta ir in Tautu Sanjunga pri
imta. O dabar jie visai kita dai
na gieda; jie sako kad gal bus 
galima susiderinti su tais Ko
munistais. Reiszkia, mes vėl 
pataikaujame tiems Komunis
tams.

Bet iszrodo, kad Prezidentas 
Eisenhoweris mažai ko klau
siusi patarimu ir mažai ko 
klauso, ypatingai karininku, 
nes jis jaucziasi jis žino dau
giau už eilinius karininkus, 
pats 'buvęs augszcziausiu Gene
rolu. •

Mums praneszama kad ma
žiau negu trys milijonai žmo
nių Amerikoje 'bus ibe darbo szi 
pavasari. Tai tikrai geros ži
nios, jeigu teisingos. 

————— e - i nu

Žmones dabar daug mažiau 
taupina ir daugiau praleidžia, 
viską pirkdami. Kai bankos 
pranesza kad daugiau žmonių 
dabar deda pinigus in bankas, 
tai nereiszkia kad jie tuos pi
nigus eziedina. Jie viena diena 
indeda, ir kita diena czeki isz- 
raszo del tu pinigu del kokiu 
savo reikalu. Bankos daug 
daugiau biznio daro, bet ma
žiau pinigu turi. Ir batikoms 
tOikis biznis labai geras.

” • • ' "

Automobiliu kompanijos, 
ypatingai fabrikantai mato ge-

;--------------------------------------------------- 1 ------------

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

Chou En-lai, Kiniecziu Ko
munistu vadas, dabar sutinka 
sėstis prie taikos stalo su Ame
rikos atstovais. Tik kelios san- 
vaites atgal jis buvo pasaldės, 
kad jis niekados nesiderins su 
Amerika. Dabar jis sutinka de
rintis net. ir apie tuos lakūnus, 
kurie randasi jo nelaisvoje. 
Matyti, kad jis yra gavės insa- 
kyma isz Kremlino, nusileisti 
ir pataikauti Amerikiecziams. 
Mat Sovietai dabar nori visam 
svietui parodyti kad jie tik 
taikos nori ir kad vien tik 
Amerika jieszko priežasties ki
ta kara pradėti.

Amerikos eroplanu darbinin
kes, “stewardesses” yra pa- 
reiszkusios, kad jos nenori 
duoti svaiginaneziu gėrimu ke
leiviams ant eroplanu. Jos sa
ko kad daug saugiau padangė
se, kai visi ant eroplano trez- 
bi.

Biznis gal biski suprastos 
per vasaros menesius, bet isz
rodo kad szi 'ludeni vėl visikas 
kils kaip ant mielių.

■V \

Žmones dabar daugiau visko 
perka, daug daugiau pinigu 
szvaisto, nes jie jauezia kad 
darbai vis eis gerai ir kad algos 
dar padidės.

Bet ne viskas ant 'mielių, dar 
vis daugiau kaip trys milijonai 
darbininku neturi darbo.

Mainose tai tikra beda. Nors 
kelios mainos atsidarė ir vėl 
mainieriai gavo darbus, bet ne 
ilgam!

Repuiblikonai, priesz rinki
mus, turėtu labai gerai apsi
žiūrėti ir apsiskaityti su mai- 
nieriais ir f armėnais.

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

kuom 'sugryžo namon.
Nakti negerai miegojo, o ant 

rytojaus apie ketvirta buvo 
velei ant žinomo suolelio.

Nes vaikas ir sziandien ne
atėjo.

Jau nuo to 'buvo per daug, 
nekantrybe szeržento buvo isz- 
semta.

— Senas kvailys isz ma
nos! Murmėjo su piktumu, 
muszdamas lazdele per medi
ne koja. Tipfu po szimta karto- 
cziu! Ar-gi jis mane už tuosus 
kelis su prigautu. Palauk tu 
mažas rakali! Po szimts karto- 
cziu! Isz seno kareivio nevalo! 
Ba dalciskime, jeigu ir rado 
koki užsiėmimą? 'Ne turi lai
ko? Hum! Nes del ko rakalis 
neduoda žinios?

Dienos tuom laik platike be 
atmainos ir szeržentas jau ant 
tikro abejojo pamatyt ie Izido- 
ruka. Vaikinas pamaželi pra
dėjo iszmestie jam isz galvos.

Viena ryta gauna senis laisž- 
ka.

— Ana! Laiszka!
Buvo tai pirmutinis atsitiki

mas tojo žmogaus gyvenime, 
kuris neturėjo nieko ant svieto, 
nežinojo ka daryt, rodos ap
kvaito. Kas tok is galėjo ra- 
szyt? Mat, jisai prigulėjo prie 
tosios saujeles kareiviu, kurie 
buvo be jokiu giminiu ant svie
to, o gal ir kada'turėjo, nes vi
si buvo iszmire. Ne turėdamas I 
giminiu neprieteliu, negavine- 
jo jokiu 1 aiszku ir niekas pas 
ji neatsilankinejoir rodos buvo 
u'žmirsztsa nuo visu, žmonių 
niurnose namo Ligoniu.

Tai ir ne dyvai, jog Gavean 
laike rankoje ne atidaryta 
laiszka, stovėjo kaip perkūnu 
intrenktas ir nedryso perlaužt 
peczeti.

— Kas tai gali būti, misti
no, braukydamas su pirsztais 
iszįlgai laiszka. Ant galo insi- 
drasines atplesze koperta ir 
pradėjo pamaželi skaityt:

i 1 Ligon būtis Lari'boisiere” 
Guodotinas Pone!

14 ‘ Vaikinas vardu Izidoris, 
atnesztas in ligonbuti su nu-

laužta koja, szaukesi pono ir 
praszo, idant ji teiktumeisi at- 
lankytie.

Suguodone, N. N. vienas 
isz ligoniu. •

— Milijonai kartoeziu! Pa- 
szauke senas szeržentas. Nelai
mingas kūdikis! O asz ji apkal
tinau! Ir manes szaukesi! Ma
no praszo! Mane sena nabagėli, 
kuri mate du kartus! Biednas 
apleistas kūdikis.

Ir gilei susijudinęs laksto po 
kiemą, pasiszokinedamas ant 
vienos kojos, o su medine 
tauszkindamas in iszgrinstus 
akmenis.

— O teip! Turiu skubintis! 
Turi koja sulaužyta! Gal ne 
bus tiesi, bus szlubas kareivis. 
Ne, tai negalima!

Per paežius pietus, peržiurė
jas savo szventadieninia man- 
diera, ant kurios neužmirszo 
prisegt visus savo medalius ir 
kryžių, Gavean, ne vilkindamas 
nei valandėlės, iszsirenge in li
gonbuti.

Buvo teip užsidunksojas, jog 
eidamas per Laukus Elizeis- 
kus, ka tiktai nepasiliko veži
mu pervažuo'tas, jog važny- 
czia net turėjo arklus sulaiky- 
,tie. Ant galo pribuvo ant vie
tos.

Czion daug jam laiko pra
slinko kol dasižiiiojo, kur guli 
Izidorius. .

— Ant antro aukszto Nr. 3.
Buvo tai didelis ir czystas 

kamlbaris. Aut lovų su statytu 
dviem rėdais, gulėjo ligoniai’, 
apie kuriuos szvaistesi zoko- 
ninkes.

Szeržentas susilaikė netoli 
slcnkslczio, dairydamasis in vi
sas szales ir iszgirdo silpna 
baisa:

— Ach, ponas Szeržentas!
Ir tuojaus nužvelgė smulku 

pažhistama jam veidą, isz- 
blyszkusi kaip drobe ant baltos 
pagalves.

Senas kareivis prisiartina 
greita, kaip apkvaitęs griebė 
Už galvos, rodos kad nugrubu
siose rankose nulauž sprandu 
vaikinuko ir buezuoje ilgai. 
Aszaros kaip žirniai puola isz 
akiu senelio.

— Dėkui poliui, jog atejei, 
tarė vos girdėtu balsu vaikine- 
lis, nežinojau ar galėsi, o ne
norėjau, idant mislytum, jog 
valkiojosiu ant tuszczio, vieto
je pasikalbėt su ponu.

— Pasakyk man, mano vai
kinei!; kas tave teip grąžei pa
taisė?

— Diruszkoris ant prie- 
miesęzio Montmartre; mislinau 
jog jau nieko nereikalausiu.

— Ar labai kentejei?
— Oj, labai, labai! Turėjau 

suteszkinta kaula ir sudraskė 
ta kana. Diruszkoris pabėgo, o 
mane atnesze in ligonbute, kur 
daktarai neturėjo ant manės 
susimylejimo.

Galima buvo suprašant vei
do tojo vargszo, jog turėjo bai
sės kaukes.

— Ar ilgai czion gulėsi ?
— Kaip kalba, tai už mene

sio galesu atsikelt.
— O majoras ka toki misti

ną?
— Majoras? Nesuprantu 

pono.

— Tpfu, po szimts karto-, 
ežiu, ne majoras', nes daktaras 
ar busi szlubu ?

— Ka gali žino tie, asz bi
jau jojo užkalbini.

Matomai buvo, jog vaikinas 
nežino kaip su juom bus, ir Ga
vėnu pradėjo apie ka kita kal
bėt.

— Ka dirbi per visa diena ? 
Paklausė.

— Sodžiuose labai. Mano 
kaiminas gulintis szale manes 
nieko neszneka su manim; nuo
latos verke. Jeigu ne butu teip 
toli ir jeigu ponas szeržentas 
galėtum tankiau maine atlan
kyt...

— Atlankinesu, atlankine- 
su, gali to tikėtis.

— O kad ponui sunku su 
medine koja?

— Ka ežia pai'siyt asz su me
dine tiek galu, kiek vienas su 
sveika koja. Dievas mane stip- 
rijia, o ir szitas kryžius ant 
krutinės.

Ir parode su pirsztui ant gar
bes ženkli o.

Izidoris teipos-gi nusiszy'p- 
sojo. Tada senis iszenie isz ki- 
szeniaus nupirkta pamaranezia 
ir tarė:

— Te, tai labai gera ypa
tingai kada norėsi gert.

Vaikinas isztrauke ranka ir 
paszauke isz džiaugsmo:

— Ach! Kokia graži. Ne 
senei vienas ligonis valgo to
kia jau. Tai negalėjau žiūrėt 
isz tojo troszkimo.

Pasitaisė ant paklodalio ir 
drebant,e, suvitusia ranka, ėmė
si lupt žieve nuo vaisiaus, o 
szeržentas, žiūrėdamas ant to 
džiaugėsi ir net užmirszo apie 
sugryžima

Nes viskas ant svieto turi 
savo pabaiga: reikėjo atsiskirt.

— Juk ateisi ponas szer- 
žente-ne užilgo, juk teip?

— Ateisu, ateisu, bukie 
spakainas.

Ir senas kareivis drmeziai 
suspaudė sudžiuvusia rankas, 
kuria vaikinas isztrauke in ji. 
Medini koja pbraszkejo einan- 
czio, o Izidoris smutnom akimi 
žiurėjo ant iszeinanczio per 
duris.

Nuo tolei kareivis ateitinejo 
kas antra diena in ligonbuti, 
atneszmodamas’ kas kartas vai
kinui obuolį, pomaraneziu, ar 
kitokiu gardumu. Pamėtė rū
kyt, norint buvo labai papratęs 
prie pypkio nuo daugelio me
tu! Bodėjosi labai, ypatingai 
pradžioje, nes jam buvo sma
giau, jog už tuosius pinigus ka 
tabakas kasztavo, nupirktie ka 
norint vaikineliu, negu rūky
mas. O kada kiszdamas ranka 
in kiszcni, paklausdavo: “At
mink, ka tau sziandien atne- 
sziau,” tai isz to buvo labai 
džiaugsmingas.

Kada vaikinelis su godumu 
valgė atneszta pyragaiti.ar ka 
kita, tai senis negalėjo •atsižiu- 
retie.

— 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.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy- 
mas, 202 pus, 50c.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz inaiszo 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.
Nq.120—Dvi istorijos apie 

Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c,

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c. ,

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios NaktL 
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 Dūkte Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.166—Apie Sūnūs 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

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 KatalL 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 3§c. '

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 lotinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isa 
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.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. S. £
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Paryžiaus Nuskurelis
(Tasa)

Kada pasveikau, paklausė 
mane, in kur nusiduosiu.

— Ar turiu tėvulis? Paklau
sė zokoninke ? Del ko tavęs nie
kas neatlanke ?

Atsakiau jog gyvena toli. Ne 
norėjau prisipažint jog nieko 
neturiu. Bijojau, idant mane 
neužlaikytu.

— 0 ar žinai kur gyvena? 
Ar turi pinigu ant kelio?

Turėjau (paslėptus du penk- 
frankius ir parodžiau juosius 
del perdetines zokoninkiu.

Zokoninke iszejo, nesi netru- 
ku'e sugryžo ir inspaude man in 
ranka dvideszimts frankini pi
nigą. Turėjau ^iluki ant pini
gu. Kada pasijutau ant uly- 
czios, pamisimai! valandėlė, ar 
sugryžt pas Arną. Kad ne Zita? 
tai nebūtu atejas man in galva. 
Nes jijie buvo labai gera! Jijie 
tiktai ir pone Menard, kuri ma
ne užaugino. Nuėjau, nes jau 
Arno, Zitos nei 'brolio neradau. 
Dasižinojau jog iszvažiavo in 
kur kitur, in kita miestą.

Velei pats vienas likausi.
— Ne turėjau giluko, naba

gėli! Tai paskui ėmėsi kup- 
cziaut brežukais?

— O, ne da, ponas kareivi!
— Ka tn po velniu" mane 

nuolatos kareiviam vadini. Sa- 
kykie szeržentas! Trumpa at- 
minte turi?

— Perpraszau. Norėjau pa
sakyti©: ponas szeržentai.

— Tai 'žiūrėk! Kas toliau? 
Bet asz matau ant tavo czeve- 
lyku, rodosi man, jog teip tan
kiai su auksu nesimatai.

— Oj, tai teisybe ponas 
szeržente! Dingo gilukis ant 
pinigu. Ne mokėjau prick tam 
nei dainuot, nei grajyt ant jo
kio instumento. Kad butau tu
rėjęs norint 'baltas žiurkeles. ar
ba beždžionka! Ne turėjau nie
ko! Ne szokau ba ne buvo Zi
tos, kuri teip gražiai szoko, 
dainavo ir ant 'bubnelio barsz- 
kino. O kas labiause buvau ap
driskęs! Atidarinejau dureles 
nuo karietų, rinkau galelius ci
garu, nes ka tai ženklina? Pas
kui suk i n ausi ant turgui. Pri- 
maczinau kukoriams nesziotie 
gurbus ir gavinejau u'ž tai duo
nos, o nekada ir pora graszeliu. 
Miegojau po vežimais, būdavo 
ir tokios dienos, jog buvau ne
valgęs ir turėjau kur nuo lie
taus ir szalczio pasidėt. Viena 
karta kada buvau baisiai alka
nas ir nelaimingas, mislinau1,

- B - GĖLAIS 
Iarba pradžia >

SKAITYMO
...ir... i;RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. I; 

Dabar Po 25c. :• 
Saule Publishing Co., <[ 

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

sėdėjau ant suolelio Tuilerija, 
kur butu galima gautie užes- 
tic. Tame nužvelgiau dvejetą

* BALTRUVIENE J
* *k-k-k-k-k***** -k %♦****•******►*-»

Apie Klevelando merginas
nieko nesakysiu, 

Tuom laiku daug negiedosiu,
Juk 'žinote kad tarp daug 

merginu,
Visokiu atsiranda, 

Lietuviszkai kalbėti nenori, 
Ba žiotyse gurno turi, 
Su nuskurusiu vyruku, 
Bile kokiu dreiveruku, 

Kalbėdama kaip kumelaite 
raivosi, 

Nuo 'pavietres ir tokiu 
mergų, 

Iszgelbekie mus Vieszpatie,
Jus, vyrukai, ant to 

nepaisykite, 
Kantrybe apsiginkluokite,

Tegul ka nori ant jus 
isz ran d a, 

Jums karūna nuo galvos 
nenukrinta.

* * *
Norints szita žinute 

truputi užsiliko,
Mat, neseniai garnys 

beiboka paliko, 
Po tam partie atsibuvo

Ant kurio daug sveteliu 
pribuvo.

iSu tokiu pa red k u tai 
jau gana,

Bet szirdolo visa ta pati
naujiena,

Kaip girdėt tai mergina 
Neseniai ten atvyko, 
Na ir tokis szposas 

atsitiko.
Ir da ant vieno vaikino 

už'siklepojo,
Buk tai jisai ja 

apdovanojo.
Ar žinote mano dobilėliai, 

Turite tokiu saugotis gerai, 
Nes tos bestijos sarmatos 

neturi,
Ant nieko nežiūri.

Daugeli kartu nekalta 
vaikina,

Kaip avinu apsvaigina.* * *
Jeigu bobai jau vyras 

dakanka, 
Tai per boba in lakupa 

patenka,
O kada savo vyra 

pasodina in lakuipa, 
Tada turi gera gyvenimą.

Tarp kitu tautu to 
negirdeti, 

Kada boba turėtu savo1 
vyra pasūdyti, 

Jeigu kitos tautos moitere 
taip padarytu, 

Tai tuo jaus vyras ja 
pamestu.

Lietuviai, žinoma to 
nedaro, 

Pekliszka gyvenimą lyg 
smert varo, 

O jeigu protą turėtu, 
Su velniu negyventu, 

Ir atsitrauktu.

Piatinkit “Saule”

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS :: 
Labai užimanti apysaka

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

vaiku in szilkus parėdytus, ku
rie eidami szale saves valgo 
saldžius visokius vpyragaiezius.

Dirstelėjau ant jųdviejų su 
džiaugsmu, o norint ne drysau 
atkiszt ranka, turbutie mano 
akys prakalbėjo už mane, ba 
mergaite susilaikė szale suole
lio ir paklau.se:

— Del ko teip iii mane žiū
rai ?

— Ba esmių alkanas.
— Gal buvai negeras?
— Ne, tai ne del to.
— Tai kas tau neduoda 

valgyt ?
— Asz valgytai!, nes ne tu

riu ka.
— Gastone, paszaukb mer

gaite, atsisukdama in savo 
dranga, duokie jam savo py- 
ragaiezius.

Ir visa popierini krepsziuka 
padėjo ant keliu.

Gedžiause priimtie, nes bai
siai norėjau valgyt, ir už tai 
paėmiau.

Mergaite nubėgo pas savo 
dažiuretoja, senivos panos ir 
kažin k a kalbėjo. Už valandos 
sugryžo ir davė man deszimts 
su, kalbėdama:

— Te tuom laik, o ryto at
eisi, tai mano tėvelis duos tau 
daugiau.

Ant .rytojaus laukiau apie ta 
laika ant to paties suolelio.

Szitai pasirodė ant ulyczai- 
tes. Ne jaunas ponas, su rustu 
veidu, prisiartino prie manės 
ir paklausė, kuom užsiimu?

Ne žinojau ka atsakyt.
— Kad tai valkata ir tikras 

tinginis, tarė atsisukdamas in 
mergiuke.

— Ach, teveli! Kad dirbt, 
reiki1 turelio knygas ir popie- 
ras, o jis neturi už ka pirkt.

Nepažinstamas paglamonėjo 
mergiuke, o man davė deszimts 
franku, kalbėdamas:

—• Te tau, o pasirūpink 
apie koki užsiėmimą.

Ir atsitolino in szali ulyczios 
Rivoli, vesdamas dukriuka už 
rankos. Ponaite atsigryžo ant 
manės kelis kartus.

— Ir ka padarai su tais de
szimts franku?

Pirkiai! pirmutine skrynele 
brežuku ir nuo to laiko parda
vinėjau. Nes ne teip tai einasi! 
Atsitaiko dienos, jog isz prie
žasties diegimus oro brežukai 
nenori degt, o tada perkantie- 
jai vadina mane apgaviku, o 
tankiai ir da per sprandą gau
nu.

— Kad ir niekam netikusi 
amata. apsirinkai! Ant tokio 
kelio niekados nebusi žmogum.

— Tai kai galėjau darytie? 
Neipažinstu nieko, nieko ne
moku.

— Ar norėtum būtei karei
viam?

— Ka asz galiu žinotie!
— Tai bent gyvenimas! 

Pulkas del žmogaus būna namu 
ir gimine, o papartis buna vis- 
kuom. O musztyne! O ingaleji 
mas priesziu! Trenksmai anuo
tu, dundėjimas arkliu, prisaki- 
mai vadu ir smertis grasanti 
isz visu szaliu, kurios niekas 
nebujo! Tas viskas yra gra
žiausiu daigtu!

. — Ar ponas tai matei, po
nas iszeržente ? 0 kur?

— Kur? Tai kur, kvailuk? 
Ant vainos!

— Ar ponas buvai ant vai
nos?,'

— Teip, mano vaikeli, bu
vau. Ir tai ne ant vainos. Afri- 
ke ana, po marszalku Bugean- 
denu. O ho! Daug vaikine ma- 
cziau!

— Ir ponas užmiiszinejiai 
žmonis ?

Baime aiszki buvo žymi ant 
veido vaiko, žiurėjo ant seno 
kareivio iszsižiojas.

— Tai nežinia, atsake szer
žentas, klausosi kamandos ir 
atlikta. Kulka ne sako in kur 
lėks. Kas kitas ant bagnietu. 
Karta pamenu Afrikoje iszejo- 
mc ant rekonesanso ir užklu
pome tiesok ant Arabu. Pasiro
dė mums teip staigai, jog vos 
spėjome susidavadyt, jau turė
jome juosus ant sprando. Ko
kis tai milžinis Arabas su juo
da barzda taiko in mane su 
pisztalietu. Ant mano giluko 
parakas jam buvo sudrėkęs po 
titnagu, teip kaip tavo brežu
kai, o asz tuom laik perduria 
ji su bagnietu. Ka• nuciptelejo 
ir nupuolė nuo arklio kaip il
gas!

Vaikinas net pabalo ir nusi- 
slinko nuo seno kareivio net 
ant galo suolelio.

— Ar bijai, szeszke? Isz 
manes senas kvailys, kvaraiba 
žino kam tau pasakoju! Gaila 
tavo laiko. Te tau deszimts su,
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Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

o ateikie rytoj; pakalbėsiu 
apie tave su kapitonu Dauplii- 
nu.

Szeržentas stojo ir su nulu- 
dusiu veidu 'pasuko namon in 
kazarmes.

Nakti negalėjo miegot. Nu
lindęs veides vakinelio stovėjo 
jam atmintoje.

Kur jis nebagelis dabar nak
voję ? Tokis da silpnas vaiki
nei is ir tai be pastoges.

Szirdis jame sipaude; vartė
si ant lovos, negalėdamas su
laukt dienos. Jam nudavė di
deliu prasižengimu miegotie 
gražiai, jeigu vargingas vaiki
nei is be prieglaudos kur po til
tu miega, ant szalczio, neturė
damas nieko po szonu, o asz 
gulu ant minkszto sziaudino. O 
kad galetau jam pavest savo 
lova, o asz jojo vieta užimtai!, 
tai geriau miegotai!! Ha, reike 
apie tai pamislyti, eisim rytoj 
pas kapitoną, gal jis kokia ro
dą man duos.

Ligonbutyje
Ant rytojaus nuo pats ryto 

szeržentas vaiksztinedamasi ipo' 
kiemą kazarmu, ne nuleisda
mas akiu nuo duriu Vedancziu 
in kancelarija.

Apie deszimta pasirodė jose 
jau ne jaunas aficieras. Gavė
jau prisiartino prie jo ir tarė:

— Perpraszau poną kapi
toną, dedamas ranka prie sza- 
lies veido, turiu veikalu, ar ga
lu kalbėt?

— O, tai tu Gavene! Apie 
ka tau eina?

— Ar tai yra labai sunku 
patalpint vaikina kareiviszko- 
je mokykloje?

Hum, tai priguli. Kas tai do 
vaikinas? Ar tai tavo giminai
tis?

— Ne, 'ponas kapitone, nes 
žvavas vaikas ir dailus, kaip 
ant jo žiurau, jaueziu, jog bied- 
nas vaikas yra didelei vargin
gas, pats vienas ant svieto be 
jokios pr i e g 1 au d o s.

Ir szeržentas artymu .buvo 
apsiverkt.

Kapitonas susiraukė ir tarė:
— Ka tu plauszki, Gavean? 

Nieko nesuprantu. Kas tai do 
vaikinas? Kalbėk aiszkiai ir 
greitai, ba neturiu laiko.

— O tai sziteip, ponas ka
pitone: turiu paezios, nei vai
ku, nei auginu, szunu, nei 
paukszcziu ir ne esmių niekam 
reikalingu, o tankiai buna man 
nuobodu kaip pustelninkui aut 
tuszlumu. Taji vaikina sutikau 
isz nežinių, nes prisiriszau prie
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— ‘ ‘ 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!
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! Szv. Mykolo Arkaniuolo. J*
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jo ir norėtam isz jo padaryti© 
žmogų. Jis mane reikalauje. 
Butau didelei laimingu, jeigu 
galetau patalpintie mokykloje 
.kareiviu vaiku. Žinau jog ji vi
si pamylėtu.

—■ Tai bus nebegale, mano 
mylimas Gavean; juk žinai, jog 
in taje mokykla priiminėja tik 
kareiviu vaikus.

Szeržentas nuleido galva.
— Tai negalima? Paklausė.
Kapitonas tylėjo valandėlė 

ir tarė:
— Teip, teip, labai sunku. 

Nes nesirūpink įpriesz laik; pa
žiūrėsi!, kiek tiktai bus galima 
del tavęs ir tojo vaiko.

Ir nuėjo kapitonas, palikda
mas szerženta užsimislinusi 
apie savo vaika.

Taisės misles netrukus per
trauke balsas Įbulbno ir muzi
kos: batalionas vaiku kareivi
niu su karabinais ant peties 
dare paroda priesz narna Ligo
niu. Maži kareiviai su raudo
nom kepuraitėm, perkreptom 
ant szalies, persistatinejo* labai 
puikiai. Szeržentas žiurėjo ant 
juju su džiaugsmu, ir pamisli- 
no:

— Kažin, ar Izidorių rasis 
kadai viename isz tuju glytu? 
O kaip jisai gražiai iszrodytu 
tame uniforme! Maszieruotu 
geriau nuo kita!

Atsiduso.
/ Apie ketvirta, kaip ir kas 

dien, nusiire in szale Esplana
dos. Užėmė kaip visada vieta 
ant suolelio ir lauke. Nes pra
ėjo penkta, paskui szeszta, o 
vaikinelis nepasirodė suvis. 
Ant galo davėsi girdetie balsas 
bubno, ir Gavean, nerimauda
mas apie maža prieteli, su nie-

(Tasa Ant 2 Puslapio)

paklau.se
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Žinios Vietines
— Politikieriai Skulkirio 

paviete pradeda darbuotis. 
Musu 'balsai, kailp paprastai 
eis del- Repuiblikonu ir Demo
kratu, už ka aplaikys didžiau
sia garbe atlyginimo, kaip tai, 
stikleli guzutes arba kelis dole
rius. O kada ir iszeiua kokis 
Lietuvys ant kokio mažo urėdo 
tai ir tai užvydi, o kas mums 
teisingai priguli ir privalome 
juos aplaikyt! Politikieriai 
mums prižada suiszelpima, 'bet 
kada laikas ateina, tai greitai 
apie tai užmirszta. Ka gavo 
Lietuviai paskutiniuose rinki
muose'? Apgraužta kaulai

— Su'batoj pripuola Szv. 
Bonifaco, o Tautiszka Vardi
ne: Mildos. Menulio atmaina: 
Delczia. Ir ta diena: 1948 m., 
Žydu krasztas Izraelis paskelb
tas nepriklausomas; 1787 m., 
Amerikos Konstitucija sutver
ta Philadelphia, Pa.; 1804 m., 
Lewis and Clark, po Prez. Jef- 
fersono insakymu, iszkeliavo 
isztirti Louisiana valstijos lau
kus. Valdžia ka tik buvo ta val
stija nupirkus isz Napolejono, 
Prancūzijos valdovo. Lewis ir 
Clark įpiesti ir raiti, per du me
tus ir keturis mėnesinis iszke
liavo devynis tukstancziu's my
liu, ir pasisekė Pacifiko mariu 
krauta; 1929 m., eroplano paūž
tas buvo insteigtas tarp Su
vienytu Valstijų ir Pietui Ame
rikos.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola penkta Nedelia po 
Velykų, Szv. Sofijos.1, o Tau
tiszka Vardine: Jaunute. Ir ta 
diena: Kariszko sztalbo diena.; 
1859 m., gimė Pierre Currie 
kuris iszrado “Radium” ku
rios liekarstos- dabar yra nau
dojamos del vėžio ligos; 1950 
m., Tautu San jungom Sekreto
rius Trygve Lie pasikalbėjo su 
Stalinu, Maskvoje. Bet isz to 
pasikalbėjimo nieko .gero ne- 
iszejo; 1920 m., Lietuvos Stei
giamoje Seimo atidarymas; 
1933 m., Amerika nesutiko wn 
Anglija ir Prancūzija, priesz 
Hitleri. Kai kurie politikos, ži
novai ir raižytojai sako kad

Mahanoy City Lietuviai
PIRMAM VORDE

Balsuokite Už

Wm. Smigo
Ant Konselmono

Gabus - Sanžiningas - Jauslus 
Bendradarbis!

Sugražinkite Smigo In Konsel

jeigu. Amerika, tuo laiku, butu 
stojus ir prisidėjus, tai gal ir 
karas 'butui buvęs iszvengtas.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Ubaldo, Szv. Jono Nep., o Tau
tiszka Vardine: Vitingio. Ta 
diena: 1940 m., Prez. Franklin 
I). Roosevel t as pareikalavo bi
lijoną doleriu ir penkios de- 
szimts tukstaneziu kariszku 
eroplanu del apsiginki! avimo; 
1942 m., Prez. F. I). Roo'sevel- 
tas insake paleisti Komunistu 
p a r t i j o s Sekretorių, Kari 
Browderi isz kalėjimo, nes Ko
munistai dabar yra musu tal
kininkai priesz Nacius. Tai 'bu
vo baisus Roosevelto insaky- 
mas, nes lai buvo klaida, už 
kuria mes ir sziandien brangiai 
mokame.

— Utarninke pripuola Szv. 
Paskalio, o Tautiszka Vardine: 
Mandagiu. Ir ta diena: Norve
gijos Nepriklausomybes diena; 
1946 m., Prez. Harry Trunia- 
nas užima su. vaisku visus gele
žinkelius ir uždraudžia strai- 
kuoti; 1875 m., mirė Vyskupas 
M. Valanczius.

— Szimet Szestines pripuo
la. Ketverge, Gegužio 19-ta die
na, o Sekmines Nedelioj Gegu
žio 29-ta diena.

Tamaqua, Pa. —
Visokius szposus iszmislina 
mainieriu kompanijų virszinin- 
kai. Paskutinis ir vėliausias 
szposas 'buvo vietiniose laik- 
raszcziuose ana vakara pagar
sintas. “Visi mainieriai szito- 
se mainose nedirbs per visa 
sanvaite, nes nėra gana karu 
del augliu!” Visi 'mainieriai ta 
.sanvaite buvo iszdiibe tik vie
na diena, o dabar jau trumpa 
ir trūksta karu del tu anglių! 
Tai tikri stebuklai! Pirmiau, 
kai mainieriai, ir penkis sykius 
daugiau mainieriu negu dabar, 
dirbdavo penkias ir szeszias 
dienas in sanvaite, ir visiems 
būdavo gana karu del ju. isz- 
kastu anglių. O dabar tik penk
tas dalis liek mainieriu iszdir- 
ba viena diena ir jau visiems 
trumpa ir trūksta tu karu del 
tu iszkastu augliu. Mums ne 
tiek pikta kad mainieriams 
dabar nėra gana darbo, kiek 
pikta kad mainieriu bosai, tu 
mainu, savininkai nori taip 
liipszniai iszsimeluoti ir pasi- 
aiszkinti. Viena diena iszdiibe 
mainieriai turėtu tiek karu su
juoduoti kad nebeliko nei vieim 
karo del kitu dienu darbo. Kas 
ežia t ok is durnius tai intiketu?

Praszo Jusu Balso Ir Paramos!

Primary Rinkimai, Utarninke 
Gegužio 17-ta Diena.

Szirdingai Acziu ! ! !
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Shenandoah, Pa. —
■ Asztuonioliko'S metu amžiaus 
Robert Ko'štelnick, nuo Arling
ton uty., prigėrė in Shenan
doah Heights prūdą. Daktarai 
ir slauges in Locust Mt. ligon- 
bu'te per kelias valandas sten
gėsi ji atgaivinti, bet be pasi
sekimo. Visi darbavosi ir sten
giesi ji atgaivinti per dvi va
landas. Jaunuolis su kitais dir
bo prie to prūdo kai jis inpuole 
ir neiszkilo in virszu. Su juo 
buvo trys kiti jaunuoliai: ketu
riolikos metu Edward Ralston, 
vienuolikos metu William Fos- 
niok ir Įienkiolikos metu1 Will
iam Shearstone. Jie policijan- 
tams pasakė kad Kostelnick 
paslydo ir inpuole iii ta prūdą, 
i* neiszkilo. Darbininkai in ga
zolino sztora, 'stoti, Frank ir 
Joe Walsh greitai paszauke 
policija ir paskui patys to jau
nuolio lavonu iszirauke isz to 
prūdo.

Philadelphia, Pa. —
Nedelioj, Gegužes (May) 29

diena 6-1 a valandai vakare Szv. 
Andriejaus pagražintoje para
pijos svetainėje prie 19-tos ir 
Wallace ulycziu, invyks pa
gerbt uviui Bankietas, klebonui 
Kunigu Juozui Czepukaicziui 
jo 35 metu Kunigystes ir 31 
metu Klebonavimo Szv. An
driejaus Lietuviu Parapijoje.

Tos dienos ryte, erdvioje 
gražioje Szv. Andriejaus baž- 
nyczioje bus atlaikytos isizkil- 
mingos Jubiliejines pamaldos 
kuriose dalyvaus daug Kunigu.

Bankielo biletai gaunami 
pas vikarai Kun. Jurgi Deguti 
ir pas valdybos narius: Mrs. 
Frank Pūkas, Vincent Gruz
dys, Mrs. Mary Barniszkis ir 
Chas. Roman.

Gerbiami parapijecziai ir 
apylinkes Lietuviai, savo atsi
lankymu parodykime pagarba 
užsitarnavusiam veteranui, ju- 
biliejatui už taip didi ir daug 
metu pasidarbavimu Dievui ir 
Lietuvybei. — F. P.

Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys
Bajoras, Jonas ginies Ame

rikoje.
Balcziuitas, Jonas.
Baležentis, Antanas, isz Sei

riju, Alytaus apskriezio.
Buzilauskas, Mykolas, ir se

suo Pettin-Buzilau'skaite, Ona, 
gyvene Duluth, Minnesota.

Dabsze vieži uis, Ksaveras, isz 
Puokes kaimo, Sedos valsczio.

Griszmanauskas (Grissin, ar 
Griffin), Juozas isz Medscdžiu 
kaimo, Plateliu vals., Kretin
gos apskriezio, gyvenęs Lyon 
Mountain, N. Y., ir Balmat, 
New York.

Ilinskaite, EI eono ra-Ele na.
Kaczinskas, Petras, isz Smil

gių ar Rozalimo vals., Panevė
žio apskr.

Kielius (ar Kieta), Antanas, 
isz Marijampolės' apylinkių.

Kigas, Aleksas isz Žagarės 
vai., Sziauliu apskr.

Klimaviczius, Vladas, isz 
Varnagiriu kaimo Krokelau- 
kio parapijos, Simno vals., su
ims Tamošiaus.

Leviszauskas, Antanas isz 
Josvainiu v., Kėdainių ap. 
Matese vieži us ar (Matusevi- 
czius?) Charles, Joseph ir Kla
ra, kilę nuo Alvito.

Petraviczius, Ignas ir Sta
nislovas, ir Petravicziute, Vin
centa, isz Kasztaniszkiu k., Ra
seinių ap.

Rakauskaite (Rakowska) 
Safliuk, Kaze, iszvykusi isz 
Raseinių.

Sabui is, isz Gelucziu k., Tau
jėnų v., Ukmergės ap.

Szerksznas, Jurgis ir kiti 
broliai, isz Mankanti k., Miro
slavo v., Alytaus aip.

S tane vieži u te - Urboniene, 
Marija, isz Raseinių.

Szuliauskas, Albinas, isz 
Kumecziu k., Alvito v., Vilka- 
viszkio ap.

Ticas, Leonas (Tiems, Leo), 
isz Mižuiku k., Kuliu v., gyve
nęs Scranton, Pu.

Žemeckas, Kazimieras ir 
Vincentas, isz Žagarės apylin
kių.

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

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

KUMSZT1NINKU
SKANDALAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vo penktukus ir deszimtukus 
ant tu numeriu tai dar didesni 
mulkiai, kvailiai, negu tie ku
rie deda pinigus ant kumszti- 
ninkus ar sportininkus.

^Pifkie U. S. Bonus!

35 ŽUVO LAIVUOSE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

penkios deszimts septyni buvo 
sužeisti, ir kad szeszi szimtai 
asztuonios deszimts septyni 
iszsigelbejo. J u tarpe nebuvo 
nei vieno Amerikieczio.

Penkiolikos szimtu tonu lai
vas Shiun Maru susimusze su 
dvylikos szimtu tonu Ūko Ma
ru, tarp Honshu ir Shikoku sa
lų. Laivas Shiun Maru tik dvi- 
deszimts minueziu priesz tai 
buvo iszplaukes isz Takamat
su uosto ant Shikoku salos.

Vaikucziai, visi mokyklų 
mokiniai buvo iszvažiave ant 
dienos atostogų, kai nelaime 
atsitiko.

Tai antra tokia nelaime szi- 
toje vietoje per penkis 
1950 metuose szitas 
Shiun Maru nuskendo, 
penki žmones žuvo.

Pernai dar didesne nelaime 
ežia atsitiko. Laivas Toya Ma
ru nuskendo per audras in 
Hokkaido uosta. Apie dvylika 
szimtu žmonių žuvo. Ju tarpe 
buvo szeszios deszimts Ameri- 
kiecziu.

Kituose laivuose per tas au
dras daugiau kaip keturi szim
tai žmonių žuvo.

Szitie laivai vis veža daug 
traukiniu ir automobiliu sykiu 
su keleiviais, tarp keletą mažu 
salų kurios priguli Japonijai.

jimas; kad kasdieninio gyveni
mo užsiėmimai namuose at
spindi tokias mintis kaip de
mokratija, laisve ir brolyste.

Laiszkai yra galingas gink
las teisybes kovoje. Laiszkai 
isz Amreikos yra lengviausias, 
pigiausias ir reikszmingiausias 
būdas skleisti teisybe apie 
Amerika.

Sekretorius Dulles toliau sa
ko: “Asz tikiu kad per Letters 
from America sanvaite dau 
giau Amerikiecziu negu bet 
kada nors raszys laiszku drau 
gams ir giminėms in kitus 
krasztus ir kad jie nesustos ra 
szyti per visus metus. Sziuo 
budu jie gali prisidėti prie tik
ro supratimo apie Amerika 
jos ribų.” — C.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

už
C.

metus, 
laivas 
Tada

KARAS
NEISZVENGIAMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ežiu augszcziausiu Komunistu 
nesiranda vienybes nei pasiti
kėjimo; o kaslink ju pavergtu 
krasztu, visi jie kaip vienas 
stotu priesz savo persekiotojus 
kad tik butu proga.

Bet jis tuo paežiu sykiu per
spėja, kad, nors karas butu mu
su lengvai laimėtas, bet dip- 
liomatija, suktybes, melagys
tes ir taikos sutarties labai 
greitai galėtu pražudinti lais
vuosius krasztus.

LAISZKIAI
ISZ AMERIKOS

SANVAITE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

darbininkai suaresztuoti. Keli 
automobiliai su policininkais 
prisistatė. Na galvoju, jau pa- 
kluvau in beda. Bet policinin
kai iszlipo isz savo automobi
liu, priėjo prie darbininku, 
kalbėjosi su jais ir juokavo. Jie 
atėjo tvarkos užlaikyti ir kad 
nebutu kokiu iszsiszokimu. To
kia ežia laisve!”

Valstybes Sekretorius Dul
les gal but turėjo omenyje toki 
laiszka, kai jis nesenei gyre 
“Letteres From America San
vaite.” Jis rasze kad laiszkai 
yra patyrime paprastas liudi-

SKAITYKITE “SAULE”

kurio paskutinis Sviedinys 
iszmetamas 8,000 m., toli pa
siekus. Priesz szias Sovietu 
milžiniszkas ginkluotąsias pa
jėgas laisvasis pasaulis gali 
sziandien pastatyti žymiai ma
žesni divizijų skaieziu, gink
luotu betgi pranaszesniais 
ginklais. Neabejotinas atomi
niu ginklu pranaszumas. Todėl 
Sovietai ir szaukia nusigink
luoti, pirmoj eilej: uždrausti 
atominius ginklus. Milžinisz
kas laisvojo pasaulio pramones 
potencialas, jos greitas, lanks
tus prisitaikymas prie nauju 
karo isztekliu reikalavimu nu
sveria sziandien isz anksto pa
sigamintus ginklus. Lemiantis 
veiksnys kiekviename kare: 
stipri morale. Komunizmo už
pultas laisvasis pasaulis kovos 
del savo egzistencijos ir lais
ves. Neaiszkus satelitu laiky
masis. Ir Sovietu pavergtosios 
tautos, insitikinusios, kad ko
vojama ir del ju iszlaisvinimo, 
nepraleis progos nusikratyti 
savo pavergėjais.

Paleckis Iszpludo 
Eisenlioweri Ir Kitus
TSRS Aukszcziausios Tary

bos 2 sesijos posėdžiuose Mask
voje per apsvarstinima del 
praneszimo apie tarptautine 
padėti ir TSRS Užsienio poli-

milijonu doleriu verbuoja sam
domuosius agentus, banditus, 
diversantus ir sznipus, kuriuos 
siunezia in Pabaltijo vietuose, 
taip pat in liaudies demokrati
jų szalis. Tai kuo pasireiszkia 
‘ ‘ sielų giminyste ’ ’ tarp Ameri
kiniu ir kitu reakcionierių”. 
Taip pleszojosi J. Paleckis 
priesz kitus savo duondavius 
užgyventojus, bedergdamas 
Amerikieczius ir laisve mylin- 
czius musu tautieczius, priim
tus galingiausios pasauly vals
tybes Amerike.

Vienok priesz “Vakaru mili- 
taristus” szauke ne tik vienas 
Paleckis. Tam tikslui inkinky- 
tas visas propagandinis apara
tas, panaudojant kom. agitaci
jai net Lietuvos Kat. Bažny- 
czios vadovybes ir Lietuvos 
sentikiu vardus, laikraszcziai, 
radijai, mitingai. Tokie mitin
gai tariamai už taika, reikalau
jant uždrausti atominius gink
lus, ypacz smarkiai ruosziami 
nuo Balandžio 1 dienai, pagal 
insakyma pradėjus rinkti net 
paraszus. Vieszus pareiszki- 
mus priesz kara turi daryti net

tika pasakė kalba ir pasiunti-, 
nys J. Paleckis. Jis iszpludo 
Amerikieczius ir kitus “Užsie
nio imperialistus”, prikiszda- 
mas, kad jie ruoszia trecziaji 
pasaulini kara. Savo kalboj Pa 
leckis pažymėjo, kad, esą, 
“Hitlerines užimantos metu 
Lietuvoje buvo isznaikintaĮ 
apie puse milijono žmonių, o 
apie tolimesni musu tautos li- 
dma Hitlerininkai ciniszkai 
salbejo, kad jis busiąs pana
gus in likimą laszo, krintan
čio ant inkaitinto akmens.” 
Paskum Paleckis Bolszeviki- 
liu žargonu visaip eme, plūsti 
vietoj Bolszevikines vergovės 
aisve pasirinkusius musu tau
tieczius ir invairius veiksnius. 
Jo pareiszkimu, “Amerikos 
vadeivos JaV-se, tarsi Nojaus 
laive, priglaudę visokiu sutvė
rimu po pora, visoki veikimiai 
ndamszta, iszmesta in sziuksz- 
’ynus isz invairiu szaliu. Susi
rado ten prieglauda ir Lietu
vos prieszininkai, niekingi isz- 
davikai, pikeziausi Lietuviu 
tautos prieszai, pabege isz Lie
tuvos kartu su Hitlerinėmis 
gaujomis. Amerikos valdantie- profesoriai Žemaitis, P. Slavc- 
ji slucgsniai ne tik suteikia 
tiems iszgamoms galimybe va
ryti szlykszczia antitarybine 
propaganda, apipilti melo ir 
szmeižto sriautais Lietuviu 
Tauta, bet ir laikas nuo laiko 
oficialus JAV valdžios atsto
vai, vyriausybes nariai padra- 
sina tuos savo liokajus. Kažka
da Prez. Eisenhoweris kalbėjo 
“apie sielų giminyste” su Pa
baltijo tautomis, sutapindamas 
Pabaltijo reakcinius emigran
tus su Pabaltijo tautomis. O ka 
bendro gali turėti Lietuviu 
tauta su besidarbuojaneziu 
JAV-se budeliu ir galvažudžiu 
Plechaviczium, kuris 1919 m., 
savo rankomis szaude darbi
ninkus ir valstieczius, kuris 
1926 m., vadovavo Faszisti- 
niam perversmui, kuris Hitle
rines užgyventa laiku buvo už
gyventu bendrininkas? O tokiu 
kaip Plechaviczius ir jo paka
likai, invairaus plauko buržua
ziniu Nacionalistu yra nemaža 
tarp tu, kurie pabėgo ir jiesz- 
kojo prieglaudos pas Hitleri
ninkus, o paskui susirado ja 
JAV-se. Ir tu nusikaltėliu tar
pe Amerikos žvalgyba už pa- 

! skirtus sziam tikslui szimtus

nas ir kiti.
Priesz Vokietijos insijungi- 

ma in Vakaru gynybine ben
druomene protestuojama pagal 
insakyma ir užgyventoju Lie
tuvoje. Vokietijos ruoszimasi 
ginit nuo galimo Rytu agreso
riaus Kovo 21 diena per Vil
niaus radi j a St. Laurinaitis 
taip pavaizdavo: “Kai Ameri
kiniu imperialistu atpenėtas 
SS-ininkas vėl bando marszi- 
ruoti Bonos ir Hamburgo uly- 
cziomis, kai Adenauerio klika 
žengia Hitlerio pėdomis, tuks- 
taneziai jaunuju Vokiecziu isz- 
eina in ulyczias pareikszti sa
vo protestus. Jie vis labiau 
pradeda insitikinti, kad Fa- 
szizmo kelias, naujo karo ren
gimo kelias; tai dar rūstesnis 
Stalingradas, tai Vokiecziu 
tautos Nacionalines tragedijos 
kelias.” Rytinėje Vokietijoje, 
Czekoslovakijoje ir kitur kai 
kurie Bolszevikiniai agitato
riai reikalauja Adenaueri tie
siog pakarti.

point atyls.

Pagerbta Motina

Prez. Eisenhoweris pasvei
kina Ponia Lavina Christen
sen Fugai, septynios de
szimts penkių metu amžiaus, 
isz Pleasant Grove, Utah, 
kuri buvo iszrinkta kaipo 
sziu metu pavyzdinga Moti
na.

Asztuoniu vaiku motina ir 
trisdeszimts keturiu anuku 
moeziute, Ponia Fugel buvo 
Senatoriaus Arthur V. Wat
kins, Republikono isz Uath 
valstijos paskirta kaipo tin

kama kandidate in ta garbes 
vieta. Jis ežia stovi tarp 
Prezidento Eisenhowerio ir 
Ponios Fugai.

Prez. Eisenhoweris, kuris 
yra vienas isz septynių vai
ku savo szeimynos, pasitarė 
su Ponia Fugai apie sunke
nybes užauginti tokia didele 
iszeimyna. Jis pasikvietė ja 
in savo namus ir po tam pats 
asmenišzkai ja palydėjo po 
visus Baltuosius kambarius.
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