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Prezidentas Pasitaria Kaslink Cziepinimo

progra- 
visiems 
“Salk” 
paraly- 
Ji sako

Ponia Oveta Culp Hobby, 
Sveikatos, Labdarybės ir 
Mokslo sztaibo Sekretorka 
a.iszkina Prezidentui Eisen
howeriui, Vaszingtone, savo 
vienuolikos punktu 
ma, kad parūpinus 
jauniems vaikams ta 
paeziepinima nuo 
žiaus “polio” ligos,
kad jos sztabas visomis ga
liomis stengiasi parūpinti 
kad visiems lygiai ir greitai 
tas paeziepinimas butu parū
pintas. ■

Czia stovi, isz kaires in do- 
szine: Roswell B. Perkins, 
Sekretorkos pagelbininkas; 
Daktaras Leonard Sheele, 
valdžios Daktaras ir Chirur-

gas; ir Bradshaw Mintner jo 
pagelbininkas sekretorius.

Prez. Eisenhoweriui bai
siai nepatiko Ponios Hobby 
poniszkas ar didingas pasiel
gimas su valdžios nariais ir 
su laikrasztininkais, kai ji 
niekam nieko nesakius, su 
nei vienu nepasitarius insi
kiszo in szita paeziepinimo 
vaiku klausima, nežiūrint 
kad dauguma Daktaru buvo 
užtikrinę kad viskas tvar
koj. Eisenhoweris buvo taip 
supykęs, kad jis uždraudė 
Jaikrasztininkus imti pa
veikslus kai jis kalbėjosi su 
ta Ponia; jis nenorėjo kad 
žmones pamatytu kaip jis 
buvo piktas.

Isz Amerikos
“POLIO” GZIEPINI

' MAS GERAS

Kompanijų Ir Valdžios
Patikrintas

WASHINGTON, D. C. — 
Kai visi tie gandai pasklido 
apie tas lickarstas del paczic- 
pinimo nuo paralyžiaus liga, j 
kad buk tos liekarstos nėra ge
ros, mes buvome vieni isz pir
mutiniu sakyti kad tai neteisy
be, kad tos liekarstos geros, ir 
mes patarėme visiems tėvams 
leisti kad j u vaikai butu taip 
paeziepinti.

Paskui, net ir valdžia insiki- 
szo ir uždraudė tuos paeziepini- 
mus. Bet dabar pasirodo kad 
valdžia visai už dyka ežia bu
vo insikiszusi, nes geriausi 
daktarai dabar pripažino ir 
priparodino kad tokie paezie
pinimai yra ne tik geri, bet rei
kalingi. Dabar valdžia prižada 
vėl pavėlinti daktarams czie- 
pinti visus vaikus.

Tik gaila kad valdžios poli
tikieriai ežia visai be reikalo 
insikiszo, ir sutrukdino ta vai
ku paeziepinima kaip tik szi- ■ 
tuo laiku, kada vaikams ta 
“Polio” paralyžiaus liga yra 
pavojingiausia.

Czia daugiausia i insikiszo 
viena boba, kuri yra pirminin
ke keliu augsztu sztabu Vasz- 
ingtone, kaip Sveikatos, Lab-

BAISIOS VIESULOS;
SUŽEISTI177 ŽUVO, 800

Už Geležines Uždangos

Iszkados Ant Keliu 
Milijonu Padaryta

UDALL, KANSAS. — Bai- 
I sios viesulos isztiko net ketu- 
! rias valstijas, kur žuvo szimtas 
septynios deszimts septyni žmo 
nes, ir daugiau kaip asztuoni 
szimtai buvo sužeisti. Dar ne
galima iszrokoti kiek iszkados 
padaryta, bet spėjama kad tai 
bus ant keliu milijonu doleriu.i

Tos viesulos prasidėjo’ in 
Texas valstija ir ėjo per Okla
homa, Kansas ir Missouri.

Kiek buvo galima sužinoti,

tai tos viesulos paliko szeszios 
deszimts tris negyvus in Kan
sas, dvideszimts in Oklahoma, 
penkiolika in Texas ir viena in 
Missouri.

Mažame Jessievillc miestely
je, in Arkansas, penkiolika na
mu buvo su žeme sulyginti. 
Czia, kur randasi tik apie pen
ki szimtai gyventoju, szeszios 
deszimts szeszi žmones buvo 
užmuszti. Miestelis buvo be
veik visiszkai sunaikintas. 
Daugiau kaip du szimtai buvo 
nuveszti in invairias ligonines.

In Oxford, Kansas, deszimts 
myliu nuo Udall, penki isz vie
nos szeimynos buvo užmuszti.

Priedu baisiu viesulu dar 
prisidėjo baisus lietus, kaip 
kokis tvanas.

Udall mieste tik trys namai 
dabar stovi: banka, pacztas ir 
Odd Fellows namas. Visi kiti F
sunaikinti. Szito miesto nauja 
mokykla, kuri kasztavo tris 
szimtus penkios deszimts tuks
taneziu doleriu, buvo visiszkai 
sunaikinta.

IN SIBIRĄ
TEBESIUNCZIA

“SAVANORIUS”

Jau Ir Su Szcimynomis
Szimet “Tiesos” Nr. 46, 

1955 paskelbta, kad vien per '

Rauduonojo Kryžiaus ir Sal
vation Armijos atstovai 
tai pribuvo su pagclba.

grei-

Legionierius
Komandorius

Sausio menesio ir puse Vasario 
in Novosibirsko sriti “persikė
lė” daugiau kaip 400 žmonių, 
o laukiama atvykstant nauju 
l,3C0 szeimynu. Novosibirskas 
yra Sibiro plotose tarp Toms
ko ir Barnaulo. Jau pirmosios 
Sovietu užgyventos metais ten! 
buvo isztrembta tukstaneziai j 
Lietuviu. Dabar pradėta nauja 
akcija ten ir kitur perkeldinti 

i tukstanezius szeimynu. Kovo 6 
diena “Tiesoj” buvo paskelb
tas praneszimas isz Klaipėdos, 
kad Klaipėdos “komjaunimo 
miesto komitetas gavo szimtus 
pareiszkimus kuriuose jaunuo
liai ir merginos praszo pasius
ti juos insisavinti nauju že
miu”. Esą jie, kaip pavyzdis: 
Kybartaite, veržte veržiasi 
“būti kovotojais pirmosiose 
gretose už tarybines liaudies 
laime”. Panasziu pareiszkimu 
esą kituose miestuose ir dau 
giau. Iszkilmingai iszlydeti in 
Sibirą ir Sedos “pirmūnai”. 
Iszsiuncziamuosius visaip isz-! 
gyrė rajono komiteto sekret. i pasitikėjimu 
Adomavicziute, o iszvkystan- 
cziuju vardų už inteiktuosius 
“kelialapius” padėkojo rajo
no kultūros skyriaus darbuoto
ja Z. Irkinaite. Nekrasovas pa- 
reiszkc, kad su visa szeimyna 
iszvykstas “ingyvendinti par
tijos iszkelto uždavinio”. Aly
taus komjaunimo rajono komi
tetas taip pat skelbė gavės de- 
szimtis “, 
reiszkimu

Seaborn Collins, Amerikos 
Legijonieriu komandorius, 
atsilankė in Baltuosius Kam
barius, kur jis Prez. Eisen- 
howeriui inteike Legijonie
riu sveikinimus. Legijonie- 
riai iszreiszke savo pasiten
kinimą ir Prezidentui dėkin
gumą už tai kad Prezidentas 
taip gabiai ir sumaniai tvar
ko musu kraszto užsienio rei
kalus. "•

nauju kambariu del musu vai-1 Jis buvo nuvesztas in Our 
ku musu mokyklose, bet tik h—;—

Į 50,000 buvo parūpinta.
i Per ateinanezius deszimts 
įmetu mums reikes kas metai 
pusantro szimto tukstaneziu

|Trumpa, Visur Reikia mokYt<>ju 0Pemaivisosmusu 
kolegijos, visi musu universi
tetą davė mums tik asztuonios/ a 
deszimts devynis tukstanezius 
nauju mokytoju. Dar ir to ne 
gana: treczdalis to mažo skai- 
cziais mokytoju nestojo in 
mokyklas mokinti, bet gavo 
sau geresnius darbus invairiuo- 
se fabrikuose.

Vaiku, mokiniu skaiezius au
ga, o mokytoju skaiezius mažę-| 
ja. Ir tai ne in sveikata.

O svarbiausia priežastis to, 
Mums, tai kad mokytoju algos tokios

SVARBIAUSIAS
REIKALAS

Mokytoju Visur

WASHINGTON, D. C. — 
Musu laikraszcziai daug rasze 
ir raszo apie gyva reikalą, ku-' 
ris lieczia visus tėvus: mums 
reikia ir verktinai reikia daug 
daugiau mokyklų; ir kas dar 

' svarbiau, mums dar labiau rei-
- kia daug daugiau mokytoju, 

darybos ir Geroves Amerikos' Kai kurio to reikalo nesu- 
žmoniu. Ji net ir kelis daktarus pranta ir tik ranka pamoja kad
intikino kad tie paeziepinimai 
yra pavojingi, o ji apie liekars- 
tas ar apie daktaro mokslą nie
ko tada nežinojo ir dabar nebe
žino.

LAKŪNAI
ISZLA1SVINTI

Suliko Gimines Iii
Honolulu

viskas bus gerai. Bet tik dirs- 
telkimc in ta reikalą: j 
sziais metais reikia 120,000

Muziejaus Szcimiiiinkc

HONOLULU. — Ketpri 
linksmi lakūnai, paleisti isz 
Komunistu nelaisvės Kinijoje, 
atskrido isz Hong Kong in 
Hawaii kur j u gi mi nes j u lau
ke.

Keturiu inžinu diidelis pre
kybinis eroplanas juos parve
žė per Wake salas. Szitas cro- 
planas, per kara prigulėjo Ge-! 
nerolui MacArthur.

O ju gimines isz Suvienytu 
Valstijų tuo paežiu sykiu ant 
didelio kariszko eroplano lekia 
in Honolulu juos pasitikti. Ar
mija parūpino szita eroplana 
ju giminėms visai už dyka.

Iszlaisvinti lakūnai yra Lei
tenantas Pulkininkas Edwin! 
Heller, isz Wynnewood, Pa., 
Kapitonas Harold Fischer, dvi- 
desz.’mts asztuoniu metu am
žiaus isz Swea City, Iowa; Pir
mas Leitenantas Lyle Cameron 
isz Lincoln, Nebraska, ir Pir
mas Leitenantas Roland W. 
Parks, dvideszimts keturiu me
tu amžiaus isz Omaha, Nebres- 
ka.

prastos, ir kad j u darbas sun
kus, nes tėvai sziandien nemo
ka kaip savo vaikus kad ir na
mie suvaldyti, tai ko galima ti
kėtis isz mokytoju mokyklose. 
Jiems tokie neklaužados, bie- 
sukai taip insipyksta kad jie 
viską meta ir eina sau in fabri
ką dirbti.

BUGZ1ERYS
' UŽSIMUSZE

h

Automobilius Sudužo
Iii Medi

PHILADELPHIA, PA. — 
Philadelphijos buezierys užsi- 
muszc kai jo automobilius nulė
ke nuo vieszkelio, in Atco 
miestą, New Jersey ir sudužo 
in medi.

Lady of Lourdes ligonine, in 
Camden, New Jersey, kur dak
tarai pripažino kad jis jau bu
vo negyvas.

Pirkie U. S. Bonus

4 Metu Muzikantas

Graži Lenore Seeman su- 
sipažinsta su szeimininkes 
tulszimis, kaip szluotomis, 
mazgotėmis ir panasziai, 
pirm negu muziejus atsida
rys parodinti visoms szeimi- 
ninkems invairius inrankius 
del namu szvaros, ir kaip už
laikyti szvariai savo namus. 
Mokyklos gales pasiskolinti 
tokius daigtus, kad paro
džius ir pamokinus mokines 
ir studentes.

Jis važiavo ant White Horse 
Pike vieszkelio apie pirma va
landa isz ryto, kai jo automo- 
l ibius staiga nulėke nuo viesz- 
kelio.

Valstijos policijantas John 
M. Thompson sako kad tas au
tomobilius pirmiau atsimuszej 
in maža tilta ir paskui dar ke- i 
liavo apie szimta mastu pirm 
negu sudužo in medi. Jo vardas 
ir pavarde yra Irwin Jonas, 
nuo 5131 C ulyczios. Jis dirbo 
del Herman Brothers, ant Cal-1 
lowhill ulyczios, Philadelphi- 
joje.

Dvynukes Numirė

Keturiu metu John An
derson tikrai moka ir gali 
ant szitos skripkos, smuikos 
grieszti. Jis stojo in rungty
nes su daug didesniais ir se
nesniais jaunuoliais per New 
York miesto mokyklų muzi
kos trisdeszimts ketvirta me
tini muzikos koncertą, kuris 
buvo laikomas in Washing
ton Irving High School. Jau
ni muzikantai labai stengiasi 
gerai pasirodyti kad jie ga
lėtu pasirodyti in didinga 
•koncertą, kuris invyks Bir
želio asztuoniolikta diena.

SKAITYKIT
SAULE”

PLATINKI'!'

žesi in “pleszinines žemes”. 
Tai esą patys geriausi isz ge

niausiųjų”. Džiaugdamiesi su- 
į, vieszai 

Į skelbė Cibulskaites, Kaszino, 
Juozulyno ir kt. lupomis, kad 
“pasistengs pateisinti Szi didi 
pasitikėjimą”, tuo budu vie
szai padėkodami už isztremi- 
ma in Sibirą. Sziauliuose per 
iszkilmes kultūros namu salė
je komjaunimo m. komiteto 
sekret. Baltruszaitis inteike 
kelialapius 46 jaunuoliams ir 

j merginoms, pasiustoms in nau- 
jaunuju patriotu pa-'jai organizuojama N. Ostrovs- 

kurie tiesiog ver- (Tasa Ant 4 Puslapio)

“Siamese” dvynukes, ku
rias pagimdė Ponia Richard 
Herring, dvideszimts septy
nių metu amžiaus žmona in 
Mount Carmel ligonine, De
troit, Michigan, czia guli sa
vo lopszelyje, tarp mirties ir 
gyvasties.
“Siamese” dvynukes reisz- 

kia kad jos gimė viena prie 
kitos surisztos per krutinę ir 
pilveli. Daktarai jas viena 
nuo kitos atpjovė per labai

pavojinga operacija. Jie sa
ko kad yra vilties kad jie 

iszliks gyvos, bet numirė, 
iszgyvendamos tik apie tris- 
deszimts keturias valandas 
pb operacijos. Isz szitokios 
operacijos, daktarai sako, 
vienas isz szimto tukstaneziu 
iszlieka gyvas. Ponai Herr
ing turi du kitu vaikucziu, 
keturiu metu Joną ir dvieju 
metu Warren.
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Kas Girdėt
In Columbus miestą, Ohio, 

kai trisdeszimts keturiu metu 
amžiaus Hairy Hilton nusi
skundė policijai kad du polici
jos automobiliai tik laika eik
voja ir gazoliną už dyka degi
na, bevažinėdami jo susiedijo- 
je, policijantai nujauto kad 
ežia reiketu biski geriau pasi
teirauti, kas per do vienas yra 
tas Harry Hilton. Ir jie darado 
ir dažinojo: Policija jo jau se
niai jieszkojo už vagystes. Tie 
patys policijantai kurie taip 
laika eikvojo ir gazoliną degi
no toje apylinkėje, tada su- 
aresztavo Poną Harry Hilton. 
Jeigu jis nebūtu iszsižiojes, tai 
ir sziandien dar butu laisvas.

Prez. Eisenhowerio arti
miausi draugai sako kad jie 
tikrai tiki kad Eisenhoweris 
nestos in ateinanezius rinki
mus. Jie sako kad jsi jaueziasi 
kad jis jau per senas. 

” • • _
Dabar 'beveik visur ant lotu 

matyti daug antru ranku aūto- 
mobiliu. Biznieriai bedavoją 
kad dabar jau sunkiau parduo
ti tuos antru ranku automobi
lius.

Eina gandai kad kontrakto- 
riai jau dabar ima mažiau nau
ju namu statyti. Jie dabar yra 
pasisamdė darbininkus', kuriu 
darbas bus suvesti sanskaita 
apie kiek tuszcziu namu randa
si didesniuose musu miestuose.

Teipgi eina gandai, kad Se
natorius Joseph McCarthy la
bai serga. Labai retai ji maty
ti komisijos posėdžiuose ar 
Kongrese.

1 • • —

Sovietai yra susirūpinę apie 
sveikata savo labai intakingo 
atstovo, Tautu San jungoje, Ja
cob Malik. Jis serga, szirdies li
ga, ir jau kelis sykius sukniu
bo per posėdžius, Londone.

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

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

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

vusiu kareiviu ilgai turi laukti 
kol jiems būva parūpinta, vieta 
ligoninėse. 1946 metuose lokiu 
veteranu skaiezius buvo tik du 
tukstancziai ir trys szimtai. 
Sziandien septyniolika tuks- 
taneziu serganeziu Veteranu 
turi ilgai laukti isz kaleinos, 
kad galėtu 'būti priimti in ligo
nines. Ir kas dar svarbiau kad 
daugiau kaip asztuonios' de- 
szimtas nuoszimtis szitu vete
ranu serga proto ligomis.

Beveik visi darbininkai da
bar gams didesnes algas. Jie 
gaus nuo penktuko iki devynių 
centu ant valandos daugiau ir 
gaus apie keturis ar szeszis- 
centus ant valandos del aip- 
draudos daugiau.

Biznieriams dabar toki gera 
bizni daro, kad jie nepaiso kad 
darbininkai dabar daugiau rei
kalauja. 

' • • ■ ■ “
Unijos dabar 'beveik visur 

reikalauja kad kontraktai butu 
padaryti ant nemažiau kaip 
ant dvieju metu.

Dauguma fabrikantu nepai
so kiek darbininkai dabar rei
kalaus, bile tik jie daugiau vi
sokio tavoro pagamins, nes biz
nis, rodos, visur laibai .geras.

Rusija dabar gerinusi ir sa
ko kad ji nori taikos, bet ežia 
gali būti tik monai, kad Rusija 
tik nori kad vakarines vieszpa- 
tystes liautųsi apsiginklavu
sios. Kita konferencija su Ru
sija gali būti antra Yaltos kon
ferencija, kur musu kiti vadai 
visiką atidavė Rusijai ir savo 
žmones pardavė.

Bet Anglams labai rupi už
vesti biznio ir pramones santy
kius su Sovietais ir Komunis
tais, ir už fai Anglijos vadai 
dabar stengiasi priversti Ame
rika, derintis su Rusija.

Dabar eina daug gandu, kad 
buk Rusijos Lakūnu Sztabas 
yra kur kas galingesnis už 
Amerikos, kad Sovietai turi 
geresniu ir greitesniu kariszku 
eroplanu negu mes. Bet Eisen
howeris ir visas musu valdžios 
sztabas užsigina ir sako kad 
tai tik Sovietu pagyro pleipa- 
lai.

Kai keli musu kariszki ero- 
planai susikirto su du sykiu 
tiek Sovietu eroplaiiais, tai nei 
vienas isz musu eroplanu nebu
vo paszautas virsz Kinijos, bfct 
keturi ar penki Sovietu eropla- 
nai buvo nušzauti.

Pypkes Durnai
Meilus Bernukas

Myliu tave baisiai
net szirdis sopa, 

Pasakykie man Agute 
Ar nori būti mano boba? 
Matau Agute jog esi

didele staezioke, 
Niekad kitokie nematau

kaip vis tokie!
Gal biesas tavyje tupi 

kad nosi užsukus,
Asz tau Agute sakau, 
Ne bukie pasiutus! 
Asz ih tave kalbu

kaip tik galiu,
O tu nieko neatsakai 
kaip tiktai u-hu.

Asz nuo rupesezio vos 
gyvoj u,

Jau nuo didelio piktumo 
netrivoju!

Norint karta tuosius 
ozus. iszvaryk,

Agute mano, teisybę • 
pasakyk.

SAPNGRIUS

I
Su 283 Paveikslais t

160 Puslapiu ;
8 col. ilgio, 5% col. ploczio Įi 
Iszaiszkma sapna ir kas ] 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. Ji 
Knyga in minksztos po- j 
pieros virszeliuose. :: :: Į

Pinigai reikia siusti su Įj 
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Lietuvos
Generalinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys
Bartkevicziutes, Jieva Man- 

kevieziene ir Morta Plauskiene 
isz Likiszkeliu kaimo, Alytaus 
valsczio.

Biblejauskas, Pranciszkus.
Buleviczius, Jonas, Juozais ir 

Vincas, gimė Lazdijų ar Seinų 
parapijos, kuri laika gyvene 
Marcinkonių ipalivarke. Ju vai
kai praszomi atsiliepti.

Ivaszkeviczius, Leonas isz 
Tryszkiu miesto, Sziauliu ap- 
skriezio.

Jakubauskas, Jonas, gyve
nos New Yorke ar Brooklyne. 
3 Avenue.

Javaisziene - Petraitytę, Ma
rija, d. Domininko.

Karnickas, Leonas, isz Cara- 
piniszkiu kaimo, Salako vals
czio, Zarasu aipskriezio.

Keys-Stiklakyte, Juze, jos 
sesuo Peterson, Jule ir brolis 
St iki ak i s, Stanislovas, isz De
gučiu k., Marijampolės ap.

Maczerinskas, Kazimieras 
(Met, Carl) isz' Vaineikių k., 
Joniszkio v., Sziauliu ap.

Mankevicziene — Bartkevi- 
cziutę, Jieva, isz Likiszkeliu k., 
Alytaus v.

Marcziukaitis, Juozas, isz 
Navasiolkos k., Balbieriszkio /
v., Marijampoles ap.

Miscvicziiis Martynas, isz 
Birszcziu kaimo, Krosnos pa
rapijos, Marijampolės ap.

Morkūnai tylės, isz Mockumi 
kaimo, Rumsziszkiu vai.

z a. I

Peterson - Stiklakyte, Jule, 
jos sesuo Keys, Juze, ir brolis 
Stiklakis, Stanislovas, kilo isz 
Degucziu k., Marijampolles ap.

Petraitis., Zigmas, sūnūs Do
mininko. x

Petraityte - Javaisziene, Ma
rija, duktė Domininko.

Plauskiene - Bartkevicziute, 
Morta, isz Likiszkeliu k., Aly
taus ap.

Ramonas, Petras, isz Mede- 
niu km., Utenos vai.

Stankūnas (Stankūnai) isz 
zebiszkiu k., Vilkijos v., Kau
no apskriezio.

Vaicziulis, Petras, isz Rau- 
doniszkiu k., Kalvarijos vai.

Valaitis, Adomas.
Valys, Pranas.
Žukauskas, Antanas, isz Ky

bartu.
Jieszlyomieji arba apie juos 

žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:
Consulate General of America,

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

PARYŽIAUS .::
:: :: NUSKURELIS 
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(Tasa nuo 3-czio puslapio)

szimta franku del auksoriaus 
Zellerio. Praeinant man pro 
teatra, paregėjau kuopa žmo
nių apstojusiu apie vaikina ir 
mergina! Kuruodu dainavo ir 
graino Italioniszkai. Prisiarti
nau ir pažinau Zita. Karlo 
graino ant gitaros o jije daina
vo ir szoko. Labai gražiai isz- 
rode mergina ir patarpo, o ir 
buvo labai puikiai pasirėdžius! 
Paszaukiau jaje vardu, kada 
pabaigė szokt, tuo jaus mane 
pažino, ir paszauke:

— Izidoriau! Pribėgus man 
už rankos ir meilei siznabždejo. 
Eikie su niurni.

Iszsikal bine jau jei trumpai 
'jog negalų, jog hunu pas jena- 
rola ant tarnystes.

— Tai niekad ne esi luošu? 
Pa k 1 a u se n u s i m i n u s.

— Labai Ketai.
— O dabar in kur eini?
— Pas auksori užmoketie 

ten. rokunda.
— Ir parodžiau jei szimta 

franku.
— Eikie su mudviem, tarė 

Karlo, iszsigersime už tavo 
sveikata, asz užmokesu.

Norėjau atsisakyt, nes Zita 
paėmė mane už rankos ir dirs
telėjo meilei in akis.

— Eikie pauksztuk su mud
viem! Teip senei nesimatenie, 
asz tiek turiu tau pasakytie’ 
apie viską.

Ne gerai padariau jog nu
ėjau, nes Zita del manes teip 
buvo visados gera! Užėjome in 
traktierne, Karlo liepe paduot, 
alaus, Zita nuolatos in mane 
kalbėjo, jog Valakuose iszmo- 
ko dainuot ir dabar suvis ne- 
szlektai uždirba. Karlo sėdo 
szale manės ir nuolatos vieszi- 
no. Vienok man buvo nesmagu 
bijojau kad per ilgai užtruksiu 
Ant kart Zita pabalo, dirstelė
jau ant josios nusigandęs, nes 
Karlo liepe jei dainuot. Kada 
pabaigė, padavė man ranka 
linksmai.

Palaukite czion, asz tuojaus 
sugrysziu.

Asz likęs pats su Zita, pa
klausiau josios ar jiji isz savo 
butes laiminga?

Apsakė man pusiau su verks
mu, jog jaje Karlo musza ir 
iszdavineje visus pinigus. Sau
gokis jo, tarė pamaželi asz duo-

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... >

Viesz. Jėzaus ir s 
Motinos Szvencz.

1 Sapnas Motinos Szven- < 
! cziausios, mieganezios J 
! ant kalno Alyvų, žemei J 
I Batanijos, bažnyczioj J 
! Szv. Mykolo Arkaniuolo. ’

1 Knygos Did. 3%x5% col. j 
' TIKTAI, 25 Cts. J

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

Pktinkit “Saule” 

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

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

du tau rodą idant nelauk tumei 
kol jis sugrysz.

Tai man atsimini, jog ir teip 
gana ilgai suigaiszau. A t si ko
lai! kad atsisveikyt, nes restau- 
rantas pareikalavo* užmokes- 
ties už alų. Siekiau iri kiszeni 
kur turėjau 20 su, ir net dabar 
susižiurejau, jog ne yra szimto 
franku. Iszjieszkojau kiszejiius 
visus,'nes buvo ant tuszczio!

— Tavo brolis mane apvo
gė! Szaukiu kai]) padūkęs, ne 
žinodamas kas su manim deda
si.

Zita pabalo.
— Nelaime! Jis tave u‘ž- 

musz, jeigu jam tai pasakysi!
— Kur jis dingo? Paklau

siau didelei persiėmęs.
Nes Zita pati nežinojo.
— Jeigu jis apvogė tave, 

tai nematysu jojo ilgai, kalbė
jo jijie. Gers abdar karezemuo- 
se, kol neiszduos lig paskuti
niam frankui.

Nenorėjau jei tikėt ir norė
jau, idant mane nuvestu ant 
savo kvatieros. Verkdama isz- 
ejo s*u manim ant ulyczios.

— Nenoriu, idant su juom 
susitiktum, kalbėjo. Yra drū
tesnis ir augsztesnis nuo tavos, 
užmusz tave., Veluk, tegul 
dingsi a szimtas franku.

— Kad tai pinigai jenarolo!
Kada pribuvome ant vietos, 

pirmutinis leidausi augsztyn 
trepais, mislydamas, jog ji ra
siu grinezioje. Nes niekas czion 
apie ji nežinojo, nesirodo suvis.

Past ana vi jau lauktie. Zita 
nuolatos verke, prisiegaudama 
man, jog josios brolis ne su
grysz teip greitai, jog kolos 
dienos praeis, kol namiem pu
si rodi s.

Ka galėjau daryt? Kaip su- 
gryszt be pinigu ?

(BUS DAUGIAU)

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isx 
szito Katalogo

i ‘ Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 102— Prakeikta, meilin
gas krjminaliszkas apraszy- 
mas, 202 pus, 50c.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Kaganiszka 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 nūo 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 
puskapiu, 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 
Gyveninio, 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—Apie Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.l72—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

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

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

N0.2OO—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 Scraphiszkas Officium. 15e

Kaip Užsisakyti Knygas:

SlSU 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.

ĘbFU Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi butji siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. A
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Paryžiaus Nuskurelis
(Tas a)

Busiu Sodauninku
Ant rytojaus anksti, Izidoris

'pilnas džiaugsmo nubėgo pas 
Lankonus ir paklausė:

— Kur “plaisteris?”
Tame pasirodo Mele, nesėda

ma balta szvelnu szuneli.
— Kur szuo?'' Paantrino 

vaikinas, jenerolas nori ji pa
matyt i e!

Mele pradėjo juoktis ir pa
state szuneli ant žemes, kaip 
koki balta grumulėli.

Izidoris negalėjo jojo pa
žint.

— Nes jis vakar buvo pil
kas.

— Ne pilkas tiktai purvi-

in vies laiko.
Gavean nerimavo; visados 

bijojo tinginiavimo ir visokius 
užsiėmimus luošose valandose

* BALTRUVIENE *
* *

nas, o dabar matai kokis gra
žus!

Ir pabucziavo ji in galva.
— Duokie man, turiu tuo

jaus nuneszt pas jenarola.
— Ar nori ji nuo mus at

imt? Paklausė mergiuke su bai
me.

— Ne jis man nieko apie 
tai nesake.

— Eisu su tavim, tarė drą
siai. Asz galu už duriu pabūt.

Apsuku in žiursteli ir abudu 
juokdamiesi nubėgo pas jena
rola.

Jenarolas buvo sode; sėdėjo 
ant suolelio ir ruko cigara. Me
le norėjo pasilikt prie vartelių 
nes Izidoris nutempė jaje su 
savim, kalbėdamas, jog ponas 
komendantas už tai ne pyks.

Jenarolas szypsodamas žiu
rėjo ant mergaites, kuri pasi- 
kloniojus žemai pastate priesz 
ji balta szuneli.

— Nes tai gražus labai 'su
tvėrimas! Paszauke. Locninin- 
kas turi ji jieszkot. Jieszkokie 
laikrasztyje, gali gautie už tai 
gera užmokesti.

Girdėdama tai Mele, susirau
kė ir net akyse aszaros pasiro
dė.

— Tai mano szuo, tarei 
Man Izidoris dovanojo, tai ne
gali atimtie.

— Izidoris neturėjo tiesa 
dovanotie tau svetima daigta!, 
tarė jenarolas, imdamas už rie
baus veidelio mergaitai. Ar ra
dęs ant ulyczios laikrodėli ar
ba masznele, prisisavintum 
sau?

— Tai kas kitas laikrodėli, 
o kas kitas szuo. Laikrodėli ga
li sau nupirkt, o kito tokio szu- 
nelio- negali ant svieto rast.

— Tai tu užlaikytum sau, 
žinodama jog tai prie kito pri
guli? Klause toliausi jenarolas, 
narakavodamas tikrai mergai
te. O ar žinai, jog tai vadinasi 
vagyste?

— Asz ne esmių vagis!-Pa
szauke mergaite staeziai. Ne 
vagiu nuo mamos nieko, nei jo
kiu saldumelu norint labai 
mėgstu nes szunelio nęduosu ir 
gana! Kas mano, tai mano!

Ir pagriebus szuneli ant ran
ku, nubėgo teilp greitai, jog 
niekas nebūtu dagynes.

Izidoris stovėjo susimaiszes; 
jenarolas nuo juoku net už pil- 
invales laiko.

— .Ne, vyreli, jeigu kada 
ji jie isztekes už vyro, tai ne ži
nau ar inveiks kame.

Izidoris per pora menesiu te
mine in apgarsinimus laikrasz- 
czioje ir bijojo, ar ne reikes su- 
gražintie szunelio locnininkui.

Tuom laik praėjo žiema, už
ėjo pavasaris, paskui karszta 
vasara. Jena.rolas isz važiavo 
ant keliu sanvaieziu ir turėjo

Ar žinote kad szeszioliktas 
metu amžiaus 

Yra pavojingiauses del 
mergeliu?

Yra tai amžius, 
Kada mergaite buna 
Nespakainiausia ir 

neužganadinta, 
Nubodo jai senoviszki 

dalykai, 
O būna akyvesne naujausios 

mados dalykais.
Yra (ai laikas kada 

Mergaite yra akyva žinoti 
viską, 

Ir geidžia žinoti gyvenimo 
iszlygas.

Ji pati nežino ko ji nori, 
Ir geidžia, pabėgti nuo 

savo likimo 
Geidžia ji permainos ir 

Yra pasirengus ant
Žengimo ant uždrausto

> . takelio,
Be apmanstymo in kur tasai 

Naujas gyvenimo takas 
ja vestu.

Yra. tai romantiszkiauses
• amžiaus, 

Del jaunos mergaites.
Ju galvos yra pilnos 
Sapnu ir pageidimu. 

Joms nuduoda kad yra. 
Tinkamos del visokiu 

narsunu su kelnėms. 
Jos sapnuoja tiktai apie

K u n įga i k-s z c zi u s ir 
Kratam u r j u pa v ciksiu 

žvaigždes,
Ir liudija kad ir jos

• Galėtu pasilikt tokioms 
Ir kad galėtu būti stotimis
Del girtuokliu ir valkatų, 

Gelbet juos nuo 
prapulties.

Apteikineja savo meile del 
tinkamu ir netinkamu, 

Užkabinėja ir kalbasi 
su visais.

As turiu ka toki mylėt, 
O tuom mano mylimu gali 
Tu būtie tokiu geru kaip 

ir kitas, J 
Dūksta paskui vaikinus 

ir nežino ka daro,
Neaps varsto gerai, 

Parduodamos savo garbia 
Arba nekalta vainiką už 

puodą smarves, 
Bile tik atsiekti savo 

pageidimo. 
Del bambiliu pasivažinėjimu 
Ir sportiszku draugu puola 

in nelaimes, 
'O vėlesniam gyvenime 
Dreba per visa gyvastį 
Ant atsiminimo' kaip 

Jos nupuolė savo 
dorybėje, 

Ir kad apie tai niekas 
nedažinotu.

SKAITYKIT
^“SAULE”^

nuo mokslu.
Tarp visokiu užduotu užsi

ėmimu, nuvedė ji karta in so
da, kuriame pats mėgo,užsiimi- 
netie ir parode jam nesukąstą 
žeme.

— Galėtumai ja. sukasi ir 
padarytie gražu darželi, tarė, 
ro-dindamas ant vienos apleis
tos lisaites. Asz mat negalų to 
padarytie, ba. turiu tik viena 
koja.

Izidoris džiaugėsi. Tuojaus 
norėjo imties prie darbo, nes 
špato neturėjo. Apmislino nu- 
sidotie tame reikale pas kap- 
ralna, kuris turėjo po teisybei 
tiktai viena aki ir buvo rustus 
žmogus, nes už tai jo darželis 
laibai gražiai iszrode.

Izidoris užtiko ji prie ravė
jimo salotu ir paprasze špato. 
Kapralnas dirstelėjo ant jojo 
su rustumu ir net savo žilais 
ūsais pajudino.

Nuėjo tuojaus in sziopele, ir 
surado spata pagal amži vaiiki- 
nelio. Ir iii trumpa laika labai 
pamylėjo sodauninkyste, ypa
tingai kada užaugo- ropaites, 
morkos ir kitokį žalumai. Ir 
viena karta prisipažino Ga
vean’ui jog niekuom, kaip tik
tai sodauninkui nori liūtie. Mat 
jam kareiviavimas nelabai pa
tiko, ba laike vainos žmonis už- 
simuszineje.

— Tai kuom tu nori būtie, 
paklausė karta szeržentas, ar 
gal sziauczium?

— Asz noriu Imt sodaunin
ku!

— Ar tu pasiutai, kvaili.
— Ne, ne, ne! Asz noriu bū

tie kareivium.
— Matai, kvaili! Ir tai rei

kėjo tau mane erzint, jog asz 
b-uezia in galva svaiguli gavės.

Izidoris pradėjo glamonėtis 
ir kalbėt:

— Ne pyk teveli ant manes.
In meta po tuom Adomėlis ir 

Izidorelis atliko pirmutine isz- 
pažinti ir jau iszrode ant doro 
vyruko, jog net pats, jenarolas 
pradėjo ant jojo ant tikro te- 
niint, ir apmislinet apie ateiti 
vaikinelio ir tame veikale pa
klausė szeržento.

— Ka nori padarytie isz 
savo augytinio ?

— Bus kareivium, ponas 
jenarola!.

— Nes gal jam nepatiks ka
rei vyste? .

— Tai negali būtie. Asz no
rėtai! tuom matyt! O kur ras 
puikesni užsiėmimą ant svieto? 
Ponas jenarolas geriause apie 
tai žino!

Senas komendantas- nusi- 
szypsojo su gerumu ir pamu- 
szes per peti szerženta tarė:

— Tokiam karte da pora 
metu turi palaukt, kol tiks in 
vaiska. Per ta laika isz to szi- 
czion naudos.

Izidoris pripažino savo gerai- 
dejui teisybe. Kelis, metus bū
damas su senais kareiviais pe
rėmė ji ji perdėm kareiviniu 
budu. Juju apysakos apie Viso
kis musiztynes laike karo, inga- 
lejimus, pakursti jame karei- 
viszkus privalumus ir kalbėjo 
in save.

I \

— Busiu tokium kaip ir 
jie! Ir stosiu in glitas apginėju 
tėvynes.

Kalte ir Bausme
Viena diena jenarolas isz- 

siunte Izidori su szimt-frauki
niu popieriniu pinigu, idant už
mokėtu auksoriaus krome. Vai
kinas iszejo ant 2tros valandos 

. o pasitikęs ant kiemo szeržen
ta, prižadėjo' jog sugrysz ne
trukus. Gavean nusidavė ant 
paprasto pasi vaikszczio jimo.

Sugryižes ant szeszto®, suėjo

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
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su važineziu, kuris paklausė jo 
apie Izidorių.

— Asz ji maeziau apie an
tra valanda, atsake szeržentas.

— O paskui ?
— Paskui? Ne maeziau.

Del ko klausė?
— Jenarolas klausė apie ji, 

o dar lig sziol nesugryžo.
— Ne sugryžo? Nuo antros 

valandos?
— Tai-gi dyvas didelis.
Gavean sudrėbėjo. Atėjo jam 

ant mįsles -szimtas franku, ku
riuos Izidoris turėjo su savim. 
Ar-gi .... ne! Turėjo ji patikt 
vokia nelaime, ar kokis nepa
prastas atsitikimas.

— Ka ežia, daryt? Tare in 
važnyczia.

— Lauksime da, jeigu nesu- 
grysiz priesz nakti, reikes duo- 
tie žine jenarolui, idant tas 
ieptu jieszkot per policija. 

Asz mistinu, jog geriause butu 
nusiunst tuojaus in la Morgue, 
(morgue, yra tai vieta kurioje 
i alpina surastus negyvelusj.

-Sžeržentas dirstelėjo su 
graudumu ant važnycziaus, ku
ris teipos-gi neaipvaginejo Izi- 
dorelo. Tai ir gerai.

Sėdo ant suolelio priesz na
rna ir -žiurėjo ant bromo su ne- 
rimaste. Naktis suvis užėjo. 
Buvo tai Lapkriiteje.

— Eisime pas jenarola, ta
re pasikel i liedamas.

Ir abudu su vaižnycziu užėjo 
akmeninais t repais.

— Kas stojosi, Gavean? 
Paklauso jenarolas, pamatęs 
ineinaiiti szerženta.

— Ateinu reikale Izido
riaus ponas jenarolc.

— Kas jam stojosi ?
— Nesugryžo lig sziolai.
— Tai tau! Vaikas- viską 

ant laiko atlieka. Liepiau nu
neszt szirata franku auksoriui 
ant Palais-Royal; reikė tuo
jaus in ten nusiųst su pasiklau- 
sirnu, ar buvo pas ji.

— Pavelykie man nueitie 
ponas jenarole.

— Ne, Jonas- greieziau nu
eis, ir tuojaus tegul man dane- 
sza.

Važnyczia nusidavė in mies
tą, o Gavean vela sėdo ant suo
lelio priesz narna, skaitydamas 
miliutas lyg sugry-žimo. Ne val
gė nei pietų, ba negalėjo nuo ’ 
rupesezio; ar-gi tai valgis gali 
kisztis tokiu neramumu? z

Už valandos sugryžo Jonas. 
Izidoris nebuvo krome ir ne
užmokėjo pinigu.

Szeržentas nusiszluoste pra
kaitu nuo kaktos. Nenorėjo jo 
skunsl jog vagis, o vienok nu
žiūrėjimas isz nenoro pasibudi- 
no jo szirdyje. Už niek ant svię- 
to neimtu dabar stojas priesz 
• 1 *jenarola.

Jonas pats nusidavė in vir- 
sz-u ir netrukus vela sugryžo. 
Szeržentas lauke ant jo prie 
trepu.

— Na ka? Paklausė dre- 
baneziu balsu.

— Jenarolas tuojaus isz- 
siunezia in policija ir in la 
Morgue, kad dasižinot, ar ne 
užėjo kokia nelaime.

— Tai niislina nelaimingas 
atsitikimas? Tarė senas karei
vis nedrąsiai.

— 0 kas kitokio gali būtie? 
Vaikinas davadnas , gale jo kas

kitas atsitikt; -sienas ne gali per 
visokius vežimus prabegt, O' 
ežia ir jaunam gali kas atsitai- 
kyt.

— Tai teisybe. Jau viena 
karta turėjo koja sulaužyta!

Ir a.psimalsziiies kiškuti nu
sidavė in savo šlubele. Nelaime 
galėjo būtie baisi ir butu jau 
viskas nes ant tikro nežinojo 
kas da stojosi įsu vaikinėtu.

Atsigulė, nes negalėjo už
migt, teip buvo persiem.es din- 
gumu vaikinei o; o kada kiek 
užmigo, visokie sapnai baisus 
painiojosi akyse.

Su pirmutinia szviesa paszo- 
ko ir iszejo nežinodamas in kur 
einas. Nuo dižiurno aficidro 
dasižinojo, jog la Morgue, ne 
policijoje mieko nežinojo apie 
vaikina. Kas tai galėtu, liūtie. 
Buvo septinta valanda, kada 
radosi vietoje paprastoje ant 
suolelio. Czion 'buvo pirmu kar
tu suejas su mažu driskium. Ir 
sziandien kokia tai jausta vede

in czion, perstatė sau, jog gal 
ras ji.

Nes Izidorelo nebuvo. Ne bus 
nieko ir tiktai medžiai po nak
tiniam lietui oszi pusiau isz la
pu nunuoginti. Drebulys szal- 
tas periminejo szerženta kaip 
pamislino jog vaikinelis turėjo 
turėt szalta nakti be jokios pa
stoges. Kur ja praleido? Ar gal 
po tiltu, kaip kitados?

Pasuko in pakraszti upes 
Sekvanos. Izidoris mėgo czion 
būtie, ne karta atbėgdavo su 
Adomėliu pasibovyt. O kad pa
slydo ir insiverte in upe, tai ir 
po visam.

Ant tosios mįsles suspaudė 
szirdi nauju sopidu senam ka
reiviu. Ėjo pamaželi, net lig til
to Alma-’ in kuri atsimuszinejo 
su oszimu vilnis Sekvanos. Upe 
buvo pasikėlus, vanduo drumb- 
nas užiminėjo krasztus, nesz- 
dainas visokius, sziukus, lerit- 
galus, szakas ir sziena. Karei
vis in ta viską žiurėjo kaip ap
kvaitęs.

arba pradžia 
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Areiit you forgetting 
something ?

Let’s see:

A baby bath to splash in, a bassinet to howl in, bottles 
to break, buggy to sleep in, clothing to grow out of, 
toys to ignore. It gets to be a long list. But a baby 
needs many, many things. And one of them—strangely 
enough—is money.

In fact, can you think of anyone who needs a little 
financial security more than a helpless baby does?

Money saved now will protect him against future 
emergencies, buy him fine medical care, help pay, some
day, for a good college education.

And the best way to give a baby financial security is . 
through U. S. Series E Savings Bonds. Because Sav
ings Bonds are money in its safest form: money 
that’s a little harder to spend than cash, money that 
can’t be lost or destroyed, money that’s constantly 
earning interest.

To the love and comfort you’re giving your baby, 
why not start now to add the solid, reliable protec
tion of Savings Bonds—one of the world’s surest, 
finest investments. Sign for the easy automatic Pay
roll Savings Plan where you work. Or if self-employed, 
invest regularly in Bonds at your bank.

A special message to aunts, uncles, 
cousins, grandmothers, grand
fathers, godmothers, godfath
ers, friends : buy that child helpful, wel
come Savings Bonds—for birthdays, Christ
mases, graduations.

The V. S. Government does not 
pay for this advertising. The Treas
ury Department thanks, for their 
patriotic donation, the Advertising
Council and i ,

. 1 *
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— ‘ ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

Tame nužvelgė ka toki plau- 
kenti, priplaukė prie iszsiki- 
szusiu balkiu ir susilaikė.

Kas tai galėtu būtie?
Sukrutėjo ir užsikabinės ant 

balkiu sėdo, tai kokis- vaikine
lis, tai Izidorelis.

Szeržentas norėjo szaukt, nes 
rodos kad kas su delnu burna 
užėmė ir tiktai szmokszti. Vai
kinelis numatęs netoli apsidai
rė mato ir iszkele rankas aug- 
sztyn, žegnojosi ir vela lenkėsi 
in vandeni.

Gavean suprato su riksmu 
mėtėsi, kad ji nutvert užmirsz- 
damas apie savo medine koja, 
toji paslido, senas kareivis 
puola in vandeni ir nutvėrė 
vaikina už kojų.

Izidoris pateko in drūtas 
rankas, o kad nebuvo gilu prie 
kraszto, iszvilko szeip teip pus
gyvi vaikineli.

Ar-gi vaikinelis prisisavinęs 
pinigus norėjo siau smerti paisi- 
darytie? Ne, ne, ežia kas kitas 
turėjo užeitie.

Vaikinelis pasijudino, atida
ro akis ir szeržentas pagriebė 
vela drueziai už Yankos, kad 
nesimestu in vandeni. Nes Izi
doris tiktai valandėlė žiuri ant 
jo klaidom akimi ir su didele 
baime griebe sau už galvos ta
rydamas :

— Ach szeržente, tokia ne
laime!

Tiejei žodžiai kuriuos iszta- 
re atsimusze net in szirdi szer
žento.

— Jis ne kaltas, paszauke. 
Kalbėk, ba matai kiek asz isz- 
keneziau nuo vakar per tave!

— O mane apvogė! Paėmė 
man szimta franku!

— O jei, jei! Tai ne sziposas, 
kalbėk visa teisybe, noriu žinot 
viską, nemeluok!

. — Kam ture tau meluot? 
Juk nesugrysz. Ir teip man 
niekas neintikes, tiktai tu teve, 
esmių prapuolęs, prapuolęs!

Ir pradėjo verkt, mesdama-
. , isis ant 'žemes.

— Klausyk na Izidoriau, 
apsakykie man visa teisybe o 
paskui pažiūrėsime. Gal atsiras 
kokis būdas!

— Iszejau isz namu apie 
antra valanda, idant nuneszt

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Žinios Vietines
Birželis — June.
Subatoj pripuola Szv. 1 

Pranciszko Carracciolo, o Tau- ' 
tiszka Vardine: Vendre. Ir ta 
diena pasninkas, priesz Szven- 
cziauses Trejybes. Taipgi ta 
diena: 1936 m., puse milijono 
Prancūzu darbininku sustrai- 
kavo, kai Socialistai su Leon 
Blum paėmė kraszto valdžia; 
1941 m., Vokietijos Kaizeris, 
Wilhelm pasimire> Jis buvo 
asztuonios deszimts dvieju me
ni amžiaus; 1942 m., Amerikos 
Laivynas pastojo Japonijos 
Laivynui kelia ties Midway sa
los; 1943 m., Kongresas invede 
griesztus, instatymus. priesz 
straikuojanezius darbininkus; 
1944 m., Rymos miestas Ame- 
rikiecziu paimtas; 1794 m., 
Prancūzas revoliucijonierius, 
Robespierre buvo nužudytas; 
1794 m., gimė Lietuvos poetas, 
dainius, Kunigas A. Strazdelis, 
Drazdauskas, kuris parasze 
“Pulkim Ant Keliu”; 1392 m., 
Pasikvietus talkon Kryžiuo- 
czius, Vytautas užėmė Vilnia; 
Ir ta diena Sekretorku Diena, 
Senmergių Diena, pagerbti tas 
merginas kurios neteko savo 
sužieduotiniu per ana kara.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Szvencziausioji Tre
jybe ir Szv. Bonifaco. Menulio 
atmaina: Pilnatis. Tautiszka 
Vardine: Kastanto. Ir ta diena: 
Karalienes Elzbietos Antrosios 
gimtadienio diena; 1776 m., 
John Adams, Thomas Jeffer
son, Benjamin Franklin, Roger 
Sherman ir Robert Livingston 
buvo paskirti sutverti ir sura
ižyti Amerikai Konstitucija; 
1946 m., Protestonu bažnyczios 
kreipiasi in Prezidentą Harry 
Trumana, kad jis atszauktu 
Myron C. Taylor isz Vatikano, 
kur jis, yra ar buvo Amerikos 
atstovas pas Szventa Tęva, Po
piežių1.

— Simonas A. Svirskis, 42 
metu ,amžiaus nuo 531 W. 
South uly., tėvas penkių vaiku, 
likos staiga užmusztas Nedė
lios ryta 8:25 valanda, laike 
darbo in Bethlehem Steel isz- 
dirbyste in Bethlehem, Pa. Ne
laime atsitiko kai keltuvas su 
lenczugais kete dideli szmota 
plieno, staiga lenczugas truko, 
plienas puldamas pataikė ne
laiminga darbininką, užmusz- 
dama ant vietos. Gimęs Maha- 
nojuje. Tarnavo Antroj Sveti
nei karei. Velionis paliko dide
liame nuliudime savo paezia 
Elzbieta (Gallagher); sunu 
Juozuką; keturios dukterys: 
Gloria, Ona, Katre ir Marleen. 
Taipgi po-tevi Matas Abraitis 
isz Jackson peczes; seseri Ona; 
tris brolius: Petra, Vinca ir 
Antana, visi isz miesto. Laido
jo Seredos ryta su apiegomis 
in Szv. Kaniko Airisziu bažny- 
czioje devinta valanda ir palai
dotas in parapijos kapinėse. 
Graborius L. Traskauskas lai
dojo. -

— Panedelyje pripuola Szv.

Norberto, o Tautiszka diena: 
Tauro. Ir ta diena: 1944 m., 
Amerikos, Anglijos, ir Kana
dos kariuomenes insilauže in 
Prancūzija. Pradžia karo pa
baigos Europoje; 1941 m., Pre
zidentas Franklin D. Roosevel- 
tas pasirasze ant bylos suimti 
visus svetimu krasztu laivus, 
kurie randasi musu uostuose; 
1947 m., Taft-Hartley Darbi
ninku B\ la Senato priimta, ku
ri suvaldo ir sutvarko visokias 
straikas ir nesusipratimus tarp 
darbininku, kompanijų ir fab
rikantu; 1910 m., Susivieniji
mo Lietuviu Amerikoje sidab
rinis, dvideszimts penkių metu 
jubiliejus; 1755 m., gimė Na
than Hale, mokytojas. Kai ka
ro gandai pasTklido po visa 

. kraszta, kad Lexington mieste 
, susimusze armijos, Nathan

Hale iparasze savo tėvui: “Asz 
jaueziu szventa pareiga, viską 
paaukoti savo krasztui.” Na
than Hale tuojaus tapo kapito
nu armijoje, ir kai Generolas 
Jurgis Vaszingtonas pareiszke 
kad jam reikia, žinių isz New 
York, kur prieszas buvo insi- 
kases, jaunas Kapitonas Na
than Hale pasisiulino ta pavo
jinga kelione atlikti. Jis gavo 
tas Vaszingtonui reikalingas ži 
nias, bet buvo sugautas kai jis 
gryžo. Jis Anglijos kariszko 
teismo buvo nuteistas pakarti. 
Beeidamas in kartuves, jis pa
sakė: “Asz tik gailiuosi kad 
asz turiu tik viena gyvastį pa
aukoti savo krasztui.” Nathan 
Hale buvo tik dvideszimts vie
no melo amžiaus kai jis buvo 
pakartas; 1944 m., yra vadina
ma “D-Day” už tai kad ta die
na Ali jautai persilaužė per Vo- 
kiecziu tvirtoves ties Prancūzi
jos krantu. Didžiausia armija 
buvo atgabenta eroplanais, ke
turios Amerikos divizijos ir 
Anglijos lakūnai buvo isz ero- 
planu paleista, iszmesti anapus 
Hitlerio taip vadinamos Atlan- 
tiko sienos. Tuo paežiu sykiu

vo Kūno szvente.
— Sekantieji vyrukai likos 

paszaukti in kariszka tarnysta 
ir apleido miestą Seredoj, Bir
želio pirma diena, 1955 m., 6-ta 
valanda ryte, in Wilkes-Barre, 
Pa. Isz Mahanoy City — Ro
bert Hall, Joseph Dowd, Jr., 

Ashland — John Pepper. 
Connerton — James Cuff.

. Pattersonville — William 
Bernotski. ir Lost Creek — J. 
Chuplio.

— Seredoj, Birželio pirma 
diena, Pottsvilles sude, tesėjais 
Cyrus M. Palmer iszklause 42 
aplikantu del Ukesiszku Popie- 
ru, kurie pasekmingai aplaike 
savo popierus. Sekantieji yra: 
Isz Mahanoy City: Manuel Pil- 
la, 821 E. 'Centre uly., Jos. Ain-

1 berlavage, 511 W. Maple uly., 
1 Use Bowers, 613 W. Maple uly. 

Teresa M. Camipbell, 419 E. 
Mahanoy uly., Neonila Dulbyc- 
ky, Geo. Dubycky, Irene Duby- 
cky, 438 W. Pine uly., ir Pran- 
ciszka Szimoniene, 36 E. South 
uly. Isz Shenandoah: Sylvester 
Polivacki, Mary Osiff, Kostan- 
ty Andruszkiewicz, Winifred 
Dudis, Boley J. Pascavage ir 
Stanley J. Huss. Minersville: 
Julia Drazenovich, Lucia Mes
sina, Gus Kotroehos. 
kill Haven: Theresa 
Tuscarora: Elizabeth Pattay. 
Coaldale: Eva Goide, Anna 
Hendra. Connerton: Benjamon 
Sukeviczius. McAdoo: Tillie 
Borchick, Marcy Sochko, Irm- 
gard Biesadesky, John Liwczy- 
nyn ir Winifred M. Kolusli. 
New Ringgold: Gertrude E. 
Lishman. Pottsville: Martha J. 
McLaurin, Helen Ihnot, Mary 
Smith. Frackville: Anna Per
lack. Mt. Pleasant: Mary Wat
cher. Ashland: Gregirio Lioi. 
Girardville: Elizabeth Romo- 
nosky. St. Clair: Teresa Bed
nar, Olha Bachynsky. Palo Al
to: Kazmira Raczkai. Tamaqua: 
Stella Kunkel. Tremont : Char
lotte Tobin. Tower City: Jac-

927,278 žmonėmis ir dabai' esa
ma 32,575,702, apie 20 nuoszim- 
tis gyventoju. Tarp naujuju 
Kataliku 137,310 ’buvę atsiver
tėliai, pereje isz kitu tikybų.

London, Anglija. —
Kan. Konczius Balto pirminin
kas isz Yonkers, N. Y., tarny
bos reikalais vykdamas in Eu
ropos krasztus Gegužes 12 die
na, trumpam laikui sustojo ir 
Londone. Atvykęs in Lietuviu 
namus, sveczias padare įprane- 
szima apie reikszmingesnius 
sziu dienu invykius ir Balto 
veikla, talkininkaujant Euro
poje užsilikusiu musu Tremti
niu emigracijai in Amerika. 
Kan. Konczius pažymėjo, kad 
Europoje pasiliks ilgesni laika, 
nes Baltas yra susitaręs su ati
tinkamomis . Amerikos instai- 
gomis rūpintis pastovesniu sto
vyklose tebegyvenancziui Lie
tuviu inkurdinimu. Isz Londo
no Kan. Konczius iszvyko in 
Prancūzija, o isz ten per Szvei- 
carijai in Vokietija.

San Angelo, Texas. — 
Isz priežasties audringo 
nukrito ir sudege didelis 
sziu inženiu 'boniibneszis
isz Walker bazes Rosswell, 
New Mexico. Lėktuvo ingula 
sudarė keturiolika vyru. Visi 
žuvo.

01’0, 
sze-

tukstancziai Amerikos ir Aug- queline Hoffman.

Sehuyl- 
Kuehn.

Chicago, Illinois. —
Jonas Grinius, kuris mirė Ge
gužio 24-ta diena 1954 metuo
se ir vietos kremai ori joje kū
nas 'buvo sudegintas Philadel- 
phijoje, Pa. Nedelioj, Gegužio 
29-ta diena, antra valanda po 
pietų, Lietuviu Tautinėse Ka
pinėse, urna su velionio pele
nais 'buvo padėta in nisza insie- 
ne. Laidojimo apeigos buvo to
kios: 1—Ona Kubiliene giedojo 
“Kur Nors Dar Saule Szvie- 
czia”, smuiku jai akompanuo- 
jo Lulu Raben-Misevicziene.

UZ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kio vardo tarybini ūki Kusta- : 
nimas. Iszvykstancziu vardu 
najaus srityje. In ta pat ūki vi
sa eile siuncziamuju iszlydejo 
ir Szalcininku rajono komjau- 
kalbas pasakė szoferis Kuda- 
cziovas, agr. Kiemenaite ir kt. 
Kovo 20 d., su iszsiuncziamai- 
siais iszkilmingiau atsisveikin
ta ir Panevėžyje, Komjaunimo 
vardu juos ragino del to 
džiaugtis rajono komiteto sck- 
ret. Eidukas o iszvykstancziu 
vardu džiaugsma reiszke mė
sos kombinato meistras P. Be- 
niszevas ir rysziu kontoros tar
nautoja I. Sližyte. Kelialapius 
jiems inteike miestro komiteto 
sekret. A. Stankuviene. Per 
Vilniaus radija Kovo 21 d., St. 
Laurinaitis teige, kad “insisa- 
vinti nauju žemiu partijos 
kvietimu iszvyko tukstancziai 
isz musu szalies jaunuoliu, tarp 
ju szimtai jaunuju patriotu isz 
T. Lietuvos miestu ir kolūki
niu sodžių. Vien Kupiszkio ra
jone daugiau kaip 30 jaunuoliu 
ir merginu pareiszke norą vyk
ti in pleszinines žemes.”

Vilniaus radijo praneszimu, 
“pleszininese žemese” szi pa
vasari pradeda darba dar 300 
nauju grudininkystes tarybiniu 
akiu. In Kustanajaus sriti pa
siusta per 800 “geriausiu sunu 
ir dukru”. Daugelis jaunuoliu 
ir merginu priesz tai “insigijo 
naujas specialybes”. Vilniaus 
komjaunimo or-ja savo parink
tuosius “savanorius” pasiuntė 
in Nekrasovo tarybini ūki, 
Klaipėdos: in Puszkino vardo, 
Sziauliu in Ostrovskio, Kauno: 
in Majakovskio. Be to, didelis 
būrys “iszvyko” in Kazakija. 
“Savanoriai”, su kuriais isz- 
kilmingai per mitinga buvo at
sisveikinta Vilniuje Kovo 25

invairuosc kitokiose nelaime-“savanoriais” in Sibirą. Ku
riam laikui siuneziamieji isz- se. 
vyksta, kada jie gales gryžti 
atgal in Lietuva? Geriausiai in 
tai atsako szimet kad ir “Szvy- 
turio” žurnalo 4 numeris, kur 
raszoma: “In pleszinines že
mes jaunuoliai vyksta ne me
nesiui ir nuo dviem, o ilgam, 
gal but, visam gyvenimui.” [ tai kad žmones per daug skubi- 
Tuo paežiu pripažinsta, kad nosi ar iszvažiuoti ar parva- 
kom. partijos insakymu vyksta' žinoti. Kiti pavargo nuo sve- 
intensyvus Lietuviu perkeli- < 
mas in Sibiro taigas. Nusius- ;
tieji susiduria su nepaprastais 
sunkumais, kuriu nedrysta 
slėpti ir Sovietine propaganda. 
Ten jie turi susiręsti gyv. na
mus, nusitiesti kelius, plynus 
laukus paversti dirbama ja že
mo. Vienok kai subyrės Bolsze- 
vikine vergija, Lietuviai trem- 

; tiniai grysz ir isz Sibiro, ir isz 
i Uralo stepių in laisvaja Lietu- 
• va, in savo gimtuosius namus, 
. užuot plesze svetimus pleszi- 

nius.
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d., praneszmiu, TS AT Sanjun- 
gos Tarybos ir Tautybių Tary
bos užsienio reik, komisija nu
tarė rekomenduoti prezidiu
mui anuliuoti netekusia galios 
Anglijos TSRS “draugystes 
sutarti”. Ta proga kaip seniau 
Amerikieczius, taip dabar Bri
tus savo kalboje smarkiai isz- 
pludo A. Snieczkus. Snieczkus 
ir kiti kalbėtojai taip pat smar
kiai szauke priesz “Vokietijos 
remilitarizavima. ’ ’

Californijos valstijoje dau
giausia žmonių žuvo per tas 
szventes ant vieszkeliu, kur 
buvo suskaityta trisdeszimts 
viena auka.

Policijantai sako kad dau
guma tu nelaimiu atsitiko už

nosi ar iszvažiuoti ar parva-

cziavimosi ar nuo perilgo va
žiavimo, užsnūdo bevairuoda
mi savo automobilius ir taip 
užsimusze.

SZLYKSZTI
PAVEIKSLAI

576 ŽUVO PER
SZVENTES

PHILADELPHIA, PA. — 
Isz New York ateina patikrin
tos žinios kad szlyksztus pa
veikslai kuriuos kompanijos 
siunezia žmonėms, padaro dau
giau iszkados negu visi -kiti 
iszmislinimai del jaunuju. Keli 
Kunigai Kefauver komisijai 
davė savo raportus ir ji visi 
vienbalsiai sake kad begbdisz- 
ki, nuogu merginu paveikslai 
daro daugiau iszkados jaunie
siems negu visi kiti pa.gundini- 
mai, kuriuos bet kuris galėtu 
iszmislinti.

Policijantai tam pritaria, bet 
jie sako kad jie negali tuos tu 
paveikslu pardavėjus suiriiti ar 
suaresztuoti.

Pardavėjai pardavinėja nuo
gu merginu paveikslus ir kitus 
tokius panrszius begediszkus 
paveikslus, kuriuos jaunieji 
perka ir sau laikosi savo kam
bariuose.
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Ii,jos laivu prisiartino 
Prancūzijos ipakran tos 
m., gimė Mohemetonas, naujo 
Islamo tikėjimo insteigejas. 
Prie szito tikėjimo dabar pri
klauso milijonai žmonių. Jis 
niekados neiszmoko, nei skai
tyti, nei raszyti, bet jis daug 
iszmoko kai jis po visa pasauli 
važinėjo. Jo tėvas pasimirė 
pirm negu jis užgimė, ir jo tė
vukas ji užaugino. Jo apaszta- 
lai ar pasėkėjai surinko visus 
jo rasztus, kitp parąsztus, ir 
sudarė knyga, kuri sziandien 
yra vadinama Koranu; 1949 
m., Senato Užsienio Reikalu 
Komisija priima Atlanto Ka- 
riszka Sutarti; 1949 m., Dvide
szimts du žmonių žuvo netoli 
nuo Athens, Graikijoje, kai 
erciplanas sudužo ir nukrito.

— Utarninke pripuola Szv. 
Roberto, o Tautiszka Vardine: 
Szilgaila. Ir ta diena: 1949 m., 
Kinijos patrijotu valdžia, pasi
traukia ir apsistoja Chungking 
mieste; 1949 m., penkios de
szimts keturi žmones žuvo kai 
eroplanais sudužo in San Juan, 
Puerto Rico; 1933 m., Italija, 
Anglija, Prancūzija ir Vokieti
ja pasiratsze Keturiu Tautu Su
tarti Rymoje del deszimts me
tu taikos; 1935 m., Pierre La
vai yra vėl iszrinktas Prancū
zijos Prezidentu ; 1935 m., J. 
Ramsay MacDonald, Darbo 
Partijos Ministeris pasitrau
kia. Jo vieta Anglijoje užima 
Stanley Baldwin; 1492 m., nu
mirė Lietuvos Kunigaiksztis 
Kazimieras.

— Ketverge pripuola Die-

prie
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— Sekantieji kunigai isz 
Philadelphijos Diecezijos likos 
perkelti in kitas parapijas: Ku
nigas Jonas Lukszys isz Szv. 
Jurgio parapijos, Shenandoah, 
in Szv. Pranciszko para. Mi
nersville, o jo vieta užima jo 
brolis, Kun. St. Lukszys isz 
Szv. Jurgio para. Philadelphia; 
Kun. Albinas Neverauskas, isz 
Szv. Pranciszko para., Miners
ville, in Szv. Jurgio para., Phi
ladelphia; Kun. Jeronimas J. 
Bagdonas, isz SS. Petro ir Po
vilo para., Tamaqua, in Sjfv. 
Isidoro, Quakertown.

— Ponia Onai Vizbariene 
nuo 519 W. Mahanoy uly., kuri 
gydėsi in Pottsvilles ligonbnte- 
je, ana diena sugryžo namo 
jausdama daug sveikesne.

Girardville, Pa.—
Szv. Vincento parapijoje invy- 
ko Keturios Deszimts Valandų 
Atlaidai. Prasidėjo Nedelioje, 
per Szv. Miszias 10:30 valanda 
ryte. Pamokslai buvo sakomi 
Lietu viszkai ir Angiiszkai per 
Miszparus. Nedelioj vakare pa
mokslą pasakė Kunigas Jonas 
Lukszys; Panedelio vatkara pa
mokslu pasakė Kun. Vincas 
Vėžys, o Utarninko vak., Kun. 
Juozas Neverauskas. Keturios 
Deszimts Valandų Atlaidai bu- 

aip-vo gražiai ir iszkilmingai 
vaikszczioti.

New York , N. Y. —
Kataliku bažnyczios skelbia
momis žiniomis, 1954 metais 
Amerikoj padidėjo Kataliku

Kalbėjo Dr. Antanas Gar- Į j , įn vieta buvo pristatyti spe
nius; 3—Kalbėjo Dr. Pijus Gri
gaitis. 4—Urna su pelenais bu
vo padėta in nisza, insiene. 5— 
Ona Kubiliene giedojo “Prie 
Liuudno Kapelio.”

Velionis gimė 1877 metuose, 
Kovo 27-ta diena Lietuvoje, 
Marijampolės apskrityje, Sas
navos valscziuje, Salemos-BLi
dos kaime. 1895-1902 m., vado
vavo užsienyje spausdintu Lie- 
tuviszku knygų platinimui Su
valkijoje. 1902-1905 m., vado
vavo Lietuviu revoliucionierių 
kovoms priesz Caro valdžia. 
1905 m., vadovavo vieszu pra
kalbu organizavimu Suvalki
joje. 1906 m., pasiekė Amerika 
ir insitrauke in visuomenini ju
dėjimą. 1906-1915 m., veiklai 
dalyvavo Amerikos Liet. So
cialistu Sanjungos veikoje. Ad 
ministrąvo “Kova” organiza
vo kalbu marszrutus po Lietu
viu kolonijas kitiems kalbėto
jams ir pats kalbėjo. 1907-1910 
m., veiklus Tėvynės Mylėtoju 
Draugijos narys. 1907-1954 m., 
veiklus Susivienijimo Lietuviu 
Amerikoje narys. 1920-1922 m., 
šukele $60,000 paskolos Lietu
vai, kad butu stiprus litas. 1940 
m., pasiuntė Kauno Universi
tetui gausia savo biblioteka. 
1954 m., Gegužio 24-ta diena 
mirė Philadelphijoje, Pa., ir 
vietos krematorijoje buvo su
degintas. 1955 m., Gegužio 29 
d., lygiai 2-tra valanda, urna 
su velionies palaikais buvo pa
laidota Chicago Lietuviu Tau
tiniu Kapiniu niszoje.

(Velionis buvo brolis Dakta
ro Kazio Grinio).

cialiu eszalonu ‘be persedimo’. 
Per mitinga buvo pažymėta, 
kad “szicmet iszvyksta dau
giau negu pernai.” Vilniaus 
radijas Balandžio 15 diena pa
skelbė, kad in “komjaunimo 
Kauno miesto komitetą kas
dien ateina invąiriu profesijų 
statybininku, kurie taip pat 
praszosi pasiuneziami in Kus
tanajaus sriti, in plesziniu in- 
sisavinimo rajonus”. Elektros 
suvirintoja Rabinauskaite ta 
proga neužmirszo padėkoti 
partijai, kad “ja siunezia kur 
reikia, kur szaukia tėvynė”, 
Lenino rajono statybos konto
ros virsz. K. Pridotkas pažadė
jo vykti su savo sūnum An
drium ir kitais 5 statybininkais 
sudaryti kompleksines briga
dos” ir t, t. Tik pastarosiomis 
dienomis isz vienos Maskvos 
“dirvonu pleszti” buvo pasius
ta 165,000 jaunuoliu “savano- 
rui”. Szimet Balandžio 18 d., 
pasznekesy “Lenino komjauni
mas” Br. Mackeviczius per 
Vilniaus radija konstatavo, 
kad “atsiliepdami in partijos 
szaukima, in tolima Kazachs- 
tana savanoriais iszvažiavo 
szimtai Lietuvos jaunuoliu. Vi
siems jiems buvo aiszku, kad 
ten ju laukia didelis ir sunkus 
darbas: jiems teks kęsti szalti, 
lietus, nepriteklius. 4.Vienok 
szauke partija ir jie iszvyko”. 
Bent syki atvirai prisipažino: 
“paszauke partija — ir jie isz
vyko.” Panasziai ir per kitus 
trėmimus isz Lietuvos dėjosi: 
“paszauke MGB ir jie iszvy
ko.” Tereikejo tik dar pridėti:

WASHINGTON, D. C. — 
Per Memorial-Decoration Die
na arba ‘Mirusiųjų Atminimas’ 
pareita sanvaite, per trijų die
nu szvente, trys szimtai septy
nios deszimts du žmones žuvo 
invairiose automobiliu nelai
mėse ant vieszkeliu. Szimtas 
trisdeszimts du prigėrė, o 
szeszios deszimts asztuoni žuvo

Detroit mieste dabar kasz- 
tuoja doleri septynios deszimts 
penkis centus vyrui apsikirp- 
dinti; du doleriai Subatomis ir 
dienomis priesz szventes. 1942 
melais kasztavo tik szeszios 
deszimts penki centai.

Skaitykit “Saule”

Augszcziau Ir Augszcziau In Padanges

Czia parodoma kaip musu 
bombnesziai, sunkieji karisz- 
ki eroplanai, kyla vis augsz
cziau ir augszcziau in padan
ges. In szesziolika metu jie 
pakilo augszcziau negu pen
kios deszimts tukstancziu 
pėdu. Pirmutinis skvadronas 
tai kompanija, B-25 Strato- 
fortresses, kurie yra jet jie- 
gomis varomi, dabar iszsike- 
lia net ir augszcziau negu 
penkios deszimts tukstan
cziu pėdu in padanges ir le
kia greicziau negu szeszis

szimtus myliu in valanda.
Szitokie bombnesziai gali 

keletą atominiu bombų vesz- 
ti, ir jie gali skristi kad ir in 
tolimiausius krasztus, kad ir 
in pasaulio aszigalius ir su- 
gryszti, be jokio sustojimo.

Kai jie taip augszti ir taip 
greitai lekia, tai lakūnai turi 
neszioti tam tyczia inrengtus 
drabužius, ar visas ju ero- 
planas turi būti taip intaisy- 
tas, kad nei szaltis nei karsz- 
tis, net nei oras negali in- 
lysti.




