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KAREIVIS
PASMERKTAS

12 Metu Katėjimo Už 
Iszdavikyste

V. L. BoctKOwsKi, Editor and Mgr, 66 METAS

KITOKIS
SAMARIETIS

JACKSON, MISS. — Eddie 
Howard, kaip tikrai geras Sa
marietis, paėmė akla James 
Brooks už rankos, ir pervedė ji 
skersai ulyczia, ir paskui pa
siėmė visus to aklo 
pinigus.

Policijantai labai 
“geraji” Samarieti
tais pasivogtais pinigais. Jie 
rado ta akla žmogų, James 
Brooks, dar vis bestovinti su 
isztiestomis rankomis, kad 
jam kas parodyti in kuria pu
se eiti, anapus ulyczios.

Kunigai Aresztuojami
Argentinoje Bažnyczia

Nuo Valdžios
Atsikiriaina

Panedelyje pripuola Amerikos Szvente ‘Memorial-Decoration 
Day’- Kapu Puoszimo Diena, atminimas mirusiu paminėti Suvieny
tu Valstijų Amerikos Kareiviams, žuvusioms per Civilini Kara 1861

V1 -18G5m., ir per du Pasaulinius Karus.
: y-1
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Frerideirtaą ęi^oworis ZM0NĄ NUZUDIN- 
buvo, nusistatęs priesz tai. Jis 
sake kad tai per daug.. Ir dabar 
Sentas jam pritarė ir ta insta- 
tyma iszmete.

Demokratai norėjo ežia pri- 
parodinti kad Prezidentas Eis
enhoweris neturi tokio pasise
kimo kaip jo palydovai sako 
kad jis turi. Bet dabar pasiro
do kad visi žmones remia ir 
stoja už Prezidentą Eisenhow- 
eri.

Jis sako kad sutiktu ant ma
žesniu algų del visu pacztoriu. į 
bet jis sako kad Kongresas per: 
d am g reikalavo ir už tai jis ne
sutiko, Senatas su juo sutiko.

jį

Isz Amerikos TA ANT VIESZKELIO

EISENHOWERIS
LAIMĖJO

Senatas Nepriėmė Pa- 
czto Algų Pakėlimą

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Eisenhoweris lai
mėjo didžiausi susikirtima su 
Senatu, kai Senatas palaike jo 
nusistatymą neduoti paczto- 
riams tiek kiek Kongresas bu-

DYKADUONIAI

CAMBRIDGE, MD. — Mo- 
teriszkes lavonas buvo suras
tas ant vieszkelio, apie ketu
rios mylios nuo szio miesto, 
apie puse po pirmos valandos 
isz ryto.

Policijantai sako kad ta mo- 
teriszke buvo trisdeszimts 
dvieju metu amžiaus, Ponia, 
Geraldine Farrar Moore.

Ji ta vakara susitiko su 
vieszkelio darbininku saliune, 
kur jiedu iszsigere ir paskui 
jie iszvažiavo in jo troka ant 
raidos.

Vienas draiverys patemijo 
jos lavona ant vieszkelio ir pra-

Prezidentas
Dwight Eisenhoweris

vo nustatęs. Pacztoriai buvo 
pareikalavę asztuonis centus ir 
asztuonis nuoszimczius dau
giau aulgos.

Praneszimas
Skaitytojams!

Isz priežasties kad Ameriko- 
niszka Tautiszka Szvente “Me
morial arba Decoration Day” 
Papuoszimo Kapu, szirnet ap- 
vaikszeziojama Panedelyje Ge
gužio (May) 30-ta diena, visi 
Amerikos bankai, pacztai, fab
rikai, angliakasiai, kromai ir 
laikraszcziai, apvaiksztines ta 
diena, tai ateinantis Utarnin- 
kas “Saules” numeris neiszeis, 
kad ir musu darbininkai galė
tu apvaiksztinete ta diena.

Dovanokite mums. Acziu!
—‘ ‘Saules’ ’ Redakcija.

už savo nuosavybes, kaip ir ki
ti.

Valdžia toipgi panaikino 
penkias Bažnyežios szventes.

I rezidentas Peron dabar tu
ri pasiraszyti ant to bylos ir 
paskui ta byla eis ant balsavi
mo. Visi laikrašztininkai spė
ja kad Peron pasiraszys ir per 
balsavimus ta tyla bus priimta.

BERLYNAS, VOK. — Eili
nis kareivis, Private William 
T. Marchuk, buvo intartas ir 
dabar yra nuteistas, pasmerk
tas ant dvylikos metu in kalė
jimą ir negarbingai pravary
tas isz vaisko.

Trisdeszimts asztuoniu me
tu amžiaus kareivis Marchuk, 
isz Norristown, Pa., kuris buvo 
Sovietu kalėjimuose per sze- j 
szis metus, buvo surastas kal
tas už iszdavima Sovietams 
Amerikos armijos paslapcziu. 
Jis teipgi buvo kaltinamas už 
pabėgima isz Amerikos armi
jos.

Jis mažai ka sake kad save 
apsigintu ar pasiteisintu; jis 
tik trumpai, bet aiszkiai ir 
ryszkiai sake kad jis tuo laiku 
buvo girtas, kai jis savo vieta 
apleido, ir papuolė in Sovietu 
policijos rankas.

Jis dingo isz Vakaru Berly
no, Vasario ketvirta diena, 
1949 metais, ir buvo paleistas 
isz Sovietu kalėjimo in Vorku
ta, Sausio dviideszimta diena 
1955 metais.

Du kiti Arncrikieežiai, kurie' 
sykiu su juo buvo toje nelais- Į 
veje, liudijo, svieczino priesz 
ji. Jie yra John Noble isz De
troit ir kareivis William Ver- 
dine isz Starks, Louisiana. Jie
du per teismą sake, kad karei
vis Manchuk draugavo su Ko- o 
munistu agentais, kai jis buvo 
nelaisvėje.

Gal visa tai, ka tas kariszkas Vokiecziai taip smarkiai 
teismas rado ir ka tiedu sviet- pU0]asj įn apsiginklavimo 
kai sake yra ir teisybe. Bet darba, kad Prancūzai jau da- 
szitokiame klausime reikia 
daugiau negu tik teisybes; rei
kia supratimo, atjautimo ir už
uojautos.

Kažin ka mes darytume to- reįvįg ]y[archuk buvo paskirtas 
kloję padėtyje? Szeszi metai jn .<2iniu Einkimu>> darba; 
prie sunkaus darbo Sovietu .... . . . .11 _ reiszkia, jo pareiga buvo rink

ti žinias apie pricszo žingsnius; ‘ 
vienu žodžiu, jis buvo Ameri
kos szpiegas. Tai atsakomin- • 
giausias ir pavojingiausias 
darias. Kadangi jo virszinin
kai mate ir žinojo kad jis toks ■nepastovus, tai kam jie pasky-1 
re ji in toki darba? Mums ro-Į 
dos kad ežia ir karininkai tu
rėtu atsakyti.

Visi gerai žinome ir supran-

žmogaus

greitai ta 
suėmė su

VOKIECZIU ARMIJA

Kasztuos Pus-antro
Bilijono Doleriu

BUENOS AIRES, ARGEN
TINA. — Argentinos policija 
yra suaresztavus ir dar vis 
aresztuoja Kataliku bažny- 
czios Kunigus, kuriuos jie isz- 
trauke isz klebonijų ir net isz 
kliosztoriu.

Valdžios atstovai sako kad 
Kunigai dabar kursto savo pa- 
rapijonus pricszintis valdžiai, 
kai Senatas yra invedes instą 
tyma atskirti Bažnyczia nuo 
valdžios, ir panaikinti insta- 
tyma, kad Kataliku tikėjimas 
yra viso kraszto tikėjimas. Tas 
Senatas taipgi yra panaikinęs 
visa parama Bažnycziai ir Ka- 
talikiszkcms makykloms, ir 
datar Bažnyczios ir Kataliku 
mokyklos turi taksas mokėti

NESUŽEISTAS

OKLAHOMA CITY, OKLA. 
— Charles Thompson greitai 
nusiskubino pas policija pra- 
neszti kad jiis mate kai vienas 
automobilius inkrito in patvi
nusią Deep Ford Creek upe ir 
paskendo.

Po'icijantai greitai pribuvo 
in ta vieta ir pradėjo jieszkoti 
ar draiverio ar to automobi- 
liaus. Be pasisekimo.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Naciu Submarinas Ant Parodęs
Vokiecziu

pranesza 
paskyrius

STUDENTAI : nesze policijai. Policija isz pra-1 
džios ji suarcsztavo, ar bent 
sulaikė, bet paskui, kai jis po- 
lici j autams padavė to troko 
laisnius, policija ji paleido ir 
suaresztavo dvideszimts ketu
rių. metu amžiaus John J. Mur
ry.

Jis polici j autams szitaip pa
pasakojo kaip viskas atsitiko: 
Jis susitiko su Ponia Moore, 
kuri yra divorsuota, in saliuna 
in Cambridge, kur jiedu iszsi
gere ir paskui nutarė važiuoti 
in Salisbury. Kelionėje jiedu ver£Pszkame kalėjime. Žmogus 
susipesze ir ji iszszoko isz joi^a^ iau 3aus^s kad ne tik ar-s 
troko.

i'
Bet policijantai spėja 

jis tyczia ja suvažinėjo, nes jo 
pecziai, sprandas ir kojos bu- į 
vo nulausztos.

PHILADELPHIA, PA. — 
Pennsylvanijos Universiteto 
studentai sukilo ne tik priesz 
sa vo Universiteto valdžia, bet 
ir priesz miesto ir valstijos val
džia, kai jie sudaužė viena au
tomobiliu ir iszmusze langus 
viename garadžiuje.

Ir policijos kapitonas tuos 
studentus tik nubaudė su pen
kių doleriu baudos ir pusantro 
dolerio kasztu. Tas policijan- 
tas turėtu tuos studentus nu
baudęs ant keletą tukstaneziu 
doleriu, tik juos pamokinti kad 
jie nėra ponai ir kad jie negali 
savo narava varinėti, kur jiems 
patinka.

Vienas isz tu studentu sumu- 
sze savo tęva taip kad jo tėvas 
turėjo būti nuvestas in ligon
ine, kur jam deszimts stieziu 
reikėjo indeli in jo galva.

Jau beveik laikas suvaldyti 
musu tuos studentus, kurie Frank Gregorski nubaustas 
jaueziasi kad jie yra augsz- ant szimto doleriu baudos už ta' 
cziau už musu instatymus.

Musu augsiztesniosios moky
klos gal ežia kaltos, kai jos die
vina ir garbina visus tuos stu
dentus kurio loszia futbole ar 
kitus sportus. Studentas stoja 
in kolegija ar universitetą mo
kslo ingyti, o ne sportuose atsi
žymėti. Sportai neturi jokios 
vietos musu kolegijose ar uni
versitetuose, ir juo greieziad 
musu universitetu virszininkai 
tai susipras juo sveikiau bus 
musu mokslo instaigoms.

BONN, VOKIETIJA. — 
Vakarines Vokietijos valdžia 
pranesza, kad nauja Vokieti
jos armija kasztuos $1,666,000,- 
000 per pirmuosius metus. Tiek 
reikes pinigu tik pradėti tver
ti visai isz naujo 
vaiska.

Iždo Ministerija 
kad valdžia yra
$2,142,000,000 bendrai del ap
siginklavimo del vieneriu me- 
ta.

j Resztas tu pinigu eis prisi
dėti prie palaikymo Alijantu 
kariuomenes Vakaru Vokieti
joje, ir del kitu reikalu, kaip 
pataisymui ar atstatymui in- 
vairiu vietų, kurias dabar Ali
jantu armijos apleidžia ir pa
veda patiems Vokiecziams 

| tvarkyti.

bar ima labiau bijotis naujos 
Vokietijos negu Sovietu Rusi
jos.

mija ji apleido, bet ir draugai 
kad j* iau Pamirszo- O isz kitos pu

ses, argi ir mes nesigerintume, 
kad tik mums butu nors biski 
lengviau tokioje padėtyje.

O kaslink iszdavimo Armijos 
paslapcziu, tai ežia tikros bai- j 
kos: Juk kiek eilinis kareivis 
žino kad ir apie savo kompani
ja, savo batalijona? Mes, namie Į tame k;d tvarka ir d*rauSme! 

žiaus Lee Hogan buvo Teisėjo’ scdedam^ ^kraszczius skaity- reikalinga vaiske; bet kam to-į 
Frank Gregorski nubaustas cami, da-ug daugiau žinome kas kjs kaįsus skirtumas tarp eili-;

MAŽA KLAIDA

MILWAUKEE, WIS. — 
Dvideszimts penkių metu am-

. darosi vaiske, negu eilinis ka- 
ka'jis'nebuvo padaręs^ reivis’ kad ir ant karo frunto- 

Teisme pasirodė kad szitas ®ar *r "negana. Kai szitas 
Lee Hogan buvo gavės laisnius: eilinis kareivis antru kartu sto- 
draivinti automobiliu. Gauti 1° ’n vaiska, jo motina kelis sy- 
tokius laisnius reikia priparo-i ^ius laiszkus parasze jo virszi- 
dinti no tik kad jau moki gerai 
automobiliu vaidinti, "vairuoti, 
bet reikia ir rasztu in keletą 
klausimu atsakyti ir savo var- 
dav pasiraszyti. Teisėjas daži- 
nojo kad szitas dvideszimts 
penkių metu jaunuolis yra be- 
rasztis, nemoka nei savo vardo 
pasiraszyti!

ninkui, karininkui, kad jos sū
nūs, nors labai geras, bet kad 
jis negali susivaldyt kaslink 
gėrimo, kad jis labai geria. Ji 
prasze kad jos sunui nebutu 
duota jokia atsakominga pa
reiga.

Bet nežiūrint tos motinos 
praszymu ir paaiszkinimu, ka-

nio kareivio ir karininko, jie-j 
du būva patraukti iri teismą už 
koki prasižengimą? Paprastai 
karininkas būva tik pabartas, 
ir viską; o eilinis kareivis be
veik visados būva tai asztriai 
nubaustas, kaip ir szitas Mar
chuk.

Szitokie musu kariszki teis
mai atsirūgsta senoviszku Prū
su Armijos raugalu, kada kari
ninkas buvo neliecziama asme
nybe.

PLATINKIT “SAULE

Per Antra Pa,saulini Kara, 
Rear Admirolo Dan Galle
ry’s Task Force su savo ka
rininkais suome Naciu sub- 
marina, U-505;, ir greitai ji 
su ežiu po pirm negu jis pa-

skendo. Czia paveikslas pa
rodo kaip tas submarinas 
buvo atvesztas in Chicaga 
isz Portsmouth, New Hamp
shire.

Kai bangos iszkilo ir buvo 
pavojaus kad szitas Naciu 
sutmarinas gal bus paskan
dintas, jurininkai greitai pa
rūpino szitus trokus, kurie

ta sul marina apipylė su pes- 
kemis apie devynių pėdu 
augsztumo, kad bangos ji 
nepaskandintu.

Paskui, po audros szitas 
submarinas buvo puspenktos 
pėdos iszkeltas augszcziau 
už Outer Drive uosta, kur is 
dabar randasi ant parodos. 
Musu jurininkai szita sub- 
marina suome in dvideszimts 
minucziu, bet jiems eme ke

turios dcszimts dienu ji pa
stumti szeszis szimtus ketu
rios dcszimts septynias pe- . 
das in jam paskirta uosta.

Apacziojc, per tas a,peigas 
pasisveikino Rear Admiro
las Gallery ir Komandorius 
Arthur Godfrey.
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Kas Girdėt
ežiu tokiu inžinierių.

Komunistiszka Kinija, be 
Sovietu pagelbos nieko nereisz- 
kia. O jau dabar matyti kad 
Sovietai nesiskubina per daug 
gelbėti tuos savo draugus, Ki- 
nieczius.

Mokytoju verktinai reikia. 
Daug senesniu mokytoju meta 
savo pareigas ir ima darbus in 
fabrikus; mažai studentu sto
ja in mokytoju eiles. O vaiku, 
mokslo amžiaus vis didėja.

SAPNORIUS PARYŽIAUS :: ::
NUSKURELISSu 283 Paveikslais

Kai Vokietija ir Japonija 
bus vėl apginkluotos, musu ka
reiviai gales jau isz tu krasztp 
gryszti namo. Iki dabar Ame- 
rikiecziai jaunuoliai važinio ja 
in Japonija ir Vokietija eiti 
kariszkos sargybos pareigas, 

. kol tu krasztu jaunuoliai ima 
gerus darbus, sziltas vietas ar 
taip sau tinginiauja. Jau lai
kas kad tu krasztu jaunimas 
in savo kraszto sargyba stotu.

Iki dabar szimtas szeszios 
deszimts penki milijonai Ame- 
rikiecziu užlaiko du sžimtu 
septynios deszimts penkis mili
jonus Europiecziu ir asztuo- 
nios deszimts milijonu Japonu, 
kad visi jie galėtu kaip ponai 
gyventi.

Daktaru visur trumpa ir 
trūksta. Tie, kurie iszeina dak
taro sunkius mokslus dažniau
siai eina toliau ir tampa. spe
cialistais. Mums laibai reikia 
paprastu, naminiu, mažu mies
teliu daktaru. Iszeiti ant dak
taro baisiai daug •kasztuoja ne 
lik pinigais, bet ir prakaitu. O 
daktaru sz/aibas nenori nei 
szneketi apie parama isz val
džios, kad tokiems studentams 
butu lengviau tuos mokslus 
iszeiti. Daktarai sako kad jie 
nenori nieko bendro turėti su 
valdžia ar jos parama, nes jie 
nori 'savo darba dirbti, vesti be 
valdžios insikiszimo.

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateiteje 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.

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Bet dabar, kai pavojus isz 
Rusijos atslūgs, tai gal aplin
kybes pasikeis, ir gal mes tu
rėsime gana drąsos ir
proto Europiecziams ir Japo
nams pasakyti kad jau laikas 
kad ir jie stotu in darba. .

gana

Visai netikėkite ir jokios 
vilties nepadekite in tuos drau- 
giszkus susiraszymus tarp Pre
zidento Eisenhowerio ir So
vietu valdžios vado Bulganin. 
Bulganin Rusijoje yra bejiegis 
ir Eisenhoweriui nieko negali 
duoti. Eisenhoweris, Ameriko
je yra teipgi bejiegis be Kon
greso. O Kongresas tam Bul
ganin nieko neduos, nežiūrint 
kad jis yra Prez. Eisenhowerio 
draugas. Czia tik laikraszti- 
ninku svajones.

Už keliu dienu pasipils 
visu mokyklų, kolegijų ir 
versitetu tukstaneziai

isz 
uni- 

nauju 
“mokslincziu”, kiekvienas su
popiergaliu kuris parodo to 
mokinio, studento, moksleivio 
ar mokslincziaus nuveiktas 
mokslo knygas.

Visi mes suszuksime “Va
lio”, ir kuo geriausios kloties 
visiems jiems vėlinsime.

Sziandien mokslas tikrai 
reikalingas; be mokslo žmo
gus diriges. O tai ypatingai tei
singa musu jauniesiems.

Fabrikantai reikalauja dau
giau inžinierių, kuriems jie tik
rai riebias algas moka. Sziais 
metais fabrikantams pritrūks
ta apie trisdeszimts tukstan-

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA z . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

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

Dabar mokslo metu pabaigo
je, hutu visiems tėvams in svei
kata gerai apsirokuot i ir apsi
žiūrėti, kaip ir kur toliau su sa
vo vaiku mokslu.

szirat-

Kunigu, ylpacz mums Lietu
viams visur trūksta. Kad ne tie J
“Dypukai” isz Lietuvos, tai 
jau dabar daugumoje musu pa
rapijų rastųsi Airisziai Kuni
gėliai.

Musu vienuolynams teipgi 
trumpa ir trūksta paszaukimu. 
Musu Klebonai praszo ir reika
lauja Seselių savo parapiji
nėms mokykloms; bet tu Sese
lių, toli gražu, nėra gana 
jau insteigtu mokyklų.

del

Ne visi jaunieji gali Kunigo 
mokslus is^teseti, ne visi tinka
mi, ir už tai mums tu Kunigu 
ir trūksta. Deszimts metu trin
ti mokslo suolą tai ne baikos. 
Tik gabesniems ežia durys at
daros.

Buvo laikai, kada kolegijos 
kalbindavo mokinius stoti in 
jas. Bet ne sziandien. Beveik 
visos kolegijos dabar bedavoja 
kad neturi gana vietos gabiau
siems studentams. Ne tik vie
tos nėra gana, bet nėra gana 
Profesorių.

Ir musu Lietuviu Katalikisz- 
kos mokslo instaigos panasziai 
nusiskundžia. Vietos mažai; 
studentu, studeneziu per daug.

Kazimierietes Seseles, Chi
cago je, yra k a tik pasistaeziu- 
sios nauja “Maria” mokykla, 
High School, kuri kelis milijo
nus doleriu kasztavo, ir kuria 
lanko apie szesziolika szimtu 
mokiniu, studeneziu. Mokykla 
nors, rodos, milžiniszka, bet 
jau dabar matyti — per maža.

Tos paezios Kazimieretes 
Seseles dabar rengiasi statyti, 
ir padidinti priedą tai savo 
garsiajai “Marija” mokyklai; 
Newtown, Prie Philadeįphijos, 
savo Viloje-, “Villa Joseph Ma
rie”.

Mes, Lietuviai turime gar
sias, augsztas mokslo instaigas 
savo vaikams; tik deja, ne visi 
jomis pasinaudojame. Marijo
nai vaikams, , Kazimierietes 
mergaitėms turi puikiausias 
mokyklas; tik gaila kad jose 
randasi daugiau svetiintaueziu 
negu Lietuviu. Ir czia ne kas 
kitas kaltas kaip tik musu tu 
vaiku tėvai.

Kazimieriecziu Seselių nauja 
mokykla “Maria” High 
School, vargiai turi sau lygios 
visoje Illinois valstijoje.

Pradžioje szio musu 
ineczio, musu mokslincziai tu
rėjo viena obalsi: “Duok vai
kui mokslo, ir jis bus geras, to
bulas.” Dabar mes gyvu kailiu 
matome to o balsio klaida ir 
kvailumą.

Sukcziai, vagiai, razbainin- 
kai nėra bemoksliai; pavojin
giausi musu kraszto iszdavikai 
yra. universitetus 'baigė moks- 
lincziai. Mes dabar matome 
kad vien mokslo negana.

dėjo ranka ant savo aulgytinio.
Ne yra ant svieto pursztin- 

gesniu esybu kaip laikai drąsą 
ir mitrumas Izidoriaus, teipos- 
gi žodžiai seno 'Žalnieriaus pe- 
reme visus vaikus ir visi pri
plojo rankomis del mažo vai 
kino. Ir del szunelio parode vi
si 'savo gaileste: apsiaubė ji 
ratu, atriszo szuneli, glamonėjo 
ji ir glostė. Nes žvėrelis atsi- 
kreipinejo nuo savo nevidonu 

-su neisztikejimu, slėpdamas 
galva ant krūtines savo iszgel- 
betojaus.

— K a su juom padarytie? 
Tarė szeržentas, kaip jau atsi
tolino. Kuknioje nepavelins 
tau jo laikyt. Geriause palikie 
ji prie keno duriu.

Nes szuo, kaip ir suprato to
sios žodžius, pradėjo Izidore- 
lui laižy't veidą.

— Ach, ponas szeržente! 
Žiūrėk! Paszauke vaikas. Bied- 
nas szunelis rodosi praszo 
idant jo ne apleistam Ar galu 
neturete susimylėjimo ant jo? 
Sunkintu mano san'žine, kaip 
kokia padaryta niekyste.

— O jeigu jojo laikyt nega-

Gal kaip tik už tai musu Bol- 
szevikeliai ir bedieviai {repais 
žemyn eina: Jie iszeivijoje, 
Amerikoje nėra insteige nei 
vienos mokyklos, nei vienos li
gonines, nei vienos mokslo ar 
kultūros iuataigO'S. Audringu 
prakalbu ir triukszmiugu susi- 
rinkinlu gadyne jau seniai pra
ėjo, ir tie musu anų dienu bro
liai neūĮ įsižiūrėjo ir pasiliko 
.užpakalyje.

Mes pasirūpinome sau ir sa
vo tautai didingus mokslo 
kambarus, garsias instaigas; 
dabar lieka tik prižiūrėti kad 
musu vaikai tais musu nuveiki- 
mais pasinauduotu: parapiji
nes mokyklos, Katalikiszkos, 
Lietuviszkos High Schools ir 
kolegijos. Jos .mums priguli, 
jos musu ir musu vaiku.

Pypkes Durnai
Jeigu Mergina

Jeigu mergina sau mano, 
Kad tiktai del to iszteka, 
Už vyro, kad nepasenstu, 
Kad turėtu pastogia, 
Kad nebutu sunkenybe 

tėvams,
Kad nuo svieto nebutu 

iszjuokta,
O j eigai vyras paeziuojesi 

tiktai del to
Kad mergina turi pasoga, 
O po tam pamina ja 

po kojų,
Arba del jos patogaus 

veidelio,
Kad iszvirtu valgyt,
Ir apskalbtu kelis 

burdingierius,
Tai tokioje poroje nebūna 
Sutaiką vienokiu misliu, 
Paskui vietoje laimingo 

gyvenimo, >
Butu tikra velneva,
Paeina visame vargingas 

gyvenimas,
Ir kitus atgrasina nuo 
Suėjimo in luomą moterystes.

lesi?

bėjo Izidoris in Mele.
— Kur-gi ne! Mano mama 

yra teip gera. Del manės to ne- 
padaris idant iszmestu biedna 
szuneli. Žinai, jau asz ji teip 
myliu! Nes isz kur ji paėmei?

Izidoris apsakė visa atsiti
kima.

Paskui atėjo jiem dviem ant 
misles, jog szuo neturi vardo. 
Kaip ji vadyt? “azor” “zefir” 
“kastor”, tai vie ne!

— Asz žinau! Paszauke 
mergaite. Praminsime ji “plas- 
teriu.”

apraszy-

apysaka 
szimtme-

Tai tegul ponas paima.

— Gerai! “Plasteris”. Pa
leisk ji ant žemes, o pažiūrėsi
me, ir szauksime, ar jis supras.

— O kaip pabėgs?
— Nebijok nepabėgs, o jei

gu pabėgtu, tai asz jam kaili 
nuluptam

Szunelis nebego ir rodos tam 
name buvo užaugės.

■Izidoris primine sau, jog jau 
laikas gryžt namon. Jau mat 
dabar ir jam rūpėjo.

— Turiu eitie, tarė smutna 
lik sveika, ryto pasimatysime

— Del ko? Mane ponas pri
glaudai, o ir jis tokis jau var
gutis. Žiurekie, szeržente, ko
kis nulindęs!

— Pas Invalidus nevale 
szunies laikyt. Jeigu kožnas 
isz juju galėtu, tai randas turė
tu dvigubai tiek iszduot ant 
užlaikimo, kiek dabar iszduo- 
da.

Eidamas namon apsižiūrėjo, 
jog ne labai grąžei iszrodo, ba 
buvo purvinas ne tiktai czeve- 
rykai nes ir mandieraite. Gai
la jog ne apsiszvarino pas 
Lankonus. Ka pasakis, kaip ka 
pasitiks ant kiemo? Sarmata 
jam buvo ir ne smagu, nes da
bar ne laikas sugryžipet.

Sztai pasitinka ant kiemo je- 
narola.

Sudrėbėjo ir susilaikė neno
rėdamas.

— O tai kas? Paklausė 
narolas. Kaip tu iszrodai? 
kur sugryžti? Ar volojeisi 
purvina?

— Ponas jenarole, tai ne už 
mano kaltes, atsake kaisdamas 
vaikinas.

— Ar turejei koki atsitiki-

je.'-
No
po

— Ach! Žinau, ka padary
siu! Paszauke staigai Izidoris. 
Nunesziu ji pas Mele. Pas Lan
komis 'bus jam gerai.

Ir palikes szerženta, nubėgo 
greitai ant Avenue de-la Mon
Piquet.

— Mele, Mele! Paszauke 
rsztolo. Žiurekie, ,ka tau atne- 
sziau. Jeigu mane m vi i, tai bu- O K/ 7

si del manes gera.
Ir padėjo jei ant kėlu dre

banti szuneli.
Ach szuo! Kokis mažiukas! 

Paszauke gėrėdamasi Mele. O 
kokis gražus! Asz ji nuprausiu, 
pamatysi kokis bus gražus, 
kalbėjo toliaus, glamonėdama 
szuneli. Rodos geras ir szvarus.

■ Ir nubėgo jieszkot pieno.
Už valandėlės sugry'žo su pil

na tbrielkaite, o szunelo nerei- 
kejo du kartus praszyt prie to 
gardumėlio.

— Na, likitės sveiki, vaikai 
tarė szeržentas, kuris užėjo 
tuom laik. Ir tu, vaikiu, sugry- 
žinekie netrukus, jenerolas ga
li tavęs pareikalaut.

Pasilikia palis vaikai, pra
dėjo rodavintis, kaip toliaus 
Imis 'su szuneliu, o Mėli pava
dino ji sieratuku.

— O kažin ar tau*tėvai pa
vėlins taji szuneli laikyt? Kal-

ma?
— Muszeisi su kuom?
— Teip, ponas jenarole.

• —■ Su ulyczinais vaikais?
t e

— Tenp, ponas jenarole.
— Ar nežinai, jog tau tas 

užginta? Busi nubaustas, ha 
turi atmintie, jog reikc to sau
gotis per ka iii niekus gali pa
virst. Asz tau užsakau idant 
tai butu paskutini karta.

— Asz su jeisais nesi'bovi
jau, ponas jenarole.

— Ar tai tave užkabino?
— Ne, ponas jenarole. Tai 

asz juosius užkabinau.
— . Tai tu mėgsti vaidintis?
— Ne, ponas jenarole. Jie- 

je norėjo szuneli nuskandint.
— Tai tu nedavei?
— Teip, ponas jenarole.
— Tai gerai, tai kas kitas. 

Tai labai gerai, mano vaikine. 
O kas stojosi *su szunim ?

— Atidaviau ji Melei Lan- 
koniutei.

— Lankoniutei? A-ha! Tai 
geri žmonis. Ar ten bus jam-ge
rai. O ne užmirszkie parodyt 
man ji rytoj.

Ir nuėjo tolin, neatsižiureda- 
mas ant vaikino, kuris paskui 
ji slinko drasei.

— BUS DAUGIAU —
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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 J 02— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

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

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

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

No.l 16—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; Bedaliu 44 pus., 20c

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

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

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

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

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos T ur- 
tingu Ponu. 35c.Z

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 Bcrnadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—Apie Velniszkas 
Valūnas 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 pus
lapiu, 20c.

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mul
kinus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20o.

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., 20g.

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. 
25o.

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

I8OV2—JUvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

N0.196—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 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:

Il3r’ 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.

ĮHr3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Paryžiaus Nuskurelis
(Tasa)

Prieteliai
Praėjo keli menesiai. Gavean 

negirdejo daugiau skundžestes 
savo augytinio; prieszingai, vi
si tarnai ir lįpinisžkiai kas kar
tas pradėjo apie ji prilankiau 
kalbėt, o pats jenarolas mato
mai pamylėjo savo artimiause 
tarn a.

Jau sunku buvo sziandien 
pažint Izidorių, ta iszbliszkusi 
vaikinėti, kuri szeržentas isz Ii-1 
goribuczio paėmė taji driskiu 
nuo ulyczios, pardavika 'brcžu- 
ku. . Sziandien szvariai past rė
džiusi, skabru Vaikinas, temin- 
gas ir mistras, net miela buvo 
pažiūrėt; jau ir veidas gražus 
ir skaistus. Priek tam užaugo, 
sustambėjo ir iszsirictejo, jog 
net szeržentas Gavean jautėsi 
puikesniu per ji ir kas kartas 
labiau prie jo prisiriszinejo.

Mokykloje Izidoris teipos-gi 
trumpame laiko likosi pamylė
tas nuo visu profesorių ir drau
gu, o su vienu studentuku Ado
mu Lankomi szirdingai susi
draugavo.

Adomėlis buvo su n ūmi atsi- 
služijusio kareivio, gyvenan- 
czio Name Invalidu, o jo moti
na turėjo kromeli prie Avenue 
de-la-Monte-Piquet, ir jame 
gyveno su juom ir jaunesne už 
ji dukriuke, užiminėjo pora 
kambarėliu.

Vaikinukai po mokslui nu-

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami 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- 
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
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 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio 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!

bėgdavo pas Adomėlio motina, 
o Izidorelis kada eidavo iii 
miestą su reikalu arba ir teip 
kiek jam laiko atlikdavo, tai 
atsidurdavo pas Lankomis.

Tenais taukiaus© praleidi- 
nėjo vakarus, o norint Gavean 
džiaugėsi isz to, jog jo augyti- 
nis suėjo in pažinto su doru na
mu, vienok dūsavo, jog jisai li
kosi užmirsztu ir jau ne tan
kiai su juom matosi.

Isz tikro, vaikinas dabar la-

* BALTRUVIENE *

Moteriszke gali daug labai 
Daug ir kažin ar ne viską, 

Ka tik nori pataiko atlikti. 
Moka kalbėt visai ne tokiu 
Saldžiu ir meiliu balseliu, 
Kaip del vyrams iszrodo 
Moka arba gali visa nakti 

szokt ezeverykuose, 
Kurie jos kojai visu coliu 

per siauri, 
O dviem eolais per trumpi, 

Bet nematysi ja susiraukusia, 
B o v i j as i k uoliu k sm i aus i a, 
Rodos kad visai nejauezia 

jokiu kaneziu, 
Kokias jai daro czeverykai.

Gali praeiti pro Įauga 
Krautuves parodalu visai 

nedirstelejiTS in langu.
Pataikys nueiti in bažnyczia 

Ir ten kuo-inaldingiausia 
melstis, 

O sugryžus namo, 
Kuogeriausia apsakyti savo

prasargas, 
Ir nuomone apie p ar edal a

Kitu dukteria J ievos, 
Kurios 'buvo bažnyczioje. 
Pataiko kartais,.szventai

Žiūrėti in akis vyrui, 
Kada jisai teisinasi priesz 

ja,
Del ko ilgai vakare 

užtruko mieste,
Ir net tiki jam nors 
Gerai žino kad jis 

meluoja. 
Pataiko meluoti doriausia, 
Kada szirdyje turi visai 

prieszingus jausmus.
Žodžiu, moteriszke viską 

pataiko, 
Ir nebereikalo pikti žmones

Vadina motere ragana, 
Nes motere pilna biaurybiu, 

Ir gali atlikti ta, 
Ko vyras negali atlikti. 
Vieno tik daigto motere 

negali padaryti, 
O ypatingai negali gerai 

apsieiti su pinigais, 
Nes kada sugriebė kelis 

dolerius,
Tai perkasi naujausia 

szlebe arba skrybėlė.
Bet motore gali padaryti 

•ir daug gero.
Daug teisingesne nuomene 

yra to, 
Kuris pasakė:

Viso pikto, bet ir gero 
Priežastim yra motere 

Motere gali vyra iszkelti 
in padanges,

Arba ji nuganubyt in 
giluma peklos. 

bai retai sueitinejo su szeržen- 
tu: tarnyste, mokykla, drau
gais, tas viskas ji užiminėjo, 
vos pasitikia kur pora žodžiu 
pakalbėjo.

Senis suniurnėdavo kaip ka
da: Hum, negali būtie kiįaip; 
jaunas visados traukiau prie 
jauno. O ant pagalės žinoma! 
Jog vaikai visi tokie. Be ne tai 
kada apie ka mistiną? Teip ir 
szitas. Jau jam nereikalingas.

Atėjo pavasaris: dienos gra>- 
žios, szilta žalumai ir žiedai.

Gavean dabar tankiai nuieiti- 
nejo ant žinomo suolelio ir atsi
duodavo misiems.

Aplinkui viskas linksmai 
iszrode tiktai jis vienas buvo- 
nulindęs, rodos kad nieko ne- 
mate ant svieto!

Staigai iszgirdo greitus 
žingsnius beganezio, o netru
kus po tuom nuilsės Izidoris 
susilaikė priesz ji dvesuoda- 
inas.

— Nuo puses valandos jiesz- 
kau pono! Paszauke. Juk tai 
nemudvieju suolelis! Pone 
Lankon mane prisiuntė. Praszo 
pono, idant ateitumai paragaut 
vysznines koszes, ka pati isz- 
vire. Ir ponas Lankonas teipos 
pribuvo.

Akys žibėjo vaikinelui ir tu
rėjo veidą linksma, nes szer
žentas to nenužvelge. Ne atsa
ke nieko, neturėjo noro eitie. O 
gi ko? Kad žiuretie ant laimes 
kitu ir paskui da didesne turė
tu gaileste?

Izidoris tuom laik nerimavo 
matomai.

— Eikime, tarė ant galo, 
imdamas už rankos. Laukia 
mudu.

.Gavean nesijudino nuo vie
tos.

— Eikie-gi ponas, paszauke 
vaikinelis konia proverksmus. 
Nenoriu, idant ežia pats sėdė
tum! Ar ne žinai, jog negalų 
ūžt r akt, kada mistinu, jog esi 
nuliudesi?

'Ne trauke dabar szeržento, 
nes žiurėjo jam in akis, jog se
nis negalėjo atsispirk

Senis sudrebėjo. Ar-gi teip 
labai paklustu nužiūrėdamas 
vaikina jog tasai atszalo prie 
jo? Stojo, nežinomas, ka daro, 
ir ėjo paskui Izidori, kaip ne- 
valninkas paimtas in nevalo.

Ne trukus stojo ant slenks- 
czio szvaraus namelio. Stalas 
czystai uždengtas ludino, jog 
lauke sveczio; ant langu stovė
jo žydintas auguoles czerpese.

Lankonas su savo paezia sto
jo ant' pasveikinimo, o Lanko
nas, narsus kareivis, nes pras
tas tada kareivis, pastate kede 
buvusiam savo szeržentui.

Tuojaus stojo ant stalo gar
di ir saldi arielkeli. Senei ap
sėdo alpie stata, vaikai susikuo- 
pino in kampeli, kur Adomėlis 
garsiause tauszke, o Moli klau
sė, sėdėdama ant žemos kėdu
tės, laikydama ant kėlu lele.

Senei provijo apie vaikus. 
Lankoniene gyre labai Izidore- 
li, nežinodama apie tai, kaip 
laibai tas patinka szeržentui:

— O ka su juom misiinate 
padarytie? Paklausė Lankonas 
už valandėlės, pildamas in 
stiklelius.

;— Bus kareivis. Turi da 
priesz tai iszmoktie paklusnu
mo.

— Iszmokinsi da ji ponas 
szeržente. Geroje patalpinote 
ji mokykloje. Žinau asz isz da- 
sekimo, kaip paklusnumas vai
kams insikala; paimkime mano 
Adomėlis, tasai jau supranta 
kožna mostelejima!

— Tai kas kitas, esi jo tė
vu!

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

Saule Publishing Co. 
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— O tu? Tu daugiau negu 
tėvas esi del Izidoriaus. Netu
rėdamas kitokio užsiėmimo, 
prižiurineji kaip tikra sami.

— E! Ne yra teip dideliu 
daigtu, gynėsi Gavean, kiškuti 
susiergelevia, susilaikau kišku
ti nuo rūkymo. Dyvas didelis, 
dadave kaip tai žmogus teip 
greitai gali prisiriszt. Kada 
sirgo, negalėjau naktimis mie
got, nuolatos akyse jis stovėjo. 
Vos pabusdavau jau man tuo
jaus ant mislies ateidavo: Kaip 
ten tas vargszas praleido nok
ti?

Nuo ne kokio laiko buvo šlu
boje tyka. Gavean apsidairė 
ant vaiku, kurie sėdėjo kam
pelyje, akis pastate, klausė kal- 
baneziu. Izidoris turėjo veidą 
kaip iszmintingiausio vyro. 
Ant kart pasikėlė, prisiartino 
prie senio ir apėmė rankom už 
kaklo, o senis paklausė:

— Kas tau yra?
— O kaip ponas pasakei 

jog ne esi mano tėvu. Tai teisy

be, nes ko teip esi nulindęs?
Senas karei vis - atsikrunksz- 

ti kelis sykius ir tarė:
— Matai, jeigu Imtumai 

mano sunum, tai norint' žino
tam, jog niekados neatsiskirsi- 
ine, o kad ir tenais ateis stotie 
ant smPtro.

Ir pakele ranka a.ugsztyn ro- 
dindamas su pirsztu in dangų.

Vaikas da labiaus prisiglau
dė prie jojo.

— Ne kalbėk ponas teip ta
re nulindęs, jeigu nori būtie 
mano tėvu, kaip ponas Lanko
nas Adomėli, taip asz busiu ta
vo sunum, paklusnum ir lai
mingu !

Szeržentas atkreipė galva ir 
iszerncs isz kiszeniaus skepetė
le nusznypszte uosi teip garsai, 
jog Izidorįs net kruptelejo, o 
vaikai juokais pasileido. Senas 
žalnieris, naudodamas isz to 
trumpo sumiszimo greitai nu- 
siszluoste aSzaros.

Nuo tojo laiko Gavean stojo 
daug linksmesnu, pas Lanko-

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
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nūs tankiai atsilankineja, o su
taiką su ju vaikais, net jame 
užvyda pabudinėjo.

Vaikinelis dabar noringai 
vaikszcziojo in mokykla ir bu
vo vienas isz geriausiu studen
tu, netrukus pamylėjo visi pro
fesoriai, o jau ka pats jenerolas 
tai negalėjo be jo rimt.

—■ Szaunas vaikas, kalbėjo 
ne karta., plodamas per peti se
na žalnieri. Tau augytinis.

Jau niesto užkaboriai pradė
jo jam galvoje užsitrint; jau 
nesibodėjo name Invalidu, ka 
isz pradžios jam kalėjimu isz- 
sidavinejo. Pažino czion visus 
ir viską: žmonis ir daigtus, ir 
prisiriszo prie juju su kožna 
diena. Sveikas valgis, darbas ir 
lavinimas musztre iszsitobuli- 
no.

Isz praeitos užsiliko jame 
tiktai dideli jausta del ubagelu 
ir nelaimingu. Nepraėjo pro> ge
neli sužeista, idant su kuom 
neapteiktu, ne praėjo pro bied- 
na vaikinėti. Jeigu turėjo koki 
pinigėli, noringai atidavinėjo 
1 >i ednesu i am, d ži a ugd am asis, 
jog norint karta gali paleng
vint iszteklyje.

Viena karta gryžtant nuo 
Lankomi, paregėjo kuopele isz- 
dykeliu, kurie apie ka tai sei- 
mavojo.

Prisiartino suakyvumu ir 

paregėjo maža szuneli, purvi
na, su suriszto mužpakalinem 
kojom laikanti ant szniurelo 
per didesni vaikioza, ant pa
žiūros dideli nedorėli.

— In vandeni! In vandeni! 
Nuskandinti Kliki vaikiozai.

— Nuskandyt? Paklauso 
Izidoris. Del ko? Ar gal page
dęs?

— Ne, nes mes pagavome 
turėjo paklyst. Reike pirmiau- 
se akmeni pririsztprie kaklo!

— Ne nuskandinsite ji! Pa
szauke Izidoris.

— Ar gal tu ne duosi ?
— Asz sakau kad ne!
— A-na ve! Ar isztikro ne

duosi ?
— Ne duosiu!
Ir nelaukdamas atsakymo, 

smagiai su savo koja re'že per 
vaikiozo koja kuris szuneli lai
ke, tas pargriuvo ir pagriebė 
szuneli ant ranku.

(Buvo tai pradžia galėjimo
Perpykęs vaikiozas tuom ne

tikėtu užpuolimu, paszoko ant 
lygiu kojų ir szoko prie Izido
riaus. Nes tasai ture josi ant 
sargybes.

Norint buvo menkesnis nuo 
savo prieszininko. o kad mo
kėjo gerai gimnastika, tai lai
kydamas po pažaste szuneli ir 
su rankom ne ka galėjo gintis, 
nes už tai su kojom atspirinejo 
užpuola ir pamaželi traukėsi.

Gauje valkatų kas kartas 
dauginosi ir su kliksmu paszil- 
dinejo savo dranga ant muszty- 
nes. Traukėsi kas kėlės miliu
tas. Ant galo indukes ilgu ne- 
ingalejimu, szoko su staigumu 
ant Izidorelaus, idant ji pa
griebt per puse ir trenkt in že
me; nes tasai suprato, apie ka 
eina, spyrė teip smarkiai su 
deszinia koja, jog prieszai 
griuvo ant žemes ilgai gulėjo 
ir raivesi nuo skausmo, ne ga
lėdamas pasikelt.

— Bravo, vaike! Esi narsus 
ir gudras! Tas man patinka! 
Davėsi girdėt balsas gerai už 
pecziu Izidoriaus. O tu nedorė
li, privalai sarmatintis kan
kint biedna žvėreli. Žinok ant 
galo jog už tokius darbus busi 
kadai norint sunkiai nukorotu.

Ir szeržentas kuris in ta visa 
prisižiurinejo nuo pradžios, pa-

(Tasa Ant 2 Puslapio)

West Hazleton, Pa. —
Gerai žinomas miesto gyvento
jas, Juozas Galinskas, 48 metu 
amžiaus nuo 6 East Clay Ave., 
staiga numirė savo namuose 
pareita Nedelia. Velionis per 
keletą metu turėjo užsieimima 
kaipo prižiūrėtojas del vaiku 
in West Hazleton Mokslo Dis- 
trikto. Gimęs Mahanoy City, o 
1930 metuose apsigyveno West 
Hazletone. Paliko savo paezia 
Stase (Vaitkiute); duktere, 
D. Rybarczykiene isz West Ha
zleton, supu Juozą, kuris tar
nauja del Dede Sarno in U. S. 
Marine Corps, Camp Lejeune, 
North Carolina, taipgi seserys: 
Anele pati Pijuso Valinskio, 
Mahanoy City, ir N. Tregiene, 
Gilberton, Pa., ir broli Tamo- 
sziu isz Baltimore, Md. Laido
tuves invyko Ketverge ryta, 
isz Graboriaus M. Grontkausko 
koplyczios 99 W. Green uly., 
W. Hazleton, su apiegomis in 
SS. Petro ir Povilo bažnyczio
je devinta valanda ir palaido
tas in parapijos kapines. Am
žina atilsi!

SKAITYKIT
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“SAULE” MAHAN O Y CITY, PA.

Panedelyje Gegužio 
(May) 30 diena, visas Suvien. 
Valstijas 'bus apvaikszczioma 
“Memorial arba Decoration 
Day’’ — Papuoszimo Kapu mi
rusiu. Ta diena yra visur

szvencziama, todėl ateinantis 
(Utarninkas) numeris neiszeis, 
kad ir musu darbininkai galė
tu apvaiksztinete ta diena. Do
vanokite mums. Acziu!

— “Saules’’ Redakcija.
i Sg Ks Rs fe fe fe fe? M fete fe Ra fe fe fe Ra te fes

Žinios Vietines
Mainieriu vakacijos 

prasidės Birželio 25-ta diena- ir 
tesis ligi Liepos 5-tai dienai.

Utarninke p r i p u o 1 a 
Szv. Angeleos ir Szv. Petronė
lės, o Tautiszka Vardine: Age- 
les. Ir ta diena: 1889 m., 'baisus 
potvanis Johnstown mieste, 
Pennsylvanijoje, du tukstan- 
cziai, du szimtai žmonių pražu
vo; 1889 m., Lietuviai pergalė
jo Gudus Homelyje.

Petras Dulskas, nuo 
612 W. South uty., kuris ne
sveika vo per keletą metus, pa
simirė pareita Nedelia 9:45 va
landa ryte. Velionis- gimė 
Grand Rapids, Michigan. Buvo 
veteranas isz Pirmos Svetines 
Kares. Prigulėjo prie Lietu- 
viszkos parapijos ir American 
Legion Post 74. Paliko du bro
lius: Vinca ndmie ir Jurgi, ir 
seseri Helena, mieste, taipgi 
keletą brolienių ir seseriniu. 
Laidotuves in vyko Ketvergo 
ryta, su apiegomis in Szv. Juo
zapo bažnyczioje ir palaidotas 
in parapijos kapinėse. Grabe
lius Liudvikas Traskauskas 
laidojo.

Subatoj pripuola Szv. 
Augustino, o Tautiszka Vardi
ne: Augis. Menulio atmaina: 
Prieszpilnis. Ir ta diena: 1940 
m., Belgijos Karalius Leopol
das pasidavė Vokiecziams. Su 
juo pasidavė ir penki szimtai 
tukstaneziu kariuomenes. Dau
guma Belgijos gyventoju sako 
kad jam reikėjo pabėgti, nepa- 
‘siduoti valdžia tremtyje, kaip 
kitu krasztu valdovai ir kara
liai buvo padare.

Edvardas, sunns pons. 
Vincu Svirskiu, nuo .516 W. 
South uly., ana diena instojo in 
Amerikos Laivyno tarnysta 
Pottsvilleje, o isz ten likos isz- 
siunsta in Bainbridge, Mary
land stovykla.

Kita sanvaite: Nede- 
lioj pripuola Sekmines ir Szv. 
Teodoszijo, o Tautiszka Vardi
ne: Viksve. Taipgi ta diena: 
1226 metuose Lietuviai perga
lėjo Mozūrus; 1453 m., Turkai 
užėmė Konstantinopole miestą. 
Baisus smūgis visiems Kriksz- 
czionims. Jie sunaikino, sude
gino neinvertinu knygas, saky
dami kad viskas randasi ju 
“Korane’’, o kas nėra tame 
“Korane’’ nėra verta palaiky
ti; 1946 m., Keturios deszimts 
penkių dienu mainieriu st rai
kės baigtos, kai mainieriu bo
sas John L. Lewisas pasirasze 
ant kontrakto su valdžia; 1848 
m., Wisconsin valstija priimta 
in Amerikos Suvienytu; Valsti

jų Draugija. Szia sanvaite 
“Cz vertis Meto”, pasninkas: 
Seredoj, Petnyczioj ir Subatoj.

Panedelyje pripuola at
minimas mirusiu paminėti Su
vienytu Valstijų-Amerikos ka
reiviams, žuvusioms per Civili
ni kara. 1861-1865 m., ir per du 
Pasaulinius karus. Ta diena 
taipgi ir žinoma kaipo Kapu 
Puoszimo Diena savo mylimu 
ypatų, arba kaip Angliszkai 
vadinama “Decoration Day”. 
Ant kapiniu rasis daugelis 
žmonių kurie paipuosz kapus 
savo mylimųjų. Kada stosime 
prie kapu mirusiųjų, szirdys 
atsimins su skausmu apie am
žina persiskyrimą tuja kurie 
likos paszaukti ant amžino at
ilsio. Todėl, atsiminkite myli
mi skaitą tojai apie tuosius ku
rie ilsisi toje amžinoje vietoje 
per Papuoszimo Diena, o jeigu 
negalite sudėti ant ju kapu vai
niką žiedu, tai sukalbėkite už 
juos kelis poterėlius, kad Die
vas susimylėtu ant ju ir dova
notu jiems .prasižengimus ko
kius papilde būdami gyvi. 
“'Amžina atilsi visiems kurie 
ilsisi kapuose! ’ ’

Daug žmonių szve- 
cziuosis mieste isz kitu miestu, 
papuoszti kapus savo mylimų
jų-

Panedelyje pripuola Szv. 
Felikso ir Joana de’Arc, 1431 
m., Joana isz Are miesto, vė
liau paskelbta szventa, buvo 
ant lau'žo sudeginta už tai kad 
ji nesutiko su bažnyczios. vy
riausybe ir tai vyriausybei in- 
sakydino ka jai Pats Dievas 
buvo pasakęs; 1416 m., Jeroni
mas isz Pragos, draugas Jono 
Huss’o, buvo ant laužo sude
gintas del 'savo insitikinimu 
kaslink tikėjimo; 1937 m., plie
no darbininkai, per straikas su
sikirto su policijautais Chica- 
goje. Szesziolika darbininku 
buvo nuszauta; 1537 m., Lietu
voje pradėjo skelbti Martino 
Liuterio mokslas ar tikėjimas; 
Kapu Puoszimo ar Lankymo 
Diena; 1916 m., Vokiecziu lai
vynas sumuisztas prie Jutland; 
1942 m., Anglijos tūkstantis 
croplanu sudaužė Cologne 
miestą.

Panedelyje pripuola 
Amerikos Tautiszka Szvente, 
Redakcija “Saules” bus užda
ryta per visa diena.

Panedelio ryta bus pa
roda 9-ta valanda isz ryto, per 
American Legion, Foreign 
Wars ir Amvets Veteranu ir 
kitu draugijų.

Kapai mirusiu karei
viu kurie ilsisi ant vietiniu ka
piniu, visu tautu, bus papuoszti 
su žiedais ir karūnėlėms per 
vietiniu kareiviu Legioną Post

74, ant ženklo garbes už ju pa- 
siaukavima del savo tėvynės!

Seredoj pripuola pir
ma diena Birželio. Pasninkas. 
Birželio (June) menesis pus
metis, menesis paszvenstas ant 
Garbes Szven. Jėzaus Szirdies. 
Taipgi Szv. Justino, o Tautisz
ka Vardine: Daugėtas, Menu
lio atmainos: Pilnatis 5, Del- 
czia 13, Jaunutis 19, ir Priesz
pilnis 26. Ūkininku Priežo
džiai: Jeigu Birželis szaltas ir 
szliapas, tai daugiausiai buna 
prastas metas. Jeigu Birželyje 
sziaurinis puczia, tai negreit 
perkūnija griaus. Jeigu Ger
vazo dienoje lyje, tai 'bus per 
40 dienu lietaus. Koks szitas 
menesis tai toks bus ir Gruo
džio menesi®, nes jeigu szitam 
menesi szilta, tai aname bus 
szaJta. Ir ta diena: Sūnaus Die
na ir tarptautino ligoniu die
na; 1792 m., Kentucky valstija 
buvo priimta in Suvienytu 
Valstijų Sanjunga; 1941 m., 
Crete krasztas buvo Anglijos 
apleistas, penkiolika tukstan-

NESUŽEISTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Už valandos, keturios de
szimts vieno meto amžiaus Fe
lix Louis Klimkauskas isz Har
rah, Oklahoma, pasirodė ant 
tos vietos ir paklausė ko poli- 
cijantai jieszko. Kai jie jam 
trumpai atsake, jis jiems pa
aiszkino kad tai buvo jo auto
mobilius ir kad jis buvo tas 
draiverys kurio visi jie dabar 
jieszko.

Jis pasiaiszkino: kai jo auto
mobilius in upe inkrito, upes 
srove ji nunesze kelis szimtus 
mastu žemyn; paskui jis pri
plaukė prie kranto; gavo raida 
nuo vieno pravažiuojanezio 
draiverio in miestą, kur jis pa
sirūpino sausus drabužius ir 
ežia sugryžo.

SEIMAS JUOZAPO
MARIJOS VILOJE

cziu Anglijos kareiviu isz ten 
suspėjo pasitraukti 'pirm negu 
Naciai ta kraszta užkariavo; 
1942 m., tūkstantis ir trisde- 
szimts szeszi Anglijos eropla- 
nai, bomibnesziai paleido tris 
tukstaneziu® tonu bombų ant 
Essen miesto; 1942 m., Meksi
ka paskelbė kara priesz Vokie
tija, Italija ir Japonija; 1943 
m., Minksztos anglies mainie
riu unija paskelbė straikas per 
dvideszimts penkias valstijas; 
1945 m., Prez. Harry Trumanas 
sake kad Amerika turės septy
nis milijonus kareiviu armija 
priesz Japonus 1946 metuose; 
1947 m., ima in vaiska visus 
vyrukus nuo asztuoniolikos 
metu amžiaus. Prez; Trumanas 
su savo komisija sako, kad tai 
reikalinga kraszto apsaugai ir 
gerovei. Jis sake, kad dvylika 
didžiausiu miestu gali būti su
naikinti per viena prieszo už
sipuolimą; 1947 m., Naujas Ja
ponijos Ministeris, Katayami 
Tetsu iszreiszke vilti, kad Ja
ponijos nauja demokratija bu
tu “Krikszczioniszkos meiles 
dvasioje insteigia. ”

Birželio menesis yra 
vasaros pradžia.

Ketverge pripuola Szv. 
Marcelino, o Tautiszka Vardi
ne: Anskole. Ir ta diena: 1941 
m., Hitleris susitiko su Italijos 
Mussolini prie Brenner Pass; 
1932 m., 'buvusieji kareiviai 
Pirmojo Karo marsziavo ant 
Vaszingtono, reikalaudami sa
vo “Bonus”, ju buvo 3,500.

Birželio menesyje pri
puola sekanezios atminties die
nos: Panedelyje 6-ta diena D- 
Diena; Utarninke, 14-ta. diena 
Vėliavos Diena; Nedelioj 19-fa 
diena Tėvo Diena; Utarninke, 
21-ma diena Pirma Diena. Va
sario, 11:32 valanda vakare, 
taipgi ilgiausia metu diena.

Petnyczioj pripuola 
Szv. Klotidos ir Szv. Erazmo, o 
Tautiszka Vardine: įminąs. 
Taipgi ta diena: 1808 m., gimė 
Prez. Jefferson Davis; 1940 m., 
Iszdaviko Alger Hiss teismas 
prasideda. Trys Komunistai 
nuteisti in kalėjimą už tai kad 
jie paniekino ir pajuokė teismo 
garbe.

Birželis, menesis rožių, 
kuriame daugiausia atsibuna 
vestuvių.

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

galėjo.” Jig toliau pastebėjo 
kad dabar musu jaunimas ima 
susiprasti ir in vertinti musu 
tėvu nuveiktus darbus, nes da
bar Lietuviu mokyklos, kaip 
High Schools, kaip Kazimierie- 
cziu “Maria” augsztesnioji 
mokykla, Chicago je, gauna, 
daugiau praszymu nuo studen- 
cziu kurios nori ten stoti, negu 
randasi vietos jas priimti. 
“Tai geras” sake Pref Senu, 
“ ir sveikas musu tikėjimui ir 
musu tautai ženklas.” Su tokia 
puikia pradžia, sake Prof. Senn 
nei vienas neturėtu nei bijotis 
nei abejoti, 'bet remti ta dauba 
ir tam tikslui neszykszteti sa
vo dovanos, ar ji butu stambi, 
ar kaip tos naszles skatikas.

Atvykusi isz Chicagos, Kazi- 
mieriecziii' Seselių virszininke, 
Motina M. Teofile, Generale, 
gražiai iszaiszkino visiems a- 
pie naujus užsiėmimus1 ir sie
kimus, kurie bus trumpu laiku 
ingyvendinti Dievui padedant 
ir geradariams prisidedant. 
Tie siekimai yra . seneliams

prieglauda, mokinėms svetai
nėje, ir augsztesnioji mokykla.

Už dvieju metu, aiszkino Mo
tina Teofile, Vienuolynas; szves 
savo aukso jubilieju, o Szi Vila 
szves savo sidabrino jubilieju. 
‘ ‘ Labai butu gražu, kad per ta 
laikotarpi butu galima ingy
vendinti tas svajones; sene
liams prieglauda, mokinėms 
svetaine ir augsztesniaja mo
kykla.”

“Dėkui Dievui, ji sake, už 
tas tris mergeles, kurios visko 
iszsižadejusios, seke savo Su
žieduotinio pėdomis, ir kurios 
savo pavyzdžiu prisitraukė be
veik penkis szimtus Seselių: 
A. A. Motina Marija; Motina 
Imakulata ir Motina Koncep- 
ta.

Philadelphijos Archidierezi
jos Arkivyskupas, Jo Ekse- 
lencija J. O’Hara negalėjo pri
būti. Jis pasiuntė savo vieto
je, Pralota Igną F. Valanėziti
na, kuris asmeniszkai inteike 
Arkivyskupo linkęjmius ir pa
sveikinimus Seselems. ir vi-

NEWTOWN, PA. — Penk
tasis Metinis Juozapo-Marijos 
Vilos Seimas invyko Gegužio 
penkiolikta diena szm menesio, 
Vilos kiemė ir koplyczioje.

Vienuolikta valanda isz ryto 
seimas prasidėjo su Szv. Mi- 
sziomis, kurias Kun. V. J. Pa- 
kutka, S.T. B. tltnaszavo. Jis 
yra MarywoOd Kolegijos pro
fesorius, Scrantono mieste.

Savo pamoksle Kunigas-Pro- 
fesorius paaiszkino ir pabrėžė 
visu pareigas, kailpo Vilos su
ims, dukterys —būtent: meiles, 
pagarbos ir klusnumo. Jis sa
ke kad ežiai nėra klausinio ku
ris yra senesnis rėmėjas ar ku
ris au jokas, bet visi turi parei
ga isztiesti pagelbos ranka ne 
vien tik aukomis, bet pasidar
bavimu, pasiszventimu ir mal
da.

Po Szv. Misziu Seseles parū
pino skanius pietus Vilos kie
me.

Antra valanda po pietų, pra
sidėjo seimo posėdis. Inžangi- 
ne malda atkalbėjo Kum Ber
nardas Szimkus, Dvasinis Ve
dėjas, S.K.S.R. isz Philadelphi
jos rajono.

Ponia J. Kavaliauskiene, 
darbszti rytines kuopos pirmi
ninke, isz Philadelphijos, gra
žiai pasveikino atsilankiusias 
Rėmėjas ir padėkojo už ju uolu 
pasidarbavima ir pasiszventi- 
ma savo skyriuose. Ji teiipgi 
ragino, kad visi dar uoliau dar
buotųsi, kad butu galima kuo 
greieziausiai pastatydinti sene
liams prieglauda, svetaine ir 
augsztesniaja mokykla.

Ponas Kavaliauskas, isz Phi
ladelphijos, posėdžio vedėjas, 
sumaniai kreipiesi in žmones, 
iszaiszkindainas svarba ir rpi- 
kala tokiu nauju instaigu, ku
riomis visi galėsime didžiuotis 
ir naudotis.

Ponia A. Mozdy, rasztininke 
isz Shenandoah, Pa., perskaitė 
praeito seimo protokolą.

Visiems gerai 'žinomas Prof. 
A. Senu pažymėjo kilnu darba, 
kuri Szvento Kazimiero Sese
rys taip sąmoningai ir sanži- 
ningai veda ir atlieka, auklėda
mos musu jaunimą. Jis primine 
kad mes negalime u'žmirsizti sa
vo tėvynės, savo teveliu ir ju 
svajonių. “Mes žinome,” jis 
sake, “kaip mus'u tėvai, tėve
liai isz paskutinuju stengiesi 
proga mums duoti daugiau ir 
geriau pasimokinti negu jie

Platinkit “Saule” j

^Pifkie U. S. ttoniis!’f^ Pirkie U. S. Bonus!

H-4ve you a Bvorife i 
youny person graduating j

Give a U.S.Savings Bond! ,
Nothing could be more appreciated, more appropriate for 

your graduate than “the present with a future”—a United 
States Savings Bond! So easy to give—no sizes or colors to 
worry about. So wonderful to receive—because it becomes 
more valuable as time goes on.
The Bond you give now may well be a start toward the real
ization of the dreams of Commencement Day. Dreams made 
possible by a sure, systematic plan of saving, through Bonds! 
Give the gift that grows with the years—a constant reminder 
of your thoughtfulness, and a symbol of his faith in the future.

' Give Yourself the Gift of Security!
If you haven’t found a successful way of saving for the future 
■—find out today about the sure, systematic Payroll Savings 
Plan. Here’s all you do:
Go to your company’s pay office, choose the amount you want 
to save—a couple of dollars a payday, or as much as you wish. 
That money will be set aside for you before you even draw 
your pay. And automatically invested in U. S. Series E Sav* 
ings Bonds which are turned over to you.

Watch Your Savings Growl
If you sign up to save $7.50 a week, 19 years 8 months will 
bring you $10,313—a small fortune to retire on! If you savė 
$18.75 a week, you’ll have $10,700 in less than 10 years!

Savings Bonds earn interest at an average of 3% per year, 
compounded semiannually, when held to maturity! And they 
can go on earning interest for as long as 19 years and 8 months 
if you wish, giving you back 80% more than you put in! 

Eight million working men and women are building their 
security with the Payroll Savings Plan. For your sake, and 
your family’s, too, how about signing up today? If you are 
self-employed, ask your banker about the Bond-A-Month Plan.

Give the gift of security-with
U. G. Savings Bonds! : l

rfte V. S. Government does not pay tor this advertising. The Treasury Vepari- ' 
meni thanks, lor their patriotic donation, the Advertising Council and j

soms Rėmėjoms. Jis sake jis 
laibai džiaugiais ir net didžiuo
jasi Seselių Kazimleriecziu nu
veiktais1 darbais, szioje Arki- 
diecezijoje, ir tikisi kad nauji 
užsimojimai greitai bus. ingy
vendinti.

Posėdis buvo laikinai per
trauktas del Szvencziausio Sa
kramento Palaiminimo, kuri 
suteikė Pralotas Ignas Valau- 
czitmas. Jam patarnavo Kun. 
J. Macziulionis, Marijona® ir 
Kunigas Bernardas Szimkus.

Po Palaiminimo, atgal in po
sėdi. Kun. V. Paktuka, S.T.B, 
Marywood kolegijos profeso
rius, in Scranton paaiszkino 
svarba Katilikiszkos Moterysi- 
4es Atnaujinimo. Vienas bū
das tam tikslui atsiekti, tai Ka- 
talikiszkos mokyklos, kur jau
nimas yra laivinainas.

Vilos studentes, mokines: pa- 
invairino programa su daine
lėmis ir szokiais: “Avė Maria” 
4 ‘ Beautiful Blue Danube 
“Evening Song—Vakaro Mal
da,” “Ohopsticks”, ir “Mo
kyklos Daina”. Szokejos buvo 
D. Hornberger ir H. Kisielių® ; 
dainininke, H. Kisielių; įpijaiiu 
skambino M. Kapucinskaite.

Szios Instatymos sudarytos:
1— Szvento Kazimiero Sese

lių Rėmėjos dėkoja Visagaliui 
Dievui už suteiktąsias malones 
ir palaiminimus; o Jo Ekseleii- 
cijai Arkivyskupui J. O’Hara 
už jo rūpesti mokslo srytyje.

2— Reikia augsztesnes mo
kyklos mergaitėms. Tai visu 
parama reikalinga.

3— Dėkojame Valdybai - ir 
visiems už pasidarbavima. .

4— Dekojajtne Geriems Kle
bonams už ju vadovyste.

5— Praszysime Klebonu isz
New Jersey, New York if isz 
visu rytiniu parapijų sudaryti 
Rėmėju skyrių savo parapijb.- 
®e. \

6— Esame dėkingos, kad Mo
tina M. Teofile isz Chicagos at
važiavo dalyvauti mušu seime.

7— Esame dėkingi kad galė
sime seneliams (prieglauda pa
statydinti.

8— Esame dėkingi Kunigam® 
už ju parama.

9— Žinome kad reikia daug 
paszaukimu, visi pasižadame 
už tai pasimelsti.

10— Neužmirszkime Vilos sa
vo paskutiniuose testamentuo
se.

11— Szirdingiausiaji ‘Acziu’ 
tariame valdybai, kalbėtojams, 
Kunigams, Vilos choristėms, 
Motinai Generalei, Seselems ir 
visiems atsilankiusiems.

Sesele M. Winifreda, Vilos 
Virszininke, pasveikino atsi
lankiusius geradarius ir padė
kojo už stambias ju aukas.

Kunigas Daktaras M. Ražai
tis, Vilos Kapelionas 'baigė sei
mą su malda.

Atsilankusiuju tarpe buvo: 
Pralotas Ignas F. Valancziu- 
nas, Philadelphia, Kunigas 
Juozas Czelpukaitis, Philadel
phia; Kunigas J. A. Karalius, 
Shenandoah; Kun. J. jMac^M' 
lįonis, Marijonas; Kunigas Pet
ras Laumakis, isz St. Clair, Pa., 
Kunigas V. Pakutka, isz Scran
ton ii' Kun. Bernardas Szimkus 
isz Philadelphia.

“Szirdingiausiaji Acziu” ta
riame visiems, kurie atsilankė 
ir savo aukomis, darbu, malda 
ar kuriuo kitu budu prisidėjo 
prie feio seimo pasisekimo. 
Prisiminsime visius savo gera
darius savo maldose, praszant 
Augszcziausiojo palaimos vi
siems jusu darbams.

Szvento Kazimiero Seserys, 
Newtown, Pa.
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