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Vokietija Užima Vieta Tarp Didžiųjų Asmenybes Mažai Ka Reiszkia

Vakaru Vokietijos Kance- 
liarijus, Konrad Adenauer, 
užima savo krasztui paskir
ta vieta, prie stalo su kito
mis Atlanto Sutarties Drau
gijų, Vieszpatyscziu, Pary
žiuje.

Vokietija dabar yra pen
kiolika tauta szitos vieszpa- 
tyscziu szeimynos Vakaruo
se. Kanceliarijus Adenauer

Isz Amerikos
PACZIEPINIMO

, KLAUSIMAS

Vieni Kitus Intarineja
WASHINGTON. D. C. — 

Gal nei nežinodamas, Prez. Ei- 
senhoweris iszreiszke beveik 
visu daktaru rūpesti, kai jis 
laikrasztininkams pasakė kad 
jis tikrai nežino kas ežia daro
si, kas kaltas ir kodėl. Jis sake 
kad aiszkus dalykas, kad per 
strioka beveik padaroma klai
du.

Kai keli vaikai susirgo su ta 
paralyžiaus liga po to “Salk” 
pacziepinimo, tai daug tėvu 
dabar nesutinka pavėlinti kad 
daktarai ju vaikus cziepintu.

Valdžia uždraudė to paczie
pinimo liekarstas isz keliu fab- j 
riku, kol bus galima gerai tas 
liekarstas patikrinti. Tuo pa-j 
ežiu sykiu tukstaneziai dakta- į 
ru reikalauja tu liekarstu ir Jie gina ir svieczina,, kad 
szimtai tukstaneziu kitu tėvu; sveikiems vaikams tas paezie- 
teipgi reikalauja savo vaikams pin:mas gilioja mažiausiai dė
to pacziepinimo. vynios deszimts sykiu isz szim-

Klausimas ne tik painus, bet t0-
baisiai svarbus ir net pavojin- j Jeigu ežia butu klausimas ko 
gas! Kas* ežia dabar daryti? kito, tai tokis nuoszimtis labai 
Sustabdinti tuos paeziepinimus > g'eras- Bet mes ežia skaitlioja- 
kol visos tos liekarstos bus isz-1me kalbame apie anųjų gy- 
tirtos. Tai iszrodintu protingas vas^is- Už tai taip suku szita 
žingsniu. Bet tokis iszriszimas klausima iszriszti.
ne toks lengvas. Jeigu dabar Mažas suraminimas tėvui, 
visi tie paeziepinimai butu su- motinai, jeigu daktaras jiems 
stabdinti, tai milijonai vaiku pasakys kad ju vaikutis mirė 
nuo tu liekarstu, bet devynios (Tasa Ant 4 Puslapio)

tuojaus prižadėjo kad jo, 
naujai atgimęs krasztas, vi
somis galiomis stengsis pri
sidėti prie to taikos darbo, 
kuri kitos vakarines tautos 
jau yra pradėjusios.

Vokietijos stojimas in szi- 
ta sanjunga davė daug dau
giau jiegos ir vilties kitiems 
Vakaru krasztams, priesz 
Sovietus.

nebutu pacziepinti per kelias 
sanvaites, kai tik per ta laika, 
kada ta liga labiausiai pavo
jinga.

O jeigu daktarai nelauks, ir 
ims visus vaikus cziepinti, ir 
jeigu dar keli vaikai susirgs 
nuo to pacziepinimo. Kas tada?

Geriausi Daktarai, kurie be
veik visa savo amžių yra pa- 
szvente, stengdamiesi iszrasti 
tokias liekarstas, užtikrina kad 
geresniu kaip “Salk” paezie
pinimai nėra ir vargiai greitai 
bus.

Jie szitaip aiszkina: Paezie
pinimai nuo bet kurios ligos 
ant visu panasziai neatsiliepia. 
Suprantamas dalykas kad isz 
tiek milijonu, keli susirgs, gal 
ir numirs.

Antras dalykas, tie daktarai 
sako paeziepinimas neiszgydo 
nuo tos ligos, bet tik apsauguo- 
ja sveikus kad jie neapsirgtu. 
Jeigu kuris isz tu vaiku jau tu
rėjo ta liga ir tėvai nežinojo, 
tai jam tos liekarstos nemaczi- 
na. O isz tiek daug vaiku, kad 
ne ir tie paeziepinimai per tiek 
laiko, pasimirtu.

Vienas Žmogus Nieko 
Nereiszkia Kaslink
Kraszto Geroves

VIETNAM. — Dabar, isz vi- 
su tu žinių isz Vietnam kyla 
pavojus kad mes daugiau in- 
vertinsime asmenybes valdo
vus ir vadus, negu kurio krasz- 
to ar viso pasaulio gerove. 
Kartais mes negalime pamaty
ti miszka už medžiu.

Intarimai kaip “Uz-Prancu- 
zus” ar “Priesz-Prancuzus” 
nieko nereiszkia, kai didesni

SUKILIMAS
KALĖJIME

SAN FRANCISCO, CALIF.
— Asztuoni kaliniai in Alca
traz kalėjimą sukilo priesz 
sargus ir priesz visa kalėjimo 
valdžia. Szitaip kalėjimo vir- 
szininkas, Warden Paul Madi
gan laikrasztininkams ana die
na pranesze.

Jis sako kad nieko nebuvo 
apie tai nepaskelbta kad kiti 
kaliniai apie tai nedažinotu, ir 
kad tie sukilėliai nesijaustu 
kad jie yra tokie dideli ir rei
kalingi kad kas nors apie juos 
ka raszytu.

Sukilimas prasidėjo Balan
džio dvideszimts penkta diena, 
bet niekas apie tai nieko nepa- 
skelbe. . ’

Ir tai geras pavyzdys ki
tiems kalėjimu sargams ir vir- 
szininkams. Kad kaliniai, pra

Keli Amerikiecziai karei
viai, kurie buvo su pirmuti
ne Amerikos Armijos kom
panija, kuri pasiekė Elbe 
upe ir susitiko su Sovietais, 
yra ežia, Maskvoje Sovietu 
vaiszinami, ant deszimts me
tu sukakties.

Isz kaires in deszine: Will
iam Weisel, isz Norwood, 
Ohio; Elijan R. Samš, Jr.,; 
isz Pinnacle, North Caroli
na; Juozas Paulauskas, isz 
Chicagos; Sovietu klumo- 

klausimai užima musu rūpes
tis.

Kas atsitiks su Bao Dai, ku
ris dabar poniszkai baliavuoja 
užsienyje visai mums nerupi. 
Kas atsitiks su Premjerių Diem 
taipgi mums ne per daug neru
pi.

Kas mums rupi, ar bent tu
rėtu rūpėti tai kas su tuo krasz- 
tu bus, kaip su to kraszto žmo
nėmis. Mums rupi kad to krasz
to žmones turėtu pilna laisve 
iszreikszti ka jie nori per lais
vus rinkimus. Labai galimas 
daigtas kad Komunistai ežia 
laimes ir tada vienas kuris va

sikaltėliai, žulikai, žmogžu
džiai sukilsta priesz sargus, tai 
visai ne naujienos ar žinios. 
Dauguma tokiu £uliku kaip tik 
nori ir laukia tokio pasigarsi- 
nimo. Butu daug geriau kad 
tokie kalėjimu sargai ir virszi- 
ninkai pavartuotu kulkas .ar 
bizūnus priesz tokius sukilė
lius, negu straipsnius musu 
laikraszcziuose.

Tokie sukilėliai kaliniai jau- 
cziasi kaip kokie didvyriai kai 
laikraszcziai apraszo ju nuvei- 
kimus. Daug geriau butu žeigu 
mes tokius reikalus paliktume 
policijai, kuri su jais savotisz- 
kai apsidirbtu, be jokiu 
stąipsniu musu laikraszcziuose. 
Kalinys, kalėjime neturi jokiu 
teisiu, kaip tik klausyti savo 
pnvrt-n Tie npr savo nrasižeiiei- sargu. Jis per savo prasižengi
mą yra praradęs visas pilieczio 
ir laisvo žmogaus teises.

Mus teismai ir teisėjai per 
daug aszaru lieja del tokiu pra

Maskva Vaiszina Amerikieczius Lakūnus

ezius Lukin ir buvęs Sovietu 
Rauduonosios Armijos Pul
kininkas Evegny.

Szitie Amerikiecziai ka
reiviai buvo Sovietu pa
kviesti in szitas j u surengtas 
sukaktuves.

Amerikiecziai mielu noru 
sutiko tenai nuvažiuoti, in 
Maskva, bet jie nežinojo 
kiek kliueziu tokiai kelionei 
iszkils. Didžiausia kliūtis 
buvo kasztai, iszlaidos, pasz- 
portai ir vizos. 

das ir valdovas valdytu. Ir ki
tas labai galimas daigtas yra 
kad Komunistai butu iszvaryti 
ir paskui, nei žmones, nei vie
nas kuris diktatorius imtu val
dyba. Ir viena ir kita iszeitis 
butu to kraszto pragaisztis.

Revoliucijos dabar jau isz 
mados yra iszejusios. Su revo
liucija nieko negalima nutarti. 
Kas ežia reikalinga, tai yra 
Amerikos pagelia kad rinki
mai butu vedami laisvai ir 
kad to kraszto žmones galėtu 
sau pasirinkti kuria valdžia 
jie nori.

sikaltėliu. Kasdien mes savo 
laikraszcziuose skaitome kaip 
paleistas ir dovanatenas pra
sikaltėlis vėl ka'nors apvogia, 
užpuola ar net ir užmusze.

Kai prasikaltęs kalinys yra 
paleistas priesz savo nustaty
ta bausmes cziesa isz kalėjimo, 
tai tas kuris ji paleidžia turėtu 
būti atsakomingas jeigu tas 
kalinys vėl prasikals.

NORI DIDESNIU
TAKSU

Didesnes Taksas Ant 
Gazolino

WASHINGTON, D. C. —
Iždo Sekretorius, George M. 
Humphrey dabar sako kad rei
kėtų pakelti taksas ant gazoli
no ir aliejaus ir ant visu daig- 
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Mat su szitokiu pakvieti
mu Sovietai norėjo parodyti 
kad jie yra vaiszingi ir geri 
draugai, ir kad jie moka 
kaip draugus priimti ir pa- 
vaiszinti. Czia greieziausia 
dar biski daugiau tos Sovie
tu propagandos, parodyti vi
siems, kad jie nori taikos, 
ir kad tik Amerika savo ka- 
riszkas jiegas szvaisto ir no
ri kita kara pradėti.

o o ca

NAUJAS GĖRIMAS DU RAZBAININKAI
VIENNA,"AUSTRIJA. — SUARESZTUOTI

Per visas tas derybas del Aus- --------•
jtrijos taikos, bartinderiai tu 
ponu saliuniuose sumaisze nau
ja “Gaidžio-Uodega”, Cocktail 
kuri butu visu vieszpatyscziu 
penams priimama ir nei vieno 
nenuskriaustu. Jie ta nauja gė
rimą užvardino: “Penkių Di
džiųjų Gaidžio Uodega”.

Szita “Gaidžio-Uodegele” 
susidaro, kai sumaiszo: po stik
leli Amerikos sznapso, Rusijos 
Vodkos, Prancūzu Vermouth,1 
Anglu pipireliu, ir Austrijos 
baltaakes.

Ar tai dy vai kad tokios kon-: 
ferencijos visiems duoda to-1 
kius galvosūkius. Mes jau vi 
sa neabejodami galime pasaky
ti kad ir mums galva apsisuk
tu isz tokiu konferencijų.

Szitas gardumėlis yra vi
siems tiems ponams parūpina
mas in puosznu Austrijos dip- 
liomatu vieszbuczio, hotelio 
Bristol saliuna.

SKAITYKIl 
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PLATINKIT!

Atvažiavo Gydintis

Dvideszimts penkios Ja- 
ponaites, kurios buvo sužeis
tos, ir kurioms veidai buvo 

, baisiai apdeginti, kai atomi
ne bomba buvo paleista ant 
Hiroshima miesto, dabar at
važiavo in Amerika gydin
tis.

i

Visos jos czia in Mount Si- 
nai ligonine, New York mies- 
te, kur jos pasiliks apie me
ta, kol geriausi daktarai 
stengsis jas iszgydinti ir 
joms veidus per brangius 
cziep’n’mus pertaisyti.

Jas czia sutinka ir pasvei
kina Mikiko Ksahiwabara, 
Amerikoje gimus Japone

SMARKI MOCŽIUTE
CHICAGO, ILLINOIS. —

Keturios deszimts trijų metu 
moteriszke kuri yra jau mo-

PITTSBURGH, PA. — 
Slapta FBI policija suareszta- 
vo du vyru isz Ohio valstija, 
kai tie razbaininkai apvogė 
Firestone Tire and Rubber 
kompanija ant dvideszimts 

! tukstaneziu doleriu in Akron, 
Ohio.I

Fred Halford FBI agentas 
in Pittsburgh, sako kad tiedu 
razbaininkai James Frager 
Cox, dvideszimts penkių metu 
amžiaus, ir Theodore Russell 
Perkins, dvideszimts szesziu 
metu amžiaus, buvo FBI agen
tu suimti in Hill District, kur 
jiedu buvo apsigyvenę po tos 
vagystes.

Kai FBI agentai pasirodė, 
jiedu kaip kokie avinėliai, be 
jokio pasiprieszinimo, pasida
vė. **

FBI agentai dabar stengiasi 
daž noti ar szitiedu vagiai bu
vo kada nors pirmiau kur nors 
panasziai prasikaltę, bet iki 
sziol iszrodo kad tai buvo jų
dviejų pirmutinis pamėgini - 
mas in toki amata.

slauge.
Visos szitos merginos, per 

Antra Pasaulini Kara buvo 
mokines mergaites. Jos buvo 
mokykloje kai ta atomine 
bombas susprogo. Nors visus 
greitai buvo nuvestos in mo
kyklos skiepą, bet visoms 
veidai buvo labai apdeginti.

Amerikos valdžia dabar 
visas jas czia su eroplanu at
vežė ir stengsis joms padėti 
ir jas iszgydinti. Musu val
džia padengia visus kasotus 
kaip kelione, burda, ligoni
nes, liekarstas, daktarus ir 
geriausius chirurgus.

O □ C3 I

cziute, Ponia Marie Hoenecke, 
buvo savo restauranto virtuvė
je, kai ji pro maža langeli pa
mate kai vienas “kostumeris”

(Tasa Ant 4 Puslapio)



sauja Vaszingtone.

‘ ‘3 AULE"’ MAHANOY CITY, Ffi.

Kas Girdėt
Iszrodo kad 

metais beveik 
kiek taksos bus

ateinancziais 
visiems nors 
sumažintos.

Iszrodo kad dabar niekas ne
sibijo kad kitas karas, fflojaus 
iszkils; užsienio pramone gera. 
O szita užsienio pramone yra 
pirmutinis szeszelis, ir ženklas 
kad ne viskas tvarkoj.

Pypkes Durnai “Talmudo Paslaptys”

Nekaltos Mergeles

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Saule Publishing Company, 

Ma h ano v City, Pa., U.S.A.
Fabrikantams taksos turės 

būti sumažintos, nes visam 
krasztui rupi kad fabrikantai 
didintu savo fabrikus ir pla
tintu savo bizni, pramone.

Bet gal didžiausia priežastis, 
kuri privers musu valdžia su
mažinti visiems taksas, tai kad 
Anglijos valdžia savo žmonoms 
sumažino taksas, nežiūrint to 
kad ji vis tikisi pagelbės, para
mos ir pinigu isz musu val
džios. Jeigu krasztas, kuris 
ubagauja, gali savo žmonoms 
taksas sumažinti, tai kaip su 
ponu, kuris tam ubagui tiek 
almužnos duoda ?

bet teipgi ir neramu: fabrikan
tai ir dideli biznieriai bijosi 
straikn. Straikos gali iszkilti 
keliose vietose, kaip automobi
liu, plienono, elektros ai- gele
žinkeliu daibininku tarpe.

vienijo su (TU), tai visi praue- 
s'zauja kad .szita vieninga, di
dele ii' galinga unija dabai' 
smarkiau szoks priesz fabri
kantus ir biznierius.

Kanados valdžia teipgi tak
sas sumažino.

Už tai Rcpublikoriai dabar 
yra (beveik priversti parodyti 
kad ir jie Amerikiecziams gali 
nors kiek sumažinti taksas.

Didesniuose miestuose szto- 
rai dabar jau ima atitraukti 
bizni isz tu sztoru priomies- 
cziuoso, kurie iszdygo kaip 
grybai pavasaryje. Sztorai 
miestuose dabar yra parūpino 
daugiau vietos automobiliams 
už dyka, siuliua geresnius 
daigius pigiau ir parūpina 
daug geresni patarnavima.

Nekaltos jaunos mergeles,
Žydi kaip lelijėles,
Kaip ant žemes žydi kvietkeles, 
Taip ir nekaltos mergeles.’ 
Kaip ant dangaus žiba 

žvaigždeles,
Taip ir nekaltos mergeles, 
Kaip žydi rojaus žiedeliai, 
Taip ir nekalti berneliai.
Nes jaunuju nekaltybe, 
Tur rojaus kvietku

• gražybes;
Džiaugias isz ju visas dangus; 
Nekaltybes stonas brangus. 
Mergų stonas yra gražesnis. 
Ir už žemeziugus brangesnis. 
Rasztas lygin aniuolystai, 
Užsilaikanczius mergystai.

DU SUŽEISTI

Automobilius
In Traukini

Bankos, knj'ios 'duoda mor- 
giezius, skolina pinigus del 
nauju namu jau dabar ima 
grieszcziau reikalauti apdrau- 
dos, ir teipgi reikalauja kad 
tas, kuris morgieziu ima galė
tu priparodinti kad jis pajiegs 
iszmoketi. Jos teipgi prižiūri 
kad žeme ant kurios namas bus 
statomas nebūta brangesne už 
narna, kad ant per mažu lotu 
namai nebūtu statomi. -Reisz- 
kia, paezios bankos, be val
džios insikiszimo jau ima nu
statyti savo pareikalavimus 
del tokiu morgieziu ir paskolų.

Sztorninkai, kurie savo'szto- 
rus iszsikrausto in priemies- 
czius ir'prie dideliu vieszkeliu, 
staiga, das'iprotejo ii- dužiuoju 
kad ne visi žmones turi auto
mobilius, ii- kad ir jie turi au
tomobilius, jie negali kasdien 
isz miesto iszvažiuoti apsipirk
ti.

Ateinančiais metais nauji 
namai biski daugiau kasiztuos: 
darbininkai biski daugiau rei
kalaus, ir bankos reikalaus di
desni nuoszimti ant savo mor- 
gicziu, paskolų.

Isz Maskvos ateina gandai 
kad. Pragos Komunistu valdžia 
už keliu sanvaisziu pravarys 
aipie ti'oczia dali visu vii'szinin- 
ku ant valdžios farmu, kliolko- 
zu, kur randasi daugiau kai ii 
devynios deszimts tilksta n ežiu 
ūkininku. Tu virszininku vie
tas užims Koitiunistu partijos 
atstovai ir dleegatai.

SKAITYKIT
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Bus sunkiau paprastam 'žmo
geliui pasiskolinti pinigu, nes 
dideli fabrikantai ir biznieriai 
daug daugiau pinigu skolinasi. 
O bankoms daug geriau patin
ka jiems pinigus skolinti mili
jonais, negu paprastam, žmoge* 
liui szimtais tukstancziais.

PLATINKIT

PHOENIXVILLE, PA. — 
Du vyrai buvo sužeisti, vienas 
labai pavojingai, kai jųdviejų 
mažas “Jeep” automobilius 
atsimusze in freitkario szona, 
ant kryžkelio, netoli nuo Phoe
nixville miesto. Nelaime atsiti
ko apie antra valanda isz ryto.

William Sluener, isz Phila- 
delphijos, to freitkario inžinie
rius sako kad freitkaris visai 
isz lėto važiavo ir jis galėjo ji 
greitai sustabdinti, kai jis pa
juto kad kas nors in jo freitka
rio szona sutrenkė.

Policijanfai sako kad dvide- 
szimts penkių metu amžiaus 
Jesse B. Long, isz Phoenixville 
buvo to automobiliaus draive- 
rys. Jo draugas, septynios de- 
szimts szesziu metu amžiaus 
William Davis, teipgi isz Phoe
nixville buvo to trenksmo be
veik iszmestas isz automobi-/ 
liaus, nors automobilius neap- 
siverte. Abudu buvo nuveszti 
in Phoenixville ligonine.

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

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

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

vasti. Kas gali atmint, kas slė
pėsi d u szio j e tojo va i kinelio? 
Juk Izidoris buvo pamestiniu- 
ku, no pažinojo motinos, kuri 
butu inkvopus in ji dorybe, ne 
mate jos pasilenkusios ant lop- 
szio jo, nėgirdejo mokinante 
poterėlio. “Tėvo musu, kurisai 
esi danguje”. Ir atsiminė ant 
savo motinos ii- tėvo kuris bu
vo rastum, ne*; in kvepiiyejo in 
ji mokslą tikybos! Tarnavo di
delėje armijoje už Napoleono 
pii-mo, radosi didelosę muszti- 
nese, konto Egipto karszti ir 
baisus szalezius Rusijoje, o nuo 
bado, vos nenumirė, o ir savo 
paskutini szmotoli duonos ati
davė savo kapitonui. Biaurino- 
si ni4‘lu, o teisybe mylėjo fi'ž 
v i saka labiause.

Tekis buvo jo tėvus.
Viskas senam szeržentui ant 

Tarsies afeitinejo, nuo mažu

yra. sitincziaųm milijonai dežu- 
ožiu degtuku, meczkiu, kurios

tu už dvylika tuzinu dežucziu. 
Szvedijos'degtukai, kurie iki 
sziol buvo pigiausi, kasztuoja

PARYŽIAUS :: :: 
:: :: NUSKERELIS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

ant to, vaike, jog asz pirmuti-

nu, iszsižadetau ant visados!
-— Asz nenuduosi], norint 

nežinojau, jog tai yra ne gerai! 
Melavau, ba Arnas musze už 
eile ka, o Carlo atiminėjo nuo 
manės pinigus, tiktai priesz

Net ir Veteranams bus sun
kiau gauti morgiczius ar pa
skolas, jeigu jie neturės nors 
treczdali ant rankos.

Vyriszku drabužiu fabrikan
tai nusiskundžia kad dauguma 
vyru daugiau praleidžia ant 
savo namu ir ant savo žmonos 
nugaros, negu, ant savo ipecziu. 
Jie dabar rengia, penkių mili
jonu doleriu vajui, iszgarsinti 
vyriszkus drabužius.

Jeigu ka.musu mokslincziai 
dabar sako apie tas atomines 
jiegas tikrai taip bus, tai daug 
fabrikantu ir biznierių gfibaai- 
krutavuos, ypatingai tie kurie 
stato, gamina air parduoda re- 
frigeratorius ir szaldy tavus. 
Nes su szita atomine jiega bu- 
tu galima palaikyti visokius 
vaisius ir muistą per kelis mo
tus be jokio refrigeratoriaus ar 
szaldytuvo. Reiszkia refrigera- 
toriai isz mados iszeitu.
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Fabrikantai, biznieriai ir ba- 
goeziai myli Prezidentą Eiisen- 
howeri. Jie jauezia kad viskas 
tvarkoj, kai Eisenhoweris1 bo
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Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - U. S. A.

apraszy-

apysaka 
szimtme-

No.158—A p i e Kapitonaa 
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;

Teip, teip be iiikvepimo 
tėvu del mažo vaiko negali bū
tie dorum, apie tai nuolatos 
pats del saves kalbėjo.

Nakties laike negalėjo mie-

Kazimierus,

zimieriau, kaip sveikatele? Pa
klausė norėdamas parodyt 
linksmumą.

— Dėkui, dėkui! Atsako su 
nenoru kukorius.

— Ir ka Izidoris?
— Estie gali kaip didžiau- 

ses dragūnas; o ka prie darbo
tai nežinau, ba da lig 
nieko nedare.

— B i ed nas k u d i k i s, da ne- 
susidrutino kaip reike, o volai 
buvo visada alkanas.

— Jis neiszrodo suvis ant 
drūto! Isz kur jis czion atsira-

»■ 4-* * ** * 4- ** » ** > 4 M-**

i L TRASKAUSKAS
$ LIET U VIS Z K A S
4 GRABORIUS
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del J 

Laidotuvių, Kriksztyniu
Vestuvių Ir Kitokiams 
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bėjau. Nes pone Gavean, labai 
esmių alkanas; ar negalėtai!

Ir szerženlas nuvedė ji in 
įkne ir prasze idant duotu

noriai ir kitiem tarnam. ,
WEST CENTRE STREET 

Telefonas Nr. 78 
MAHANOY CITY, PENNA.

4

ne

rauke.

PREZIDENTAS
PRASZO

(Tasa Nuo 4 Puslapio)

per tiek metu, tie deszimtuku 
vajai, kuriuos Prez. Roosevel- 
tas buvo insteiges? Jie atnesze 
ir atnesza milijonu, milijonus 
doleriu; ir tie doleriai pareina 
ne isz kur kitur,; kaip-tik isz tu I •
paežiu žmonių, kuriu vaikai 
yra dabar cziepinami. '

iO jeigu tu pinigu neužtenka, 
tai pati valdžia galėtu keletą 
milijonu, ar kad ir kelis bilijo
nus paskirti, kaip ji mielu no
ru paskiria svetimiems žmo
nėms net ir tuose krasztuose, 
kuriu valdžios yra nusistaeziu- 
sios priesz mus. Isz tikrųjų 
mums dyvai kad už toki patar- 
navima mes turime mokėti!

at

si ro d i

o priek tam

mai tankiai atsilaikė. Ir misli- 
no szeržentas užpuolęs ant to

vaikino, tai iftt

pragaiszintu. Volei' netikėjo, 
idant tasai pauksžtelis ant uJy- 
czios užaugės, galėtu stotis ka
da dorum žmogum name jena- 
rolo ?

Viskas tas vargino sena ka
reivi, kuris daugiau rūpinosi 
apie gera varda negu apie gy-

Gavean gavo kosuli. Mat pa- 
meluotie negalėjo, o volai nėr 

•ka pasakytie kukoriui, jog ra
do aika ant ulyczios.

— Yra tai sūnus isz seno
vės mano paižinstamu. Atidavė 
man užaugytini, na, o kad no 
galėjau jo nesziot kiszęnyje ir 
nenorėjau su juom atsiskirt.

— Tai in czion patalpinai, 
pas jenarola. Nežinau, ar duo
sis jojo kailis persidirbt; dau
giai] su juom ei-gelo negu nau-

riau, nebūki e tok is rustus.
—- Ne ponas szeržente, mat 

tavo augytinis, tai asz ji grau
žia! laikysu, kairi duosis. Tuom

ris stovėjo su tiiszeziu gurbu.
— ĘUS 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 
mas, 202 pus, 50c.

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

No.111—Sziupinis (3 dalis).Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
talpinusi sekanti skaitymai: Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
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 nema
no. 58 pus., 20c.

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

No.128—Dvi isztorijos: Vai- 
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. 5^ 
pusiapiu, 20c.

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

No.134—.Jlvi 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 pos
lapiu, 20c.

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

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

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

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

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
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 puš
iai)! u, 20c.

dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vėžis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

N0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos-. 68 pusla
piu, 20c.

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
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

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

I8OV2—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 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No. 198—Gromata arba Mu
ka musu Iszgariytojaus 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. 
Plikius apraszymas. 20c.

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15<j

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas is» 
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.

ĮRV3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
limo kasztu.

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

prisiun-

ir Pim- 
“ visada 
tik ant



•‘BAUDS’’ MAHANOY CITY, FA.

Paryžiaus Nuskurelis
(Tasa)

Tris sanvaites perejo nuo 
laiko kaip szer'žentas pirmu 
kartu pribuvo iii ligonbute ir 
daktaras užtikrino ji, jog už 
keliu dienu Izidoris 'bus iszleis- 
tu. Sziandien jau pasikelinejo 
isz lovos ir mėgino vaiksztinet, 
o senam kareiviui szirdi spau
de žiūrint kaip* vaikinelis szlu- 
buoja.

— Ar no gali tiesok eitie? 
Tarė karta nedrąsiai.

— Ne, ba man skauda.
Gavean nuleido galva.'
— -Ar ponas mistini, jog ta

sai vaikinas szlubuos kad ir 
bus sveikas, paklauso praei- 
nanczio daktaro.

— Asz mislinu, jog ne bus 
žymu.

— Ar galės inžengt in vai'Sį- 
ka?

— Už kokia deszimts metu 
suluižimo ne bus nei iženklio.

—• Už deszimts melu! Asz 
mislinau už kokia asyztuonin! 
Nes kur ji padėtie per ta laika?

Ir s u gryž i nedailias namon, 
szer'žentas kalbėjo in save:

K a. ežia padaryti e ?
Pastanavijo da karia, priei

to prie kapitone' Dauphino. Ra
do ji, kaip visada, prie savo 
stalelio raiszanti.

— O ka sakysi'!
— Atėjau paklaust pono 

kapitono, ar apie mane vis ge
rai visi kalba?

— Žinoma, atsake kapito
nas, esi szeržentu, pildai savo 
kas prie tavęs priguli ir su vi
sais susitaikai.
■ — Na tai, ar galu įpraszytie 
vieno mažo daigto?

— Kokio? Ar gal pinigu?
— Ne, ponas kapitonai; 

man eina apie priėmimą vieno 
vaikinelio, apie kuri jau karta 
minėjau, kad priimt ie in mo
kykla kareiviu vaiku.

—• Jeigu ne yra sūnumi ka
reivio, .tai niekas isz to ne bus.

— Nes ponas kapitono juk 
negalų jo ant ulyczios palikt.

— Tai gal kokis valkata?
— Buvo juom, nes kol asz 

esmių gyvu, tai valkatų nebus! 
Sutikau isz nežinių, nes prisi- 
riszau prie jo ir negalėjau il
giausi be jo rimt. Kur asz, ir 
jis! Jeigu negali su manim 
drauge būtie, tai asz velyczia 
sau pamest Narna Invalidu, ne
gu su, juom atsiskirt.

— Tai ve, žmogelis! Apleis 
Invalidu Narna, o ka tu.iprade- 
si ir kur pasidėsi ?

— Nežinau. Turiu tiktai 
kryžių ir sziokia tokiai alga, to 
mums neužteks ant ilgai. E, po
nas kapitone, pasigailėk manos, 
o ir mano vaikino!

Ir senas szeržentas baisiai

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

1
160 Puslapiu

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

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

: Tiktai,. . . $1.00
! Saule Publishing Co., 
! Mahanoy City, Pa.,U.S.A. 

susiraukė, kad susilaikyt nuo 
verksmo, ka jau aszaros per

Kaip kada pacziules už daug 
R ei kabiu j a nuo savo vyru, 
O kada; tieji nevalninkai, 

Užimti rupeseziu kasdieniniu 
Gyvenimo kovoja už būvi, 

Neparodo del savo 
prisiegeli.u mielingumo, 

Kaip lai po vi nieži avoniai 
daro, 

Tai ipotereles tuojaus 
Pradeda savo vyra visaip 

nužiūri n et i, 
Ir kvaksėt kad ja nemyli. 
Sztai pirmut inis 'žingsnis

Prie nesupratimai li
pe rsi skyrimo, 

M o teres kurios mano kadi 
apsiriko su vyru, 

i r mano buk ju meile 
del josios atszalo, 

Nežino kad rūpindamasis 
Apie iszmaitinimą savo 

szeimyneles, 
Su visokioms prieszinubems, 

Duoda geriausia davada 
savo meiles, 

Ir prisiriszima del savo 
mylimiausiu namie. 
* * *

Ar mes jau pradedame 
Užmirszti apie Dieva? 

Sziandien bažnyczios ne 
Teip pripildytos kaip 

seniau, 
O vakarienes, malda namuose 

visai isznyko.
Dievobaimingumas kuris 
Seniau vieszpatavo terp’ 

žmonių, 
Persimainė ant linksmybes.

Kitados žmonis lauke 
Szventadienio su linksmumu, 

Kaip diena atilsio ir 
Pasiszventino Dievui, 
Ir padekavoti už Jojo 

vi sas geradejystes, 
Ir buvo nžganadyti ir 

linksmi.
O sziandien, sulaukė 

szventadieni,
• Iszvažineja po parkus, 
Pyszkina automobilais kaip 

pasiutia, 
Nekart a. netekdami gyvaseziu, 

A rba būna sužeisti 
v i so k i o s i a n ei a i mesi a.,

Nes Dievas pasakė: 
Szventa diena szvesi, 

Nes-tajai diena paskyrsi 
man!

O ar daugelis padekavoje 
Dievui?

Už visas geradejystes 
Aplaikyta nuo Jo.

Kur tau, szventadieni 
neturi atilsio,

Ir perlaidimu keliu 
Valandų del Jo garbes.

Trankosi po visas 
pakampes.

Ar teip privalome szvenst 
szventa diena?

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

žilus uisus varvėjo.
— Na, na, na, apsima.lszink 

szeržente, tarė kapitonas ma
tomai susijudinęs. Negalų žiu- 
retie ant aszaru doru žmonių. 
Jeigu jau kitaip negali būtie, 
atveskie vaikina pamislisime 
apie ji.

Už valandos laiko, szeržen
tas slinko in ligonbute, kuria
me vaikinelis radosi.

Izidoris lauke jo su nekan
trumu. Buvo iszbaleis ir teip 
nusilpnejas, jog vos galėjo nu- 
eitie tropais.

— Narsai, narsai, mano 
vaike! Akvatino szeržentas, 
pasiremkie ant manes dru- 
cziai; pasilsėsime 'ant kelio. 
Nuvesiu, tave pas kapitoną 
Dauphina, kuris prižadėjo 
mudviem savo pagelba.

Ėjo tylėdami. Ant soditines 
ulyczios turėjo susilaikyt.

— Ne galu eitie tolia, tarė 
vaikinas, turiu pasilsėt.

— Da galeli, kalbino szer
žentas, nueisime Eližeiko lau
ko; tonais rasime suoleli.

— Kad negaliu, man gal
voje sukasi.

— Po szimts batalionu; Ka 
ežia pradėt ? Ne galu tavęs pa
imt ant peczin; ba galėtu me
dine perlužt.

Ir szeržentas apsidairė ap
linkui, jiesizkodamas pagelbės.

Tame važinėjo kokia tai po
ly* karietoje. Paregėjus snsier- 
gelavusi szerženta ir nuilsusi 
vaikina, lieipe važnycziui ark
lius sulaikyt ir paklauso:

— Kas ežia stojosi? Matau 
jog tas vaikas serga ?

—. Teip, praszau ponios, 
atsake szeržentas, dabar ka tik
tai iszejo isz ligonbuezio!

— In kur einate ?
In Narna Invalidu, nes ma

tau, jog vaikinas nenueis toli.
— Palauk, ponas, rasime 

ant to pagelba. Sztai mano ka
rieta, asz nuvesiu in Narna In
validu. ' \ 

Szeržentas susijudinęs lig 
nenorėjo, deikavodams, nes po
ne duodama kalbėt, paėmė pas 
save in karieta vaikineli, o 
szeržentu i liepe sestie szale 
važnycziaus ir liepe važnycziui 
važuot in Narna Invalidu.

Karieta greitai nusirito.
Važuojent szeržentas apsa- ■ 

ke ponai apie viską ir jog labai 
norėtu atiduot in kareiviu mo
kykla.

Pone klauso su prilankumu, 
o kada, pasakė apie nebegale, 
jog ne kareivinis suims, tarė:

— Kaip tai gerai, jog judu 
sutikau! Komendantas Invali
du yra mano gerai paižinstamu, 
o jo'pati mano artima gimine; 
užvažuosiu pas juosius ir pa
kalbėsiu. su jeneroln.

Žodis Szeržento Gavean
, Gilukis prisilenkė matomai 

del Izidoriaus: jaunai ir pato- 
gai ponei, su lokiu saldžiu ir 
meilu žodeliu, jenerolas ne dris 
atsakyt.

Karieta ant visu dyvu,.už
važiavo ant kiemo Invalidu. 
Prieteliai szeržento iszverte 
akis.

Gavean karietoje, tai ne ma
žas daigtas! / *

— Po kvarabu! Tai arkliai! 
Kalbėjo seni raiteliai ka pasi
pažino ant arkliu. Ne^isz kur 
po velniu ėmėsi Gavean ir tas 
mažas isizbliszkes vaikiniukas ?

— Susilaikykite czion prie 
pakaju, tarė nepažinstama po
ne, kaip sargas pasakė, jog ko
mendantas yra namieje. Jeigu 
man pasiseks, tai asz per Įau
ga. duosiu žinia. *

Gavean prigelibejo Izidoriui 
iszlipt isz karietos ir pasodines

Born 14 years ago this month— 
a money-making idea for you!

Everyone knows how Series E Savings 
Bonds—born in May 1941—helped 
win the war.
But many folks still don’t realize how 
much these same Savings Bonds have 
done to help millions of individual 
Americans.
Since 1941, thousands of homes, 
farms, cottages, college educations, 
expensive vacations, and even babies 
—have been paid for through Savings 
Bonds. Bonds have helped many a 
couple build a fine retirement nest 
egg, have given many others real se
curity when the going was rough.
Why have Savings Bonds been able 
to do so much for these people? Be
cause Savings Bonds are different 
from ordinary ways of saving in two 
very important respects:
• Savings Bonds are more than just

savings; they’re interest-hearing in
vestments. In fact, when held to their 
new extended maturity, they pay you 
$5.40 for every $3 you invested.
• Savings Bonds are the easiest way 
to save that’s ever been devised. On 
the Payroll Savings Plan, for in
stance, your saving is actually done 
for you—automatically.

No wonder over four out of every
10 American families today own 

U. S. Series E Savings Bonds. Ameri
cans purchased a total of 38 billion 
dollars worth of Savings Bond secur
ity! And over eight million Americans 
are investing in Bonds right now on 
the automatic Payroll Savings Plan. 
Why not join them? Sign for Payroll 
Savings this week where you work, 
or if you’re self-employed, invest reg
ularly in Bonds at your bank.

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Depart
ment thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and
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ji ant suolelio, prisižiurinejo 
iszbiszkusui veidui. Akys vai
kinelio iszrode da didesnes ne
gu pirmai buvo.

— Ar tau neszalta vaikeli ?
— Ne, ponas szeržente.
— O gal tu alkanas?
— Biskuti.
Mat kvepsnis atsidavė isz 

kuknios.
— Kaip czion gražu! Tavo 

vaikinelis, (lairydamasis ap
linkui.

Nes Gavean nieko neatsako. 
Nenuleidinejo akiu nuo langu 
pakaju, kuriuose gyveno ko- 
mendSntas ir mislino tame lai
ke kaip pasveikins komendan- 
ta ir kaip turės praszyt.

— Nėra ka, mislino, nieko 
isz to nebus; ka ežia pradėt ? 
Juk negalų pasakytie: eikit* 
sau vaike jieszkotie' priglau
dės po tiltu. Niekados! Vėlin
tai! ubagaut, kad vaikinėti pri
glaust! Tur but ne pasiseko, 
matomai jenarolas atsake.

Ir szeržentas nuleido akis, 
kad nežiuretie in langus, isz 
kuriu ne vienas neatsidarinejo. 
Ant kart atsidaro vienas isz 
langui ir pasirodė jame jenero- 
las szale nepažinstamos ponios 
kuri parode su pirsztu in Tzi- 
dori.

Hei, szeržente! Paszan 
ke jenarolas, atvesk in vidų 
vaikai

Szeržentas net sudrėbėjo nuo 
susijudinimo.

— Eikie su manim, kndihi, 
o jeigu moki koki poterėli tai 
sznabždek.

Žengdami didelais marmu.ri- 
nais tropais, Gavean sudestine- 
jo mislyje 'žodžius kaip atsake 
net ir mokino Izidori, kaip turi 
laikytis. Lekajus invedo juodu 
iri pakaju.

Paregejas jenarola, szeržen
tas iszsitiesi kareiviszkai ir 
stovėjo prie duriu laukdamas.

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. 
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— Szita.i p. Talzac kalbėjo 
man apie tavo mažiuką, ar tu 
duodi paranke už jo dorumą? 
Asz atsiduodu ant tavo žodžio.

Seržentas nubalo. .Jenarolas 
reikalai!je jo žodžio! Jis szer
žentas Gavean, turi atsakinėt 
už vaikineli, kin i nuo menesio 
pažino.

— Ir ka szeržente ? Laukiu.
Gavean pažiūri ant. Izido

riaus, o nuvargęs jo veidas pa
griebi* jam už szirdies. Jeigu 
atsakys, jog negali duotie pa
rankes, tai vaikinas nuo hado 
ir vargo numirs. Ne, ne?

Duodu mano žodi už ji, 
atšaki* garsiai.

v Na tai pirmu ji. Bus 
prie mane už tarna, arba in kur 
važuosiu. Tiktai persakau tau 
szeržente, jog jeigu pasirodis 
nieksziu, tai nelaikysi! jo.

- Na k a, ar pone esi nžga- 
nadinta? Paklausė jenarolas 
atsigry'ždamas iii jauna ponia.

Ponia de Talzac nieko neat
sake, tiktai jam ranka suspau
dė.

() tu szeržente?
tGavean nesurasdamas atsa

kymo,, tiktai trepsi su medine 
koja.

— Na, na, gerai, suprantu 
matau, jog užganadintas esi 
nusijuokė jenarolas. Nuveskie 
ji tuojaus iii kukne ir pavesk 
Dominikui. Eikite!

Szeržentas pasikloniojo vais- 
kavai ir nutveręs vaikineli už 
rankos nuvedė ji in maža dar

želi, kuri užlaikinejoi labai rū
pestingai.

Nes Gavean tylėjo susirau
kęs.

Atsakymas, koki ant saves 
priėmė priesz jenarola, iszsida- 
ve jam labai sunkus. Duotie 
paranke už vaikina, kuris netu
rėjo tėvu ir užaugo’ ant uly
czios! Po kvarabu! Szeržentas 
butu velik pats vienas mėtėsi 
ant viso pulko nevidonu! Ba 
kas gali duotie paranke už at
eiti ? Kas bus, jeigu Izidoris ne 
bus pagal jo norą? To tai jis 
hibiaiise bijojo. Jojo duotas žo
dis! Žodis szeržente Gavean, 
teip lengvai numestas už toki 
skarmalu ant ulyczios! Uj! 
Iszsidave del jojo sunkia nasz- 
ta.

Vaikinelis sėdėjo, dairyda
masis su džiaugsmu iszitam 
11 a u j am a p s i a ub i n e.

Szeržentas a t siduso.
— Ka, ar džiaugiesi? Pa

klausė.
— Teip, ponas szeržente.
— Patiko tave didelis gilu- 

kis; ne teip tai lengva gautis 
ant tarnystos pas jenarola.

— O ka asz ten veiksu?
Pildinsi paliepimus jenarolo, 

juk girdėjai.
To nebijau, pažinsiu gerai 

Paryžių.
— Apart to da turėsi kito

kius privalumus, asz mislinu 
Helps tau czystyt czebatus.

— To asz nemoku.
— Tai ve, tokius niekus, 

parodysu tau, kaip tai darytie: 
imasi czebata ant rankos ir tri
nasi drueziai su szopecziu net 
pradeda blizget; jeigu yra 
szvaksas, tai da geriau.

— Irdaka?
— Szluosi, valysi pakajus. 

Paskui reike klausytie kamer- 
dinieriaus, važnycziaus ir ku- 
koriaus.

— Kaip tai, ar tai del visu

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir...
RASZYMO 

64 pus. Did. 5x7 col. 
Dabar Po 25c. 
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tarnausiu ?
— Na. ne! Tiktai jenarolui 

takiausi.
— O ar galėsiu iszeit pasi- 

vaikszcziot ?
— Pasivaikszcziot. Hum, ne 

žinau. Asz mislinu, kaip jena
rolas tave in kur nnsiuns su 
kokiu reikalu. O tada nereike 
del bereikalo valkiotis, nes ka 
greieziause sugrįžt. Gali atsi- 
taikint ir tas, jog gali aplaiky- 
ti pinigus ant užmokėjimo kam 
priguli. Vaktuokis Izidoriau. 
Ba matai, mano vaikeli, sveti
mi pinigais tai szventas daig
ias geriaus pranda nusisukt, 
nes viena su pinigai pragai- 
szint. »
• — O jeigu pamesiu!

— Svetimi pinigai nepasi
meta, kaip karta paėmė in ran
ka, turi labiaus sergėt, negu 
locnus dantis.

— Na kad pamestau, ar ga- 
letau pasakytie, jog man pa
vogė ?

— Ka! Suriko szeržentas, 
paszokdamas isz vietos, tu, 
drystum meluot ! O asz daviau 
parankes už tave! Meluot! Ir 
tai tu tokium esi vyru!

— Asz da ne esmių vyru, 
ponas szeržente.

— Tai teisybe, nes vis žino
tum jog esi melagium, jog nie
kam netikės, ne vertas per 
žanda duotis, jog meluot, tai 
tas pats ka vogt! Atsimink

(Tasa Ant 2 Puslapio)

— ‘1 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! ’

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

I
. . . MALDA ... >

Viesz. Jėzaus ir :• 
Motinos Szvencz. :■

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

Knygos Did. 3%x5% col. J!
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ŽiniosVietines
— Subatoj pripuola. Szv. 

Andre jo Bobola, ir Szv. V alcn- 
to, o Tautiszka Vardine: Aly- 
ve, ir ta diena: 1881 m., Ameri
kos Raudonasis Kryžinis1 buvo 
insteigtas, suorganizuotas;
1950 m., žemes drebėjimas Pe
ru kraszte u'žmusze penkios de
szimts szeszis žmones. Taipgi 
ta diena Armijos Diena.

— Musu skaitytoja ponia 
Ona Vizbariene, nuo 519 W. 
Mahanoy uly., kuri nesveikoja. 
nuo kokio tai laiko, gydosi in 
Pottsvilles ligonbute, o Marei 
Dugnauskiene isz miesto, gy
dosi in Locust Mt. ligonbuteje.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Nedeliapo Szesztinin, 
Szv. Julijos, o Tautiszka Var
dine: Aldona. Taipgi ta diena: 
1949 m,, Apsaugos Sekretorius 
James V. Forrestal nusižudė. 
Jis kuri laika sirgo ir buvo li- 
gonbutoje, isz kurios jis iszszo- 
ko pro Įauga; Pirma; Sheyoutb 
Diena; 1813 m., gimė Vokietis 
muzikantas ir muzikos raszyto- 
jas Richard Wagner; 1939 m., 
Vokietija, su. Italija sudarė de
szimts metu kariszka sutarti; 
1947 m., Prezidentas Harry 
Trmnanas pasirasze ant betu
riu szimtn milijonu doleriu by
los, pagelbėt i Graikijai ir Tur
kijai.

— Joseph Griggs (Grigas) 
isz miesto turėjo operacija in 
Good Samaritono ligonbute 
Pottsvilleje.

— Panedelyje Szv. Jono B 
de Rossi, Szv. Deziderijo, o 
Tautiszka Vardine: Kymanto. 
Ir ta diena: 1946 m., Geležinke
lio darbininku straikos. Viso 
kraszto pramone ir biznis supa
ralyžiuotas; 1945 m., Heinrich 
Himmler, Naciu Gestalpo vadas 
ir Vidaus Reikalu Ministeris, 
po Hitlerio valdžia, kuris buvo 
Anglijos kareiviu suimtas ir 
suaresztnotas, nusitrneino ka
lėjime; 1846 m., Meksika, atsi
kirsdama, paskelbė kara priešą 
Amerika, kuri buvo kara pa
skelbus deszimts dienu įpriesz 
lai. Meksikai nebuvo jokios vil
ties ta kara laimėti; 1701 m., 
Kapitonas William Kid, juru 
razlbaininkas, su devyniais sa
vo draugais buvo pakartas 
Londone. Jis buvo paemes ir 
paskendines kelis Anglijos lai
vus ir daug žmonių buvo iszižu- 
des ant mariu; 1498 m., Jeroni
mai Savanarola, augsztas Baž- 
nyczios mokslinczius ir garsus 
paiaokslininkas buvo ant lau
žo nudegintas, uiž tai kad jis ne
sutiko su Baižnyczios instaty- 
mms; 1949 m., Prancūzijos, 
Anglijos, Rusijos ir Amerikos 
Užsienio Ministerial susirinko 
Paryžiuje pasitarti Vokietijos 
klausimais; 1936 m., Preziden
to Smetonos vyriausybes nno- 
sprandžiui, Lietuvoje 'buvo su- 
szaudyti keturi vaisi iecziai: 
Alfonsas Petrauskas, Kazys 
Norkeveizius, Bronius Prata- 
seviezius ir Petras Szarkaus- 
kas,

— Rinkimai Kandidatu ant 
visokiu urėdu, Ut am ink e buvo 
pasekmingi ypatingai Repub- 
likonu, nes beveik visi išbrink
ti didžiumų balsu. Demokratai 
seke paskui. Išbrinktieji bus 
balsuojami ateinaneziuose rin
kimuose Laipkriczio - Novem
bers menesyje.

Skaitykit “Saule”

— Ut am ink e p r i pool a 
5zvencziausios Panos Marijos 
Crikszczioniu. pagelbos szven- 
e, Szv. Zuzanos ir Szv. Joanos, 
i Tautiszka Vardine: Ginos. Ir 
a diena: 1941 m., Anglijos di- 
lingas ir galingiausias karisz- O OCT
kas laivas, H MS Hood Naciu 
naujausio kariszko laivo “Bis- 
narek” buvo nuskandintas. 
Lai juoda diena visam Anglijos 
Laivynui.. Kai szitos žinios bu
vo paskelbtos, tai visi Anglijos 
kariszkn laivu kapitonai gavo 
/iena insakyma: mesti visa, 
lar'bą, visas pareigas ir greitai 
<klilLintis to Naciu ‘Bismarck’ 
(aiva nuskandinti; 1883 m., 
Brooklyn, N. Y. tiltas atidary
tas; 1946 m., Prez. Harry Tru- 
manas grasino iszszaukti vais- 
ka jeigu geležinkeliu darbinin
kai t no jaus negrysz in savo 
darbus," straikos baigtos; 1844 
m., pirmas telegrafas buvo vie- 
szai žmonoms parodytas; 1950 
m., dvideszimts penki 'žuvo 
eroplano nelaimėjo Columbijo
je; 1819 m., gimė Anglijos Ka
raliene V i k tor i ja; 1846 m., 
Bulvių badas Airijoje.

Shenandoah, Pa. — 
Pransa Deinas, kuris gyveno 
pas savo giminaite, ponia Bet
ratu ja Satickieno, 625 E. Centre 
uly., pasimirė pareita Sulbata, 
popiet, in Locust Mt. ligonbu
te, kuris ten gydėsi jau nuo 
Balandžio menesio. Gimė Lie
tuvoje, atvyko in Shenadoryje 
daugelis metu atgal. Buvo ang- 
liakasis ir paskutini karta dir
bo Maple Hill kasyklose. Lai
dotuves invyko Utaminke, isz 
Graboriaus Oravitz koplyczios 
637 E. Centre uly., deszimta va
landa ryte, in Kalvarijos Kal
no kapinėse.

— Alberta. Cziglinskiene, 
nuo 212 W. Coal uly., kuri ser
ga nuo kokio tai laiko, gydosi 
in Geisingor ligonbuteje, Dan
ville je.

Buvus miesto gyvento
ja,, Panele Mare (Petrowski) 
Ruskofsky, slauge, nuo 206 N. 
Seventh uly., Allentown, pasi
mirė pareita Subata, po piet in 
Pottsvilles ligonbuteje. Velio
ne gimė Shenadoryje, baigė 
slauges mokslą 1921 metuose 
isz Sald'ž. Jezauis Szirdies li
gonbute, Allentown, Pa. Velio
ne nesveikavo ilga laika. Pali
ko dideliame nuliudime, ketu
rios seserys: Viktoria Zackie- 
ne, ir J. Kaczergiene isz Wes
ton Place; S. Grikiene, mieste, 
ir Olesa Rusk isz New York, 
taipgi keletą anuku ir anūkes. 
Laidotuves invyko Seredos ry
ta. su ’apiegomis' in Szv. Jurgio 
bažnyczioje devinta valanda, 
ir palaidota in Szv. Marijos ka
pines. Graborius V. Menkievi- 
czius laidojo.

— Laike darbo mainuose, 
prigulintos prie Steve Koteli, 
Girard vii leje, Vincas Czernet- 
skis nuo 223 W. Coal uly., likos 
skaudžiai sužeista, per nupuo
limo bugges. Nelaime atsitiko 
Subatoj popiet. Czernetskis 
gydosi in Locust Mt. ligonbute
je-

Pottsville Club svetainėje.

Pottsville, Pa.—
George Joseph Ambramavagci 
ir jo pati Heelen Marie Ambra- 
mavage, isz New Philadelphia, 
ana diena, prasze Pottsvilles 
Korto, kad permainytu ju pra
varde ant Abram. Jie taipgi 
praszo korto kad juju trys su- 
nu pravarde, taipgi 'butu per
mainyta nuo Ambramavage 
ant Abram.

Chestnut Hill, Pa. ’—
Du jauni, isz Ventnor, N. J., 
buvo sužeisti kai ju automobi
liai apsivertė .prie .Northwes
tern Ave., ir Chestnut Hill, ana 
vakara. Septyniolikos metu 
amžiaus John S. Stewart, nuo 
Avalon Avenue buvo sužeistas, 
jam kelias buvo gniaužtas. Ke
turiolikos metu Joyce Fetter, 
nuo Cornwall uly., teiipgi buvo 
sužeista. Jie buvo nuveszti in 
Chestnut Hill ligonbute vieno 
pr a v a ž i u o jane z i o d ra i ve ri o,
kuris sustojo kai .jis .pamato 
szita nelaime. Szitas draiverys 
nesutiko savo varda ar pavar
de iszduoti policijantams. Isz- 
rodo kad jie važiavo in Chest
nut Hili kolegija tuo laiku ka
da nelaime atsitiko.

Philadelphia, Pa. —
Viengente Stanislova iSzimke- 
vieziene gyvenusi 4224 Salmon 
ulyczios, 5-ta diena Gegužio, 
sziais metais, mirė. O Gegužio 
9-ta diena, želabnu pamaldų už 
jos duszia, isz baižnyczios Szv. 
Jurgio, jos kūnas tapo palaido
tas kapuose Szventojo Grabo. 
Ja laiduojo geras ežiai žinomas 
ir gerbiamas musu viengentis, 
Dominikas Earaminas. Velione 
tarp kitko, buvo Szv. Rožan- 
cziaus draugijos nare, ir trieti- 
n i nike Szv. Pranciszkausi Trie- 
t i ninku. Paliko trys dukteres: 
ponia Woodminiene, ponia 
Shellchochiene ir ponia Jan
kauskiene. Amžina, atilsi! O jos 
art imiaujsiems pareiszkiama 
viesza, szirdinga užuojauta.

— Teko sužinoti kad vieti
niai Lietuviai Andriejecziai, 
kad tinkamai pagerbus savo 
kleboną, Kunigą Juozą Czepu- 
ka.iti, ruoszia jau puiku ban- 
kieta, kurisai tai invyks Nedė
lios vakare, 29-to Gegužio, pui
kioje parapijos svetainėje prie 
19-tos ir Wallace ulyeziu. Tas 
tai pagerbtuviu bankietas in
vyks, todėl kad jau suėjo 35 
metai kunigystes to gerbtinojo 
dvasiszkio ir 31-mas metas 
kaip jis klebonauja ežia tarpe 
musu Andriejiecziu. Patartina : 
kad kas norėtu insigyti inžan- 
gos t i kieta in ta bankieta isz 
kalno, kad tuo reikalu atsi- 
grinžtii prie ponios Paulinos 
Pukienes, 1910 Wallace uly., 
Philadelphia 30, Pa. —KV.

San Francisco, Calif. — 
Kumsztynes kur invyko Pane
delio vakara in Kezar Stadium 
tarpe Rocky Marciano, 30 me
lu amžiaus isz Brockton, Mass., 
ir Don Cockell, 26 metu am
žiaus isz Anglijos, laimėjo 
Rocky Marciano 9-tam rande. 
Apie 15,235 sportininku mate 
kumsztynes.

tos ligos. Dabar jie ne tik ga
les gydinti, bet gali jau dabar 
devynios deszimts isz szimto 
apsaugoti nuo tos ligos.

Ar dabar reiketu laukti kol 
liekarstos bus iszrastos kurios 
visus iszgydins, ar vartuoti tas 
kurias mes dabar turime. Jei
gu lauksime tai szimtai tuks- 
taneziu vaikucziu ta liga amži
nai susirgs, bus luoszi amžinai 
ir daug j u pasimirs; jeigu var
iuosime tas kurias mes dabar 
turime, tai milijonus apsaugo- Į 
sime, nors gal keli pasimirs.

Tai matote, klausimas .yraĮ 
sunkus, keblus ir pavojingas. Į

Ar tai dyvai kad Preziden-1 
tas susirupines ir prisipažinsta Į 
kad jis pats nežino kas daryti.

SMARKI MOCZIUTE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

inejo ir iszsitrauke revolveri.
“Ko tu ežia nori?“ Ji piktai 

suszuko.
“Visus tavo pinigus,“ atsa

ke tas vagis.
Mocziute Hoenecke nusistve- 

re dideli .45 revolveri ir greitai 
iszejo ta vagi pasitikti. Tas va
gis, dirstelejes in ta mocziute 
ir paskui in jos revolveri dūme 
pro duris, kiek jo kojos ji pa-; 
nesze.

Jieszko Užgriovusiųjų

Darbininkai stengiasi isz- 
kasti darbininkus kurie bu
vo užgriauti, kai Kolisejus, 
New York Coliseum sugriu
vo in Columbus Circle.

Policijantai ir ugniagesiai 
ilgai dirbo ir dar darbavosi 
kai szitas paveikslas buvo 
nutrauktas isztraukti už

griuvusius. Daugiau kaip 
dvideszimts penki darbinin
kai buvo sužeisti, o vienas, 
kiek buvo galima dažinoti 
buvo užmusztas. Szita Kole- 
sija buvo ka tik statoma kai 
del kokios tenai priežasties 
ji staiga sugriuvo.

o o o

NORI DIDESNIU
TAKSU

Pottsville, Pa. —
Lietuviu Moterų Kliubas isz 
Schuylkillo paveito turėjo savo 
Kart Parte Panedelio vakaru 
in Moose draugijos svetainėje, 
Pottsvilleje, ant naudos Slau
ges Fondo. Kliubas paaukavo 
$25.00 del Vežo (Cancer) Vai- 
jos. Kliubo Vasarinis szokis 
invyks Birželio 16-ta diena in 
Dream City svetainėje. Atei
nantis kliubo .susirinkimas at
sibus Birželio 14-ta diena in

PACZIEPINIMO
KLAUSIMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

deszimts devyni kiti pasveiko 
nuo tu paežiu liekarstu.

Ir vėl klausimas: Kas dary
ti? Pirmiau tik apie trisde- 
szimts isz szimto vaiku dakta
rai galėdavo iszgydyti nuo szi

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tu kuriuos automobiliu savi- 
i ninkai vartuoja del savo auto- 
Į mobiliu. Jis sako kad tai reika
linga kad prisidėjus prie Pre
zidento Eisenhowerio progra
mos statyti tiek daug nauju 
vieszkeliu, kurie kasztuos ke- 

i lėta bilijonu doleriu.
Humphrey sako kad tokios 

taksos turėtu būti uždėtos tik 
ant tu kurie tuos vieszkelius 
vartuoja, o ne ant visu.

Ketinama per kelis metus 
praleisti apie dvideszimts vie
na bilijoną doleriu ($21,000,- 
000,000) ant nauju keliu ir ant 
senu pataisinimo.

Kad nauju keliu ir vieszke
liu munis net ir verktinai reike, 
visi žino ir pripažinsta. Bet tos 
taksos tai jau kitas dalykas. 
Iszimant sznapsa ir cigaretus, 
tai didžiausias taksas panesza 
automobiliaus savininkas.

Jeigu valstijos ir valdžia ne
būtu iszeikvojus tiek daug tu 
pinigu, kurie buvo per tiek me
tu surinkti nuo tokiu taksu, tai 

. sziandien butu visiems tiems 
vieszkeliams gana. Bet kai bū
davo per daug pinigu ižde nuo 
tokiu taksu, tai ir valstija ir 
valdžia daug tu pinigu paskir
davo kitokiems reikalams. Da
bar kai jau trumpa ir trūksta, 
tai jau vėl automobiliaus savi
ninką reikia takšnoti.

Nepamirszkime kad visi ke
liai ir vieszkeliai iszeina ,. ar 
prieina prie miestu in gatves, 
ulyczias, kurias vartuojaž, ir 
pešti žmones. Ir atsiminkime 
kad ir tie kurie neturi automo
biliu pasinauduoja tais viesz- 
keliais kai jie važiuoją kur au
tobusais, ar perkasi ka nors 
isz tolimesniu sztoru, kurie 
jiems ta tavora pristato su tre
kais.

Jeigu viena aksuosime, tak
šnokime visus.

PREZIDENTAS 
PRASZO

Biedniems Pacziepini- 
mus Už Dyka

WASHINGTON, D. C. — 
Prez. Eisenhoweris Kongreso 
praszo trisdeszimts milijonu 
doleriu, kad butu galima vi
siems tiem kurie neiszgali, pa
rūpinti ta “Salk“ paeziepini- 
ma nuo paralyžiaus ligos.

Jis sako kad dvideszimts 
asztuoni milijonai butu paskir
ti parūpinti ta paeziepinima 
tiems kurie neiszgali užsimokė
ti, o liekamieji du milijonai bu
tu pavartuoti pasamdinti dau
giau daktaru ir prižiūrėtoju, 
kad os liekarstos nepapultu in 
isznauduotoju, “Black Mar
ket” rankas ir kad visos tos 
liekarstos butu geros ir tikros.

Prez. Eisenhoweris szita pra- 
szyma Kongresui inteike po 
pasikalbėjimu su Ponia Oveta 
Culp Hobby, Sveikatos, Moks
lo ir Labdarybės sztabo sekre- 
torka.

Prezidento praszymas yra 
geras ir teisingas. Bet kas mus 
labai nustebino kad jam reikė
jo toki praszyma padaryti. Mes 
vis mislinome kad tie paeziepi- 
nimai yra visiems visai už dy
ka, nežiūrint ar jie iszgali ar 
ne. Juk kam visi tie vajai, tos 
kolektos, tie praszymai auku 

(Tasa Ant 2 puslapio)




