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Nors paskutines Binh Xu- 
yen sukilėliu tvirtoves yra 
paimtos ar sugriautos, in 
Saigon, ir nors teisetina 
South Vietnam valdžia yra 
tvarka tame kraszte sugra-. 
žinus, gaisrai dar dega ir su
daro miesto gyventojams ne
maža pavojaus.

Tukstancziai dabar likosi 
be namu, ir jieszko kur gal
va priglausti.

Czia senute, vargo ir metu 
sulenkta, szlubuoja, bejiesz-

Isz Amerikos
PREZIDENTAS AT-
METE PACZTO B YLA: “ratai stiprėja, ir Repub- 

hkonai su Eisenhowenu silp
nėja.

Bus labai indomu ir žingei- 
du palaukti ir pažiūrėti kieno 

; czia bus virszus.

Sako Pacztoriai Per 
Daug Reikalauja

WASHINGTON, D. C. —
Prez. Eisenhoweris atmete by- ■ 
la pakelti algas pusei milijono 
pacztoriu, kurie reikalauja' 
pusdevinto nuoszimczio dau- į 
giau algos.

Prezidentas sako kad jis su
tiktu ant mažesnio nuoszimczio 
bet -jeigu pacztoriai dabar gau- į 
tu tiek, kiek jie reikalauja, tai 
sudarytu visiems mums nerei
kalinga sunkenybe!

Jis toliau aiszkina, kad jeigu 
szitiems pacztoriams algos bu
tu taip pakeltos, tai butu baisi 
sskriauda visiems kitiems 1 
paczto darbininkams.

O isz kitos puses visiems tak-1 
sos jau ir taip brangios, ir bu- į 
tu krivida visus dar labiau ap- Į 
sunkinti.

Demokratai sako, kad jie ta 
byla inves virsz Prezidento Ei
senhowerio galvos.

J eigų szita byla butu investa 
nepaisant Prez. Eisenhowerio 
pasiprieszinimo, tai mums 
kasztuotu apie trisdeszimts mi
lijoną doleriu ant metu dau
giau paczta palaikyti.

Saigon Karo Aukos Iszsirinko Graba,
Paskui Nusižudė

kodama ne tik stogelio jai 
pridengti, bet ir duonos kąs
nio.

Gaisro durnai matyti pa
veiksle, kuris buvo nutrauk
tas keliomis dienomis po to 
kada szitas miestas buvo pa
imtas.

Mat czia žmones neturi to
kiu intaisu, kaip ugniage
siu, jie net ir gana vandenio 
neturi tuos gaisrus užgesin
ti.

o □ o

Jeigu Demokratams pasisek
tu szita byla investi virsz Pre
zidento Eisenhowerio galvos, 
tai butu pirmas sykis in pus- 
treczio metu. Tai reiksztu, kad

2 ŽUVO EROPLANE

Amcrikiecziai Žuvo

Vokietijoje

FRANKFURT, VOK. — Du 
Amerikiecziai lakūnai užsiniu- 
sze, kai ju mažas pratybų ero- 
planas nukrito ir sudužo, kai 
jiedu rengiesi nusileisti ant 
Eembach aerodromo, Vokieti
joje. Ercplanas buvo lengvas 
RB 57 “jet” bombneszis.

Del kokios priežasties tas 
eroplanas nukrito, lakunu szta- 
bas sako kad jis dar nieko tik
ro nežino. Lakunu vardai su
laikyti kol bus j u szeimynoms 
apie tai praneszta.

SKAITYKIT

Or“SAULE”'^l

PLATINKIT!

OYSTER BAY COVE, N. Y. 
— Pasiturintis biznierius, pen
kios deszimts keturiu metu am
žiaus Ernest Woolard, kurio 
sūnūs yra suaresztuotas už už
sipuolimą ant jaunos mergi
nos, nusižudė savo garadžiuje.

Tėvas viską sutvarkė, net 
nuėjo pas grab oriu ir sau gra
ta iszsirinko. Jis iszsirinko vi
sai prasta ir pigu graba, pa- 
aiszkindamas graboriui kad jis 
vienam savo giminiu ta graba 
renka. Jis net iszrasze kuriuos 
poterius jis nori kad butu su
kalbėta virsz jo kapo.

Jis parasze trumpa laiszka 
savo senam draugui, policijan- 
tui, Leitenantui C. Russell 
Haff, sakydamas, “rasi mano 
lavona garadžiuje in Jeep au
tomobiliu, jeigu mano žmona 
manes tenai pirmiau neuž
tiks. ’ ’

Jis kita trumpa laiszka pa
rasze savo žmonai, atsipraszy- 
damas kad jis jai tiek bėdos su
darė su savo mirtimi.

Jo žmona užtiko jo lavona, 
pirm negu tas policijos Leite
nantas gavo ta laiszka, jam 
pasiunsta.

Jo sūnūs, asztuoniolikos me
tu amžiaus Jonas yra persisky- 
res su savo žmona. Jiedu turi 
viena vaika ir ji kito laukia.

Fzitas sūnūs buvo suaresz
tuotas, kai dvideszimts metu 
amžiaus rauduonplauke Mary- 
anne Joyce apskundė ji, kad 
jis buvo ant jos užsipuoles ir 
norėjo ja iszniekinti. Ji sako 
kad ji buvo ant dvieju “deitu” 
su juo.

Tėvas uždėjo penkių tuks-

Jaunas ir garsus beisboli
ninkas, Ted Williams, kuris 
beisbole loszdavo su Boston 
Red Sox, gavo divorsa nuo 
savo jaunos žmonos, Ponios 
Doris Williams.

Po kaire, jo buvusi žmona, 
Doris Williams su savo ad
vokatu, kai jiedu iszeina isz 

taneziu doleriu kaucija ant sa
vo sunaus ir stojo teisme už ji.

Už keliu dienu po tam, tas 
sūnūs savo motina už plauku 
nusistvere ir grasindamas pri
vertė jam iszvirti daugiau ka
vos. Tada tėvas nuėjo in teismą 
ir atsisakė stoti kaucija už sa
vo sunu. Sūnūs buvo tuojaus 
vėl suaresztuotas.

Ta ryta tėvas nunesze in ka
lėjimą savo sunui maistu ir ki- j 
tu gardumynu, bet visai neno
rėjo savo sunaus pamaty ti. Jis ‘ 
parėjo namo ir nusižudė.

RUSIJOS
NUSIGINKLAVIMAS

Tuszczios, Bobų
Pasakos

WASHINGTON. D. C. — 
Visi tie plepalai ir gandai apie 
tai kad Rusija dabar nori ir 
praszo kokio susitarimo kas- 
]ink visu vieszpatyscziu nusi
ginklavimo, yra kaip tik tiek, 
plepalai, gandai ir tuszczios 
botu pasakos.

Rusija nori kad Amerika da- i 
t ar apleistu savo naujai pa
statytas tvirtoves. Ant to Ame-I 
rika, jokiu buduaiegali sutikti, 
ir Sovietai žino kad Amerika 
negali sutikti, ir jie žino kad 
Amerika nesutiks, bet tai bai-j 
šiai gera propaganda, parody
ti kad Rusija nori taikos, o 
Ameriika rengiasi in kara.

Eisenhoweris gali su tais So- i 
vietais pasiszneketi, jiems pa-' 
sakyti “Gera Diena”, su jais1

Beisbolininkas Gavo Divoras

Bade Apygardos Teismo 
kambariu, in Miami, Flori
da. Teisėjas George E. Holt 
kuris jiems davė ta divorsa, 
sako kad dabar tuojaus bus 
kaip nors sutarta kaslink 
piniginio susitaikinimo, kad 
tas beisbolininkas vėl galėtu 
gryszti prie beisboles žaidi

gali pasisveikinti. Bet tai ir 
viskas!

Sztai kaip Sovietu pasiulini- 
mai del taikos dabar stovį:

Jie yra iszkaulyje szimta mi
lijonus žodž u ant popieros ir 
per savo radijus. • Priėjo prie 
penkios deszimts dvieju susi
tarimu; sulaužė penkios de
szimts tu susitarimu; savo žodi 
iszlaike tik ant dvieju susita
rimu.

Tai sveiko proto žmogus su 
tekiais tartasi tik laikydamas 
atprovinta revolveri vienoje 
rankoje ir kitoje plunksna pa- 
siraszyti ant tokiu susitarimu.

58 ŽUVO GAISRE

Teatras Varszuvoje
Sudegė

VARSZUVA, LENKIJA. —
Varszuvos laikraszcziai prane- 
sza, kad penkios deszimts asz- 
tuoni žmones sudege ir dau
giau kaip du szimtai buvo su
žeista, kai gaisras isztiko muv- 
ingpikezieriu teatra.

Szita teatro svetaine buvo 
intaisyta tik del devynios de
szimts žmonių; bet tuo laiku, 
kai gaisras isztiko, tenai buvo 
apie trys szimtai ar daugiau.

Laikrasztis ‘Trybuna Ludu’ 
raszo kad ta nelaime atsitiko 
in Wielpolo kaima, pietinėje 
Lenkijos dalyje.

Ta svetaine pirmiau buvo 
mokykla, ir tik neseniai buvo 
intaisyta del muving-pikezieriu 
rodimmo.

Tas laikrasztis toliau raszo 
kad to teatro darbininkai buvo 
suaresztuoti. Sakoma kad gais
ras prasidėjo nuo maszinos ku
ri tuos paveikslus rode. Ir 
apart to, kad tenai buvo dau- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

mo.
Bet beisbolininkas T e d 

Williams nesiskubina grysz
ti, nors Boston Red Sox beis- 
bolininku ratelis sako kad 
jie jo laukia. Jis sako kad 
jis pats dar nebežino ka jis 
dabar darys.

ra ra ra

Už Geležines Uždangos
Marijampole ir Vilniaus im

tas pavadinti Vinco Kapsuko 
vardu. Ryszium su pasižymė
jusio Bolszeviku veikėjo V. 
Kapsuko Mickevieziaus, vieno 
isz LKP organizatorių ir vado
vu, 75 metu gimimo sukaktimi 
ck., biuro nutarimu buvo suda
ryta komisija tai sukakeziai 
atžymėti. LTSR AT prezidiu
mas, stengdamasis “inamžinti 
V. Mickevicziaus Kpasuko at
minima”, Szimet Balandžio 9 
diena, insake pakeisti Mariam- 
poles miesto ir rajono vardus 
kurie jau vadinami V. Kapsu-! 
ko-Mickevicziaus miestu ir ra- ■ 
jonu. Vinco Kapsuko vardu' 
taip pat pavadintas Vilniaus 
valstybinis universitetas. (Lie-1 
tuviu radijai del to pažymi, 
kad užgyvento j ai negalėjo 
smarkiau iszniekinti Vilniaus 
v.n-to, kaip pavadindami ji

vardu E.). T L minis- 
teriu Tarybos ir LKP ck nuta
rimu jam bus Vilniuje pastaty
tas paminklas. V. Kapsuko 
vardu taip pat pavadintas žu
vies pramones ministerijos vi
dutinis traleris. Nr. 103. Suda
ryta redakcine komisija jo 
rinktiniams rasztams leisti. 
Vilniaus miesto vykd. komite
tas buvo inpareigotas pritvir
tinti Vilniuje “memorialines 
lentas prie tu namu, kurie su- į 
sieti su Kapsuko revoliucine 
politine veikla”. Vilniaus un-te 
iszkilminga susirinkimą Mic-j 
kevieziaus gimimo sukakeziai 
atžymėti atidarė prorektorius 
Prof. Jankauskas. Praneszima 
apie jo veikla padare ck sekre
torius Niunka. TLAT prezidiu
mo pirm. J. Paleckis padare 
apie ji praneszima per iszkil- 
minga mitinga Marijampolėje.: 
Istorijos Revoliucijos muziejų- ( 
je buvo atidaryta paroda, ture-! 
jusi pavaizduoti Kapsuko gy-' 
venima. Joje, szalia kitu jo 
‘ ‘žygius’ ’ vaizduojaneziu eks
ponatu, iszstatytas taip pat jo 
pasiraszytas 1918 m., Gruodžio 
16 diena “Manifestas apie ta
rybų valdžios inkurima Lietu
voje”.

Per radijo praneszimus ir 
kom. spaudoje buvo placziai 
nuszviesta Kapsuko veikla ir 
kova už Bolszevikines Lietuvos 
sukūrimą. Kaip žinoma, j is 
1917 m., Gegužes 8 diena buvo 

i paskirtas Bolszevikiniu Sovie- 
! tinęs valdžios komisaru Lietu- 
, vos reikalams, atvyko in Vil
nių ir 1918 m., Gruodžio 8 d., 
Vilniuje sudarė Bolszevikine 
tariamaja “Laikinąja Lietuvos 
darbininku ir valstiecziu vy- 
riausybe”, kuri rėmėsi tik rau- 
donarmiecziu durtuvais. Bol
szeviku spauda ir propagandi
ninkai pažymi, kad V. Kapsu
kas buvo “nenuilstamas kovo
tojas priesz buržuazine nacio
nalistine ideologija, priesz fa- 
szizma ir tarptautini imperia
lizmą”, bet teisybei pats ta 
tarptautini raudonąjį imperia
lizmą stengėsi jiega primesti 
Lietuviu tautai. Bolszevikine

New Meksikos
Gražuole

Dvieju metu dvynukių 
motina, Ponia Dortohy Fra
ser, isz Albuquerque, New 
Mexico, buvo iszrinkta kaipo 
gražiau ia moteriszke toje 
valstijoje. Ji dabar važiuoja 
in tokiu gražuoliu rungty
nes, in Ellinor Village, Flo
rida, kur bus renkama Ame
rikos gražiausia moteriszke.

spauda placziai nuszvieezia V. 
Kapsuko veikla ir santykius su 
artimomis partijomis JAV-se, 
Anglijoje ir kitur. Vilniaus ra
dijo Balandžio 7 d., praneszime 
pažymima, kad Kapsukas 1931 
m., “partijai insakius, iszvyko 
in T. Rusija. Revoliucinis dar
bas pakirto Kapsuko sveikata, 
ir jis mirė 1935 m., Vasario 17 
d.” O dabar visa pavergtoji 
Lietuva turi kaip beinmanyda- 
ma garbinti viena isz svarbiau
siu Rusiszkojo imperializmo 
Lietuvoje szulu ir ji visaip 
liaupsinti. Kokia isz tikro ge
rove buvo užgyvento j u kvislin- 
gu sukurtoje “tarybinėje san
tvarkoje”, rodo kad ir tas fak
tas, jog tikras Mickevicziaus- 
Kapsuko brolis pasitraukė nuo 
ju rcžino in Vakarus ir priesz 
kelerius metus mirė Vokietijo
je.

Per Balandžio 7 d., iszkil- 
mes Vilniuje prie namo, esan- 
czio Gailestingųjų seserų gat
ves Nr. 9, Kapsukai skirtoje 
atmin'mo lentoje inraszyta: 
Sziame name 1904-1997 m., gy
veno inžymus Lietuvos revo- 

'livc'nio darbininku judėjimo 
veikėjas Vincas Mickeviczius- 
Kapsukas.” Visai butu veitoje 
jei dar butu buvę ten pridėta 
“ir laiku numirė”, nes jei Kap

sukas- butu sulaukės Bolszevi
kines dabartines Lietuvos už- 
gyventojos, tai klausimas, ar 
nebutu buvęs ir pats inkisztas 
in kalėjimą. Mat, jis labai ne- 

i pasitikėjo Maskoliais ir visaip 
juos plūdo. O ka Kapsukas 
priesz 50 m., rasze apie Masko
lius ir Maskolija, visa tai tinka 
ir Eziems laikams: Maskoliai 
spaudžia Lietuva ir žiuri, kad 

(Tasa Ant 4 Puslapio)



“SAULE” M’AHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
boritorijos, - fabrikai ta darba 
atlieka.

Nors Amerikos mokslincziai 
su vaisko pagelba. yra suslprog- 
dine keletą tuzinu tu. slprogs- 
tan-c-ziu, atominiu ir vandenilio 
“hydrogen” bombų, jie ne 
daug ka žino apie tas bombas. 
Kelios isz ju nesusprogo ir tu
rėjo būti pertaisytos.

Isz patyrimo mes žinome kad 
moterėles paprastai per daug

Oveta Cu
Mokslo ir Rutu Vainikėlis

Dabar karo sztalbas -sako kad 
jis turi atomines bombas ku
rios gali, tilpti in maža lagami
ną, įsiutcasi. Reiszkia Sapiegai 
ir sznipai galėtu tokias, bombas 
insineszti in musu miestus ir 
jas bet kur susprogdinti, nes 
jeigu, mes tokias bombas turi
me, tai mes gerai žinome kad 
ir kiti krasztai nesnaudžia.

kam nesako apie 
darba ar nu veikim 
yra daroma, ar rei 
natoriai dabar rei 
jis pasiaiszkintu t 
viską sumaisze ir

ms, ar kas 
ngiama. Se- 
ikalauja kad 
kodėl j ji taip 
tvarka snar-
pradejo vai-
paralyžians

sako kad jie

ni-mais ir pasiteisinimai:-

Prezidentas Eisenlioweris, 
susidraugavęs su Sovietu Zhu- 
kovu per Antra Pasaulini ką
rą, dabar su juo susiraszo. Kai 
kurie dipliomatai spėja kad 
per Zhukova gal bus galima, su- 
siszneketi su Rusijos valdinin
kais. Jie sako kad dabar be
veik aiszkiai matyti kad nei 
vienas kuris Sovietas nėra Ru
sijos valdytojas, bet kad keli 
ja valdo-, ir vienas isz j u yra 
Zhukovas. Bet Eisenlioweris 
sako kad, nors jis palaiko 
draugiszkus santykius su, Zhu- 
kovu, jis dabar lauks pažiūrė
ti kaip tas Ponas Zhukovas at
silieps in visas tas derybas del 
taikos.

Dabar baime Rusijos ima 
nykti. Beveik kasdien iszeina 
patikrintu žinių kokia šilpna. 
Rusijos valdžia viduje, namie. 
Dar niekas nežino kas tikrai 
valdo Rusija sziandieii. .Grei- 
cziausia nei patys airgsztieji 
Sovietai nežino.

Sesute brangiausia! del savo 
vainiko

Neskinki rožytes, kur žydi 
j raudona;
! Paniekink žemeziugą, auksini, 

geltona;
Nepink in vainiką ir rudo 

gvazdiko!
Kad galva kaiszysi, insegk 

tu rūtele!
■ Juk žiedas mieliausis tai 

rūta žalioji,
Jis ženklas vilties, kaip 

auszrine žvaigždele,
Lietuvei pritinka tik 

rūta žalioji.

Laisva, naujai aipginkluota 
Vokietija bus geras ir stiprus 
ramstis vakarinėms tautoms

vietai ta labai gerai žino.

Bet Prancūzai, 
pasimokinę, vis b 
Vokietijos, ir i

santykius su Sovietai

Anglai yra geriausi politi
kieriai ir dipliomatai; jie da-

• Fonda,” in kuri renka aukas 
Iisz savo skaitytoju, kad butu 

galima laikraszcziams popie-
- ! ros nupirkti. Mes tokio fondo 

neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 

. geriems musu laikraszcžio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

rolo vietoje savo, tai ir tada 
pasakytumei, jog tai vis tiek?

nu.
Da man niekados tas iii

vaikiozu!

su

kuri uos janiczia,

nuo

PARYŽIAUS :: ::
:: :: NUSKURELIS

damas kakta ir judindamas 
ūsais, tai matai teip» kaip ko-

(Tasa nuo 3-czio puslapio)
negalei urnai ju-pasiekt.

E! Atsake linksmai vai-

Ne viskas tvarkoj Baltuo
siuose ofisuose. Prez. Eisenho- 
weris yra gerokai inpykes jei
gu staeziai ne inirszes del visu 
tu kvailyseziu ir klaidu, kas- 
link iszdalinimo tu liekarstu 
“'Salk” del paeziepinimu nuo 
paralyžiaus ligos.

Jis ana. diena passiszauke in 
savo ofisą Ponia Hobby, Ligos, 
Sveikatos ir Labdarybės szta- 
bo sekretorka ir ja gerokai isz- 
bare. O ji padare ka joki s ka
reivis nedaro savo virszinin- 
kui. Ji atsisznekejo. Tai Prezi
dentas Eisenlioweris dar labiau 
inpyko.

Ir ne be priežasties Preziden
tas su szita'boba susipyko. Gar
siausi Amerikos Daktarai pri
pažino kad szitos liekarstos 
tiem pacziepinimams yra geros 
ir musu vaikams reikalingos. O 
szita ’boba, kuri nieką apie lie- 
karstas nežino, ežia insikiszo-, 
kaip kokia moksliu ežia.

Prezidentas buvo taip supy
kęs kad jis nepavelino 
rasz t in i n k am s p a ve i k si u s 
traukti kai jis- barėsi su 
boba.

nu- 
szita

Kiek mes 'suprantame ir kiek 
mes esame skaitė ir girdeje isz 
geriausiu daktaru, tai szitas 
pacziepinimas nuo paralyžiaus 
ligos yra saugius ir reikalingas. 
Didžiausi daktarai pataria tė
vams leisti kad ju vaikai butu 
pacziep-inti.

tupėti. Jie pritars Vokiecziams 
bet tuo paežiu -sykiu stengsis

su Sovietais.

Amerika atsidurs tarp- tu 
dvieju krieslu ir atsiras“ in dar 
painesni diplioniatini sukuri, 
negu pirmiau.

Iszrodo kad musu buvusieji 
prieszai, Japonai, pasirodys 
musu isztikimiausi draugai.

aki mes in Manchurija, ir ne
duos Rusijai rainy bes Azijoje.

tauta visoje- Azijoje

Platinkit “Saule”

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydarni aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ redak- 
ei j a labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kąsztu, sekti tuos, kurie pave 
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros

nlyczios ir pradėjo vestie in 
szali pas žinoma suoleli, o pa
sodines szale saves laike už 
rankos ir žiurėjo jam in akis.

-— Ko ponas nori nuo ma
nes"? Kalbėjo vaikinelis. Asz 
bijausi pono, ponas teip baisiai

— Kuom tu buvai, kada 
asz pirma karta tave suėjau"? 
Paklausė szeržentas rustai.

— Pardavinėjau brie'žukus,

Ar buvai sotus ?
Ne visados.
Ar buvai t ei p parėdytas

— O! Ka tai, tai ne.
— Kaip 'sirgai ir gulėjai 

ligonbute, kas tave atlankiiie- 
jo •

— Ponas!
— O k a pasakiau jenarolui 

pra.szydamas idant tave priim-

tavo doronma? .Jog daviau ma-

mai puola ant mano galvos, ba 
asz už tave užstojau! Ar įsu-

niekadejau, kaip drysai

gardu mus nuo stalo jenarolo?
— Vogkt? Juk ju; niekas

rielkos.
to-

atsikriinkszte 
vaikinas matomai

Sll-

Gavean mostelėjo su ranka 
nežinodamas ka atsakyt.

Blogai asz tau iszdedu, ta da- 
lyka^ pradėjo volei, tai ne apie 
tai eina. Svetimas daigias ga
li guletie ant žemes, o pakelt 
jo nevalo. Ba svetimas! -Su
pranti ? Kas ne tavo, tai iszven-

nedalyp’sto! Tu mane per tai ulž 
niek laikai! Ba asz už kožna 
mažiause daigteli atsakau.

Vaikinelis uosi nuleido.
— Ar norint supratai? Pa

klausė Gavean, iszluostydanias 
nuo kaktos prakalta.

tau isz to, jog ilgiau nedalai- 
ky-sin. Klausyt jenarolo, ko- 
merdineriaus, kukoriaus, pono

visa diena po miestą ir su ga

nos, negu kenst tokia nelaisve!

turėjau visokius 
e u korei us, p omai

Klausyk, paiszauke szer- 
, jeigu man duosi žodi,

nuo kasdieni-

damas ant seno kareivio, 
kart apsiliejo aszaromis.

A e, ne noriu, idant po
nas per mane nustotum rūkyt!

Visi mes giriame tuos dak
tarus kurie tas liekarstas isz- 
rado, bet nepamirszkime kad 
viso-$ tos laiboritorijos, tie fab
rikai, kurie taip greitai parū
pino visiems tas liekarstas, 
teipgi dideli ir atsakominga 
darba atliko. Kas bintu isz tu 
liekarstu, kad ir geriausiu, ku
rias kuris daktaras iszrastu, 
jeigu nebūtu galima ju visiems 
greitai pristatyti. O musu la
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A SECURED PUTURE. SO... GIVE WURSELF A BREAK AND BUY A BOND TODAY

LONG DISTANCE

'm’hB PUEBLO INDIANS CONSTRUCTED HOUSES THAT s 
WERE AS MUCH AS FIVE STORIES WISH, HAD OVER 

500 ROOMS, AND COULD ACCOMMODATE 
OVER WOO PEOPLE.'

ROOMS TO RENT

HUNGRY ARCTIC FOX HAS AN INCREDIBLE 
SENSE OF SMELL.' THERE ARE ACTUAL RECORDS J 
OP THESE REMARKABLE ANIMALS DETECTING

A SCENT FIV£ MILES OFF!

^S4wZU,?CHAS£
TO thp^&AU ^Sisr . SSC^^'AL 

\ OWAJ ye“* >

GIVE YOURSELF A-BREAK
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Tai vis tiek, kad niekam

— Kaip tai vis tiek? Jeigu 
tau. ju nedavė, neturėjai valės

— >Del ko ?
Gavean nuleido galva. Nėra 

budo iszdetie tam kvailai, apie 
k a eina.

Izidoris t uoin lai k kalbėjo to
liau :

— Jenarolas mane maitina, 
o asz labiause mėgstu saldžius 
pyragaiezius, kuriu jisai nie-« 
kad neragauja. Tai kam turiu 
būtinai mesa valdyt, kad asz 
daugiau mėgstu įpyragaiczius, 
teip kaip eminejau bulves pas

Tai
Del
Del

marino tfcidn, o ežia esi prival-

— Kad asz geriau mėgstu 
pyragaiezius negu duona arba 
mėsa!

— Czia<*ne apie tai eina, ka. 
tu nori. Jeigu tau kada Užsino
rėtu apsivilkt mandiera jena-

kui tau už ta žodi. Ateis laikas

si man dėkingu-, kaipo

visokiu lavinimu, o laikia ka
res pažino, kaip labai jam buvo 
reikalinga. Gryžkime dabar, 
gausi ryto pomaraneziu, rodos 
kad da Imtumai ligonbute.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo
Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidclota, 
isz pirmutines puses 
ežio iszirnta isz 
užlieku.
dideliu puslapiu, 35c. -

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

apraszy-

apysaka 
szimtme- 

Lietuviszkn 
Su paveikslais. 177

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Vieš
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 
Vargszd; 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

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

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

No.194—Trumpas Kataln 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
15c.

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

No. 198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

USr" Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigui 
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.

ITeT Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
limo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO 
k

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

prisiun-

ir Pini- 
“ visada 
tik ant

»



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Paryžiaus Nuskurelis
(Tasa)

Naujas Gyvenimas
Teip tai nuo vakar nieko 

naujo neužėjo.
G ayean atsikvėpė.
— Kažin? Mistino, vaikine- 

lis yra apsukrus, supras grei-~ 
tai nauda naujo padėjimo, no
rės man iszsimoket, o su, laiku 
pripras* ir iszmoks darbo.

Sziek tiek apsimalszines, irž 
vilko savo rytini vaikszczioji- 
ma viltije pamaitno vaikinėk) 
likosi ant kiemo. •

Apie antra, valanda popiet pa 
mate ant galo iszbeganti isz 
kuknios.

— Na, kaip laikaisi ? Pa
klausė ant pasveikinimo kūdi
kio: Ai- esi užganadintas?

—- Ne labai, atsake vaikine- 
lis, labai bodžiuosiu.

— Kaip tai, bodiesi?
— Teip, bodžiuosiu, palo

jai dideli ir srautui.
— Ka tu plaiiszki ? Teip 

puikus pakajai!
— Tai teisybe, nes suvis ne 

linksmi; man geriau palei upe 
Sekvana.

— Kvailas esi! Sekvana 
tau valgyt ne duos, o po tiltu, 
nelabai smagu, nakvot.

. — Tai teisybe, nes tenais 
linksma, tiek visokiu karieta, 
teeipos-gi laiveliu! Czion man 
liepe skųst bulves, peszt visz- 
tas; man veluk po 'miestą lak- 
styt, apie ta suoleli kur poną 
pirmu kartu sutikau. Ęikiva in 
ten!

Ir vaikinelis parode jn szale 
atidaryto bromo.

— Ka ? In kur? Ar turi pa
velijimą iszeit ant ulyezio:/?

Teip; ketinu1 oi t ie pas 
kriaucziu, kuris mano ims mie
la del apredalo.

— Gražiai iszrodysi s u 
mandiernaite ir 'žibutinais 
knipkais.

— Ar isz tikro? 0 ar galesu 
pa]aksty t po miestą?

Asz neiszlaikysu tokiam už
dare; inane kuknioje troszkina.

Ir vaikinate atsiduso, žiūrė
damas nuliud.es augsztyn.

Szeržentas susiraukė ir ta
rė:

— Klausyk Izidoriau, ne 
bukie kvailu! Gyvenimas ne 
yra; zobova, o tu turi pasirūpint 
kaip vest tolesni gyvenimą. 
Primink sau kaip buvai pas 
motina Potard. Juk tenais ne
turėjai nei deszimta dali tokiu 
smagumu, kokias dabar turi 
pas jenarola.

Tai'teisybe, nes kaip nuo jo
sios pabėgau, tai buvau valnas.

— Vainas, po velniu su to
kia valnysta, prie kurios reike 
badu stipt ir būtie valkatų! 
Nes gana tol Jeigu tau negerai 
terp doru žmonių, tai kela.uk 
sau, isz kur atėjai, nes prisieki! 
tau, jog daugiau nesimatysime.

Vaikinelis nulindo, aszaros 
akyse pasirodė ii- paklausė:

— Kam gi asz prasižengiau

ir kapikto padariau, jeigu ma
ne ponas iszvarai ?

— Iszvarau ? Kas tave isz- 
varo? Pats graipstaisi galo!

Vaikinelis insiverke ant ge
ro.

— Na, na, szeszke, malszi- 
no szeržentas. Bukie geru ir 
doru, o ne atsiskirsime nieka
dos.

— Niekados? Paklausė vai
kas, pakeldamas veidą in seni.

— Niekados, nes turi klau
syt jenarolo kaip paties Dievo. 
Bp to, ar tu žinai'kas tai yra 
Dievas?

— Ne suvis. Dirstelėjau 
laikais in baižnyczia, nes nieko 
daugiau apie Dieva nežinau.

— Dasižinosi apie tai isz 
katekizmo; asz tau palaikysiu 
apie tai iszdet; atsimykie tik
tai sau gerai, jog Dievas tai tė
vas, kuri vis turi sau uiž tęva ir 
tokie sieratulrtii kaip ir tu. O 
ar tu moki norint poteri?

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

-— Mokėjau, iszmokino ma
ne pien'iuviene, nes paskui...

— Užmirszai?
— Teip.
— Na, tuom. nesirūpink, 

asz tau ji priminsiu. Nes eiki
me 'pas kriaucziu; ne ant to esi 
pas jenarola, idant laika gai- 
szintum ant nereikalingu kalbu 
su manim.

— Kad asz labai mėgstu 
sznekucziuot.

— Tai mano brangus, ne 
kožnas gali ta darytie, ka mėg
sta, o ir tokiu laimingu labai 
mažai ant svieto yra. Ir nar- 
siauses kareivis nenorėtu su 
kulka pasitikt, o vienok kada 
reike, eina in ugni, kai]) in szo-

Ant galo kriauezius pabaigė.
Vaikinelis greitai? apsisuko 

in duris kalbėdamas:
— Eįkiva. ■
Szeržentas sieke savo kepu

res ir tare in kriauicziu:
ijikie sveikas ponas 

Aleksandrai, o ne užmirszkie 
greitai pasiūt; jenerolas ne
mėgsta ilgai laukt.

Priesz bromą Namo Invalidu 
Izidoris ant kart sustojo:

— Tegul mane ponas lei
džia ant Esplanados, tarė pra- 
szaneziu 'balsu, turiu ten nuei- 
tie ant valandėlės!

— Ka tu sau mistini Izido
riau, ar tu užmirszai a^ie tar
nyste, privedžiojo senas karei
vis.

— Ka man. ten tarnysta! 
Ka man ten viskas! Asz negalų, 
nedalaikysu! Teisinosi vaiki
nelis. Pabėgsiu, jeigu mane po
nas neleisi.

— Pabėgsi? Ir tu tai pada
rytum?

— Asz už jokius pinigus 
jau negryžtau iii kukne!

Gavean pastiro. Jojo szirdy-

gytini.
— Teip sau, atsakinėdavo 

vaikinas. Gaila man miesto ir 
upes Sekvanos.

— Nes kai]) žiurair, tai tau 
valgis jenarolo eina in sveika
ta: gražiai iszrodai.

Ir szeržentas n.usiszypsojo.
Kitu volei kartu, kada pul

kas kareiviniu vaiku trauke 
palei namą su. dainomis ir mu
zika, senas kareivis kirpo jo su 
ranka per poli vai kineliu, kal
bėdamas:

— Žiūrėk, Izidoriau, kokie 
tai narsus vaikineliai! Už keliu 
metu ir tu teip masziernosi. Ne 
yra smagesnio daigto ant svie
to, kaip kareivyste, juk teip? 
Tau ir patinka ?

— Ne suvisu; musztyne tai 
baisus daigtas!

—- Sarmatinkis szeszke! 
Ar gali būti gražesnis daigtas 
kaip pražūt už tėvynė? Dirste
lėk tiktai ant tuju mažu karei
vuku, kaip jieje maszieruoje, 
kas per pavidalai! Nei vienas 
isz juju bus aficieris, gal ir tu 
liksiesi, norėtum ? Na ar ne ?

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS :: 
Labai užimanti apysaka

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

— Na teip, ba paskui ponas 
kukoriiA ne lieptu man bulves 
skųst, o prie tam joditan ant 
arklio kaip jenarolas.

— Parais laikas ir ant to, 
reik vienok priesz tai da dau
geli daigiu iszmokt: skaityt, 
raszyt rokundu ir 1.1.

— 0 tai kam? Juk ant ka
res niekas neskaito, nei raszo; 
man ponas visada kalbėjai tik 
apie musztynes.

— Na teip, nes matai, kad 
liktie aficieriu ir kitus mokin
ti e, tai reike paežiam visko 
iszmokti ir būtie mokintu. Pa- 
praszysiu jenarolo, idant tau 
apave]intu vaiksztinetie in mo
kykla.

Izidorius susiraukė, nes szer-

it. TRASKAUSKAS ? * ----- *
i LIETUVISZKAS |
* GRABORIUS

-e *
* Laidoja Kunus Numirėliu.* 
į Pasamdo Automobilius Del J
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams įj
* :• Reikalams :: *
* ----------- **B35 WEST CENTRE STREET ¥ 
J Telefonas Nr. 78 J
* MAHANOY CITY, PENNA. *

Ana diena aplaikian žinute 
Isz didelio miesto

1 Ilinojaus valstijoje, 
Buvo atsitikimas, kuris 

Pasiantrina daugeli kartu 
' po visa Amerika.

Keletą jauni vyrukai 
Važiįlodami automobiliam, 

Užkabino dvi merginas, 
Ir u'žpraszindami idant 

važiuotu su jais.
Merginos in si sėdo in 

automobiliu, 
Ir nnvažiava in užmiesti 
Kur sustojo saliunoje, 
Arba teip vadinamam 

“road bouse”, 
Kur turėjo gerus laikus, 

Opriek tani iszsigcre 
pusėtinai. 

Važiavo tolinus..
Atsitiko tas, ko galima 

buvo tikėtis, 
Matyt nepasiseke vyrukams 
Prikalbyti merginas kaip - 

sab. inane, 
Per k a merginos likos 

Iszmestos isz automobiliaus, 
Daugelis myliu nuo 

miesto, 
Viena turėjo sulaužyta 

nose Ii a, 
O kitie du sulaužytus 

-szo n kaulius. 
Paneszus atsitikimas atsibuvo 

ir kitam mieste, 
Ir tai labai taukiai.

Tosios, kurios datyre 
tankiai, 

Taji mokslą, jau antru 
kartu nevažuos 

įSu n opa ži i istai i1 ai s vyruk ais. 
Bet szitokius atsitikimus, 

Gal gerai apsvarstys air 
Galima imti savo gyvaste 

in rankas, 
Ir važiuoti su nežinomais 

isztvirkelais, 
Kur tik tykoja, ant 

Nupleszimo dorybes kokiai 
mergelei.

Taigi, lai szitas buna 
prasarga ir kitoms!

ki. Privalumas, mano vaike, 
tai geriauses prietelis; ka jis 
liepe, tai priguli iszpildyt nesi
dairius in szalis. Nes sztai ir 
kriauezius; ineisiu drauge su 
tavim augs'ztyn.

Kr'uuijcziiis gyveno ant ket
virto aukszto ir szeržentas ku
ris miilso užeidamas, turėjo su
sitaikyt ant pusiaukeles.

Izidoris kvėpavo ir iszrode 
kaip iszgazdiidas.

— Ar ilgai czion busime? 
Paklausė. Da asz teip augsztai 
niekados negyvenau ir baisiai 
b i jotau.
■ — Bijotumai ? Paklausė 
szeržentas Gavean nusidyvi- 
nes. O del ko ?

Pats nežinau del ko, nes 
norėtai; isz czion pabėgt- ka- 
greieziause.

O tiejei ulycziniai iszdy- 
keliai, suniurnėjo iszerszentas, 
netikusi veisli, baisius, kaip 
pauksztel i a i la u k in i a i.

Po pasisveikinimui su kria'ii- 
czium, Gavean pamatęs pa
baigta drabuži, parode su 
pirsztu Izidoriui viltoje, jog 
vaikinelis tokiu budu pabudins 
tusztuma.

Nes vaikinukas žiurėjo szal- 
tai ant tresnotos mandieraites 
su 'matomu nekantrumu lauk
damas valandos gryžimo atgal.

Szeržentas už tai buvo savo 
linksmume.

— Žiurėjo in apredala. ir 
visai]) vartė.

— Vaikiu iukas priimtas per 
pati jenerolai, kalba iszdidei, 
tai reike idant gerai pei*sista- 
tytu.
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jo baisybe darėsi.
— Ka. daryt ? ,
Jeigu pavėlins, jenarolas 

gali paklaust kur Izidoris, ir 
jog Gavean iszvede ji in mies
tą; jeigu-gi pavėlins, tai galė
tu vaikinas in kur prasmuki.

• — Gerai, eisime, tarė szer- 
žežntas insidrasines.

Ii- pasuko in miestą.
Kada jau pribuvo in paupe 

ant pievukes, Izidoris paszoko 
augsztyn apvertė ragožių, no
rint ne initrei ir pradėjo szauk- 
tie, mosuodamas rankomis.

— Brežukai! Brežukai!
— Ar tu pasiutai? Pasmau

kė persigandęs szeržentas. Ty
lėk, tu kvaili!

— Asz netyleseu, atsake 
vaikinas rodydamas baltus 
dantis, asz tiktai primenu mud- 
viejeu pirmutine sueite ir brė- 
žukus, isz kuriu ne viena ne
norėjo degt. Ar ponas tai da 
'pamena,' ponas szeržente?

'Szeržentas tylėjo susiraukęs 
ir už valandos tarė:

Primenu sau kaip mano 
motina viena karta padėjo po 
viszta anties kiauszinius. An- 
Iūkai iszejo isz kiausziniu. Nes 
kaip tiktai paaugo ii' radosi 
ant lauko, nubėgo in bala o 
biedna perekle, bijodama bristi 
in bala, pasiliko ant kraszto.

— Tai kam ponas man apie 
tai pasakoji ? Paklausė Izidoris 
n u sidy vines.

— Ba, tieje antukai, mano 
vaike, tai tu, o viszta, tai asz. 
Jeigu teip labai myli purvyną, 
isz kurio norėjau tave isz'traukt 
tai gali sau, tame purvyne bū
tie kiek nori, nes asz liksuosi 
ant kraszto, tai ženklina gra
žiam name Invalidu, kur turiu 
kas diena valgi ir mano lova.

— Pyksti ponas ant ma
nės? Asz nemėgstu žiuretie in 
susiraukusi poną,.' Ar asz. ka 
pikto padariau? Pabėgiojau 
biskuti po pieva ir dabar galu 
gryszt. Tai apie ka ponui eina?

Praėjo; kelios dienos. Izido
ris jau turėjo; nauja apredala. ir 
kaip ponas skersuodamas žiū
rėjosi iii zerkola. Žibanti knip- 
kei ir melsva mandieraiti uži
minėjo ji labai. Rodėsi jam 
jog yra kitokiu tame apredale 
vaiskavam. Ir isztikro niekas 
dabar nebūtu, pažines senovės 
driskiaus, szvariame ir puika- 
me drabužyje, drąsinu ant vei
do ii- gražiu akiu.

Szeržentas žiurėjo ant jo su 
tikru užganadimui. ____ ,

— Na, kaip tau eina? Pa
klausė, kada tik suėjo savo au-

•Mow to honor a hero
&

is thrilling to watch the breeze catch the flag 
as you hang it out on Memorial Day. And it 
makes you feel good to decorate the monu

ments to the men this day honors.

Every town in the land has one or more monuments 
in their memory—bronze soldiers, steel cannon, big 
granite stones.

But their greatest memorial is one they themselves 
fought and bled and died to build and preserve: the 
United States of America.

And the best anybody can do to honor their deeds 
lies in strengthening and preserving this living me
morial, our nation.

You do this most simply and easily when you invest 
in our country’s Savings Bonds. For your owner
ship' of these Bonds not only makes you a more in
dependent American; it also makes America strong
er, more stable and secure.

So continue to invest regularly and steadily in Unit
ed States Series E Savings Bonds, holding them un
til they pay you their full maturity value.

If you have not been buying Bonds, the day after 
Memorial Day week end is a good time to begin. 
Invest now, through the Payroll Savings Plan where 
you work, or at your bank.

The U. S. Government does 
not pay for this advertising. 
The Treasury Department 
thanks, for their patriotic 
donation, the Advertising 
Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa-

žentas ant to nepaisė ir netru
kus gavo nuo jenarolo paveli
jimą.

Nuo to laiko pradėjo vaiki
nas parodinetie savo piktumą. 
Jau nenorėjo sueitinetie su sa
vo apglobtoju, kaip seniaus, 
ant kiemo, nejieszkojo dranga,- 
vimo, o ir szalinosi nuo jojo, 
iszsisnkinedamas, jog neturi 
laiko, ant tuszczio szeržentas ji 
užkalbinėjo; vaikinas tylėjo 
arba trumpai atsakinėjo, o 
akyse jojo galima buvo nu- 
žvelgt gailės t e.

Teip praėjo kelios sanvaites.
Viena diena, kada szeržentas 

praeidamas per kiemą, lauke 
ant Izidoriaus, kukorius prisi
artinęs prie jojo ir davės jam 
ženklą, nuvedėjo in paiszali ir 
t are:

— Ne smagu man, nes turiu 
apsakytie ponui, jog asz ne es
mių užganadintu isz tamistos 
augytinio: tingus ir nieko ne
žiūri, o prick tam godus; nuo 
kokio tai laiko, ko niekad ne
buvo, visoki piragaieziai ir sal
dumai pradėjo dinginet. Nie
kam apie tai kalbėjau, nes rei
ke, idant vaikioezui ausis 
paszturtintum. Teip toliaus ne
gali būtie.

— Szeržentas paraudona
vo kaip kurkinas. Izidoris go
dus! Izidoris vage pyragai- 
czius pagamintus jenarolui! 
Kas do sarmata! Baisus daig
ias!

Ir ant veido senio; apsėdo di
delis susijudinimas, jog kuko
rius tai suiprates pradėjo ap- 
malszinetie tarydamas:

— Ne imki e teip labai sau 
in galva szeržente, visi vaikai 
yra godus, pabausk biskuti ir 
bus gerai.

Nes Gavean negalėjo apsi- 
malszint. Per nakti nemiegojo, 
o ant rytojaus nuo' pats ryto 
vaktavo; ant Izidoriaus.

V ai kinas nepasirodine  jo.
Praėjo pietus, krutėjimas nu
stojo, jojo nebuvo matyt. Szer
žentas, drebėdamas isz nekan
trumo, da stovėjo, da lauke.

Ant galo temstant paregėjo 
kaltininką iszsmukanti isz 

Į kuknios. Ne vilkindamas va
landėlės, prisiartino prie jojo, 
pagriebė u'ž rankos drueziai, 
jog net vaikelis kliktelejo.

— Uj skauda! Ko ponas 
nori nuo manės?

Gavean nieko nekalbėdamas 
iszvede vaika isz kiemo ant

(Tasa Ant 2 Puslapio)

— “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 padalytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!
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Motinos Szvencz. :Į
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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Žinios Vietines
— Pareita Petnyczia, popiet 

vienuolika žmonių pasiliko be 
ipastogo, kai gaisras isztiko 
penkis namus ant East Pine 
uly., Nrs. 131,133,135,137,139. 
Iszkados buvo dauig padaryta, 
laime kad visi iszsigelbejo. Tik 
vienas szuva ir kate užduso ta
me gaisre. Dėka ugniage
siams kad jie taip greitai pri
buvo ir ta gaisra suvaldė ir už
gesino. O jeigu jie 1 ei.p greitai 
ne'butu pribuvę, tai tas gaisras 
butu galejes daug daugiau na
mu sudeginti ir daug daugiau 
iszkados butu padaręs. Kiek 
ugniagesiai ir ipolicijautai ga
lėjo dažinoti, tai tas gaisras 
prasidėjo in Ponu Wm: Richel- 
derfer virtuve nuo peeziaus.

— Seredoj pripuola Szv. 
Gregoraus ir Szv. Magdelenos, 
o Tautiszka. Vardine: Agiso. 
Taipgi ta diena:1950 m., stryt- 
kariai susimusze su gazolino 
troku. Trisdeszimts trys žmo
nes žuvo Chicago, Ill., 1887 m., 
operos svetaine Paryžiuje su
degė, du szimtai žmonių žuvo; 
1803 m., Amerikos raszytojas 
ir gamtos mylėtojas, Ralph 
Waldo Emerson gimė.

— Ketverge pripuola Szv. 
Pilypo Neri, o Tautiszka Var
dine: Žydre. Ir ta diena : 1937 
m., Plieno darbininku straikos 
septynios deszimts tukstancziu 
darbininkui nedirba; 1323 m., 
Didysis Kunigaiksztis Mindau- 
gis apskundė Popiežiui Ktyže- 
vius in Lietuva priesz Lietu
vius stabmeldžius sui ugnimi ir 
su kardu; 1955 m., Rinkimai 
Anglijoje. Naujas Premieras 
Anthony Eden, per tuos rinki
mus dažinos ai- jo kraszto žmo
nes ji remia ar ne; 1946 m., Ko
munistai laimėjo rinkimus Cze- 
koslovakijoje.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Bėdos, o Tautiszka Vardine: 
Radvyle. Ir ta diena: 1919 m., 
pirm syki buvo Atlantiko ma
res perskirstos su eroplanu; 
1941 m., Anglijos kariszki lai
vai ir Amerikos eroiplanai su
daužė ir nuskandino Naciu, Vo- 
kieczin didžiausia kariszka lai
vu ‘ ‘ Bi smarc k ’ ’ at kerszi nda- 
ma Anglijos galingo laivo 
“HMS Hood”. Tai buvo di
džiausias susikirtimas didžiu
liu ant mariu; 1950 m., Ameri
kos valdžia uždare visus Ru- 
monijos Ambasados ir Pasiun- 
tenybes ofisus Amerikoje, ir 
uždraudė ju atstovams važinėti 
po musu kraszta be pavelinimo. 
Tai buvo atsikirtimas’ Rumuni
jos valdžiai, kuri taip yra su
varžius musu dipliomatu veik
la savo kraszta.

— Septyniolikos metu Al
binas Kluezinskas užsimusze 
kai jo automobilius apsivertė 

SAPNORIUS 
I Su 283 Paveikslais ji

160 Puslapiu j
8 col. ilgio, 5% col. plocsio jj 
Iszaiszkina sapna ir kas j> 
ateitoje stosis. Su priedu ji 
planatu ir visokiu burtu, ji 
Knyga in minksztos po- Į 
pieros vir&zeliuose. :: :: Į’

Pinigai reikia siusti su jį 
užsakymu: ]j

Tiktai,. . . $1.00 :■
Saule Publishing Co., !j 

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

prie Buck Mountain ir Nr. 54 
vieszkelio, ir ji sutrynė. Nelai
me atsitiko Ketvergo ryta apie 
12:30 valanda. Valstijos policl- 
jamtas Metro Karlitskie isz 
Frackville, sako kad Kluezins
kas važiavo nuo Buck Moun
tain kalno ir del kokios ten 
priežasties nesuspėjo ar nega
lėjo savo automobiliu suvaldyti 
prie užsisukimo. Kai jo auto
mobilius pasviro nuo vieszkelio 
jis stengiesi ji greitai pasukti 
atgal, ir taip apsiverto. Henry 
Polli, teipgi isz Mahanojaus 
važiavo pirma Albina Klu- 
czinsku. Kai jis iszgirdo kaip 
ten koki treszkejima ir bildesį 
miszke ir jau neinate automo- 
biliaus szviesu, jis sustojo. ir 
apžiurėjo ir rado ta apvirtusi 
automobiliu. Matydamas kad 
jis vienas nieko ežia negali pa
daryti, jis nuvažiavo ir prane- 
sze aipie ta nelaime Mahano- 
jaus policijai. Policijautai tuo- 
jaus pasiuntė ambulansa ir pa
lys greitai pribuvo, bet jaunuo
lis jau buvo miręs. Daktaras 
D. Fetter sake kad jis bu vo ant 
sykio užmusztas. Automobilius 
apsivertė ir nukrito apie septy
nios deszimts penkias pėdas.

Velionis gimė Mahanojuje, ir 
butu baigės savo Junior High 
mokslą Birželio menesi. Jo kū
nas likos paszarvotas pas Grab. 
Traskausko koplyczioje, 535 
W. Centre uly., isz kur laidotu
ves invyko Subatos ryta., su 
aipiegomis in Szv. Juozapo baž- 
nyczioje devinta valanda ir pa
laidotas in parapijos kapinėse. 
Velionis paliko dideliame nu
liūdime savo teveliąs; keturis 
brolius: Danieli, Juozą ir Ti- 
mota, namie ir Adoma, studen
tas in Rutgers Universitetą, 
New Brunswick, N. J., dvi se
serys. Joana, pati Wilbur Keru 
ir Jean, pati Cyril Hasara, New 
Brunswick, N. J.

— Pareita Petnyczia, 2:45 
valanda popiet, ugnis kilo ant 
W. Maple uly., kai krūmai už
sidegė. Ugniagesiai pribuvo 
su maszinoms ir užgesino ag
ni.

Tamaqua, Pa.—
Jonas Bonaviczius, nuo 300 
Race uly., numirė pareita Pet
nyczia apie 4:20 valanda ryte, 
in Coaldale ligonlmte, kuris 
ten gydosi per tris sanvaites. 
Velionis kitados laike saliuna 
in Quakake, taipgi buvo an- 
gliakasis. Prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos Mahanoy 
City. Paliko keturios aliukus, 
taipgi dvi seserys: Barbora 
Krukiene ir J. Szukauskiene 
isz Mahanoy City.

NUO AUSZROS IKI 
SUTEMOS

New York - Los Ange
les, Ten Ir Atgal

LOS ANGELES, CALIF. — 
Buvęs kariszkas lakūnas, Pir
mas Leitenantas, John M. Con
roy, 34 metu amžiaus, iszkrido 
isz Los Angeles in New York 
su labai greitu F-86-A Sabrejet 
eroplanu, kuris turi visus ka
rabinus ir kariszkus intaisus.

Jis iszkilo in padanges szesz- 
ta valanda isz ryto. Jo kelio
ne buvo 5,080 myliu. Jis ture-

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

jo skristi mažiausia keturis 
szimtus szeszios deszimts pen
kias mylias ant valandos.

Jo nustatyta tvarka buvo: 
pusrycziai in Los Angeles, pie
tus in New York ir vakariene 
vėl in Los Angeles.

Jis tik kelias minutas stabte
lėjo del gazolino in Denver ir 
paskui keturias minutas in 
Springfield, Illinois.

Jis sako kad jis pats susi- 
mislino szita kelione, parodyti 
visiems kaip greitai galima bet 
kur pribūti su eroplanais.

Per antra pasaulini kara jis 
net devyniolika sykiu skrido 
su bombnesziais priesz Vokie- 
czius, kol jo eroplanas buvo pa- 
szautas ir ji buvo paimtas in 
nelaisve.

Iszbuves szeszis metu su ar
mijos lakūnais, jis gavo darba 
su prekybine eroplanu kompa
nija. Po tam jis užsidėjo savo 
bizni, bet dabar vėl gryžo prie 
eroplanu.
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giau žmonių negu pavėlinta, ta 
svetaine neturėjo gana duriu 
iszeiti, ir visai neturėjo jokiu 
intaisu del atsargos nuo gaisro.

Prie viso to prisidėjo dar ir 
tai kad beveik visi darbininkai 
ir daug svecziu tuo laiku rūke 
cigaretus. O toje saleje rūky
mas yra valdžios griesztai už
draustas.

Mums, ežia Amerikoje, tik 
tiek keiesta, kad tie darbinin
kai buvo suaresztuoti, o nei žo- 
džio apie tos svetaines savinin
kus. Amerikoje pirmiausia in 
teismą butu patraukti tokios 
svetaines savininkai. Bet Ko- 
munistiszkoje Lenkijoje ta sve
taine greieziausia buvo val
džios nuosavybe.

PACŽTORIAUS
DARBAS MALONUS

Penki Szimtai Dvide- 
szimts Asztuoni

Buzckiai
LONG BEACH, CALIF. — 

Pacztoriui Joseph Pugliesi su
ėjo keturios deszimts szeszi me
tai. Jis visai nei nesusimislino 
savo ta gimtadieni szvesti.

Bet szeimininkes, moterėles, 
bobutes, moeziutes, merginos ir 
mergužėles kitaip mislino. Jos 
surengė jam vakaruszkas. Jos 
pas viena savo susietka ji pasi
kvietė ta vakara.

Ir jam tos vakaruszkos buvo 
ne tik naudingos, bet ir labai 
malonios. Jis visas jas saldžiai 
pabueziavo — O j u buvo net 
penki szimtai dvideszimts asz- 
tuonios.

Ir kad dar didesni dyvai — 
jo žmona, Katie, nei nesupyko, 
nei nepavydėjo savo vyrui; 
bet pati in eile stojo ir lauke isz 
kaleinos savo vyra pabuezino- 
ti.

Už toki dideli sunku ir ma
lonu darba, tos moterėles jam 
dar padovanojo szimta penkio
lika doleriu.

Ar dar ir dabar kas drys sa
kyti kad musu pacztoriai nėra 
tinkamai apmokami. Jeigu tik 
kada pacztorius Pugliese ras 
sau geresni darba ir ketina 
mesti savo pacztoriaus darba, 
mes tuojaus duodame savo ap
likacija, praszyma jo vieta už
imti, kad ir puse jo algos.

KUNIGAS PRIGĖRĖ
ANNAPOLIS, MD. — Tris-! 

deszimts penkių metu amžiaus; 
Kunigas Dominic Palladino, 
isz Boston, Mass., ir asztuonio- 
likos metu amžiaus studentas 
Monaldo isz Vaszingtono, kai 
mažas žvejokles laives apsiver
tė ir nuskendo in South River 
upe, netoli nuo Annapolis mies-' 
to.

Dvideszimts septynių metu 
amžiaus Kunigas John Skelly, 
isz Philadelphia, Pa., ir septy
niolikos metu amžiaus Peter 
Nicholas, isz Vaszingtono, pa-1 
jiege priplaukti prie kranto ir1 
taip iszsigelbejo. Jiedu negale-! 
jo savo draugams padėti, ku
rie prigėrė.

Kunigas Skelly sako kad 
jam ir tam kitam studentui eme 
apie keturios deszimts penkias 
minutas kol jie priplaukė prie 
kranto. Nelaime atsitiko apie 
puse mylios nuo kranto.

Tiedu kurie iszliko gyvi bu
vo gerai iszagzaminavuoti in 
Anne Arundel General ligoni
ne.

Policijantai stengiesi suras
ti ta kita Kunigą ir studentą, 
bet už keliu valandų jie sugry- 
žo in kranta sakydami kad var
giai yra vilties kad jiedu iszli
ko gyvi.

Geležinkeliu Straikos Baigtos

Nuožmios, ir isz abieju pu
siu baisiai piktos penkios 
deszimts septynių dienu 
straikos baigtos ir apie dvi
deszimts penki tukstaneziai 
darbininku ant Louisville ir 
Nashville geležinkelio grysz- 
ta in savo darbus.

Czia szitie vyrai tas strai- 
kas užbaigė, kai jie bent ant 
laikinu paliaubų susitaikė, 
kad darbininkai baigtu tas 

"~r " - . 1 '".I. - __ r '

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT

straikas, grysztu in savo 
darbus, o paskui derybos vis 
eis del didesniiųalgu, bet jau 
be straiku. Derybos buvo ve
damos Vaszingtone. Czia, isz 
kaires in deszine: General 
Solicitor del geležinkelio 
kompanijos, P. F. Osbbrn; 
darbininku prižiūrėtojas, 
personnel direktorius, Geo. 
C. Howard, ir valdžios atsto
vas Francis A. O’Neill, Jr.

PASZOVE SAVO VY
RA POLICIJANTA

NEW YORK, N. Y. — 
Keturios deszimts devynių me
tu amžiaus Ponia Loretta 
Lynch susiginezino su savo vy
ru apie pakvietimus in ju duk- 
tes rengiamąsias vestuves. Ji 
sako kad jos vyras, per tuos 
barnius, ginezus, policijantas 
Robert Lynch, penkios de
szimts metu amžiaus, davė jai 
per aki. Ji tada pasiėmė revol
veri isz po paduszkos ir paleido 
du szuviu staeziai in savo vyro, 
policijanto peczius.

Jis buvo nuvesztas in Szven- 
to Vincento ligonine, kur dak
tarai sako kad jo padėtis pa
vojinga.

Porele yra ženota jau trisde
szimts vienas metas ir turi tris 
vaikus; Robert, kuris dabar 
randasi Laivyne; Muriel ir Ge
raldine, kuri yra ta busimoji 
nuotaka apie kurios veseile tė
vai buvo susiginezine.

Albert Felix, Ponios Loretta 
Lynch advokatas, prasze teisė
jo Galloway kad jai butu pa
skirta maža kaucija, priparo- 
dindamas kad czia buvo ben
dras nesutikimas ir susikirti
mas. Jis teisėjui Galloway pa
rode jos pajuodinta aki, ir sa
ke kad czia iszrodo kad jiedu 
yra kalti. Teisėjas paskyrė pus- 
treczio tukstancziu doleriu 
kaucijos.
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ju pavergtieji krasztai neisz- 
sprustu jiems isz nagu.

Vilniaus radijas Balandžio 
13 d., paskelbė, kad sziomis 
dienomis pradėtas Vilniaus 
Katedros, kurios pastato veiki
mo autorius yra archit. L. 
Stuoka-Guceviczius, remontas. 
“Bus restauruotos pastato isz- 
oreje esanezios skulptūros, ju 
detales, po to bus atlikti tinka
vimo ir dažymo darbai, vėliau 
numatyta restauruoti vidaus 
skulptūras ir architektūrines 
inveikimes”. Taigi, Vilniaus 
Katedra, jau tik Bolszevikinis 
‘ ‘ architektūros paminklas ’ ’. 
Kovo 31 d., suėjo 75 m., Lietu
viu senosios kartos dailininkui 
P. Kalpokui. Sukaktis buvo 
paminėta Dailės Institute. Mi
nėjimą atidarė instituto dir. V. 
Mackeviczius, praneszima apie 
P. Kalpoko gyvenimą ir kūry
bos kelia skaitė Vilniaus Dai
lės muziejaus dir. Pr. Gudynas. 
Balandžio pradžioj Lietuvoj 
lankėsi Soviet, kompoz. B. 
Szostakoviczius. Balandžio 8 
d., Kaune buvo suruosztas jam 
skirtas vakaras, o vėliau toks 
vakaras Vilniaus Filharmoni
joje. Vilniuje jis susitiko su 
Vilniaus konservatorijos ko
lektyvu, Balandžio 13 d., pami
nėjusiu jos deszimtmeti.
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