
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AjND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $6.00;
% Year $3.60; Canada $7.00. Advertising Rates on Application.

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

JAH ANO Y CITY, PA, PETNYCZIA, BIRŽELIO 10,1955 (FRIDAY. JUNE 1C, 1955)

DŪ-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZE.LNA KAS UTARNINKA IR PETNYOZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $6 Metams, % Metu $3.50; 
In Kanada: Met ns $7, Metu $4; In Vokietiję, Pietų Amerika, 
Skotlandije,Meta is $9, y2 Metu $5; Atskiras Saules numeris 8Ctt.

Laiszkus .r Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

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

No 45 ENTERED AT TUK MAHANOY CITY, HA., HOST OFFICE AS SECOND 
(CASK Al Alt AI ATTIK. UNDER ACT OF MARCH 3, 1879.

V. L. Bocikowhki, Editor And JLgr. 66 MIAS

Keturiu Didžiųjų Vieszpa- 
tyscziu atstovai ežia aplei
džia Sovietu Ambasada, Ry
tu Berlyne, kur jie buvo su
sirinkę apsvarstyti naujas ir 
baisiai brangias mantas au
tomobiliams ir trekams, ku
rias Sovietai yra nustatė del

Isz Amerikos Kunigas Intartas
UNIJA LAIMĖJO

Lordas Užtikrina

2 KOLEGISTAI;
2 KOLEGISTES

UŽSIMUSZE

Automobiliaus
Nelaimėje

BRANFORD, CONN. — 
Keturi jaunieji užsimuszc, kai 
ju automobilius susikūlė su 
sunkvežimiu, troku, netoli nuo 
Branford miesto.

Žuvusieji buvo: asztuonioli- 
kos metu amžiaus John P. Fla-i 
nagan, isz Bridgeport, teisėjo 
sunūs; asztuoniolikos metu am- j 
žiaus Walter H. Armor, isz 
Baltimore, Maryland; devynio-Į 
likos metu amžiaus Marčia C. i 
Bolter, isz Wellesley, Mass., iir 
asztuoniolikos metu amžiaus

i 
Nancy Kneen, isz Hamden.

Troko draiverys, keturios 
deszimts dvieju metu amžiaus 
Eugene Oldham‘isz Plymouth, 
Mass., buvo sužeistas, nes jam 
pecziai buvo sulaužyti.

VAIKAI VĖL
CZIEPINAMI

Daktarai Sako Kad 
Nėra Jokio Pavojaus

Galima Vaikus Czic- 
pinti Ir Per Isztisa

Vasara
WASHINGTON, D. C. — 

Valdžia pranesza kad dabar 
yra paleista gana liekarstu del 
to cziepinimo nuo vaiku para
lyžiaus del milijono vaiku.

Daktarai užtikrina kad nėra 
jokio pavojaus vaikus cziepinti1 
kad ir per karsztas, kaitres va- j 
žaros dienas.

Dabar iszrodo kad valdžia 
tiek daug nesikisza ir palieka 
visa ta darba daktaru rankose.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Nieko Nenutare

autobahn vieszkeTo tarp 
Berlyno ir Vakaru Vokieti
jos. Sovietai nenusileido ir 
■nieko nebuvo nuveikta. Czia 
isz kaires in deszine stovi: 
Sovietu atstovas, Akopovas; 
Anglijos Ambasadorius Sir 
Frederick Hoyer-M i 11 a r;

Kalėjime Po $25,000 
Kaucijos

Nusuko Daug Žmonių 
Ant Daug Pinigu

PHILADELPHIA, PA. — 
Jaunas trisdesz:mts metu am
žiaus Kunigas, Vikaras in Szv. 
Povilo Bažnyczia, Philadelphi- 
joje, buvo policijos suimtas ir 
Kataliko Teisėjo Vincent A. 
Carroll patupdintas in kalėji
mą, kai tas Kunigas negalėjo 
pastatyti dvideszimts penkių 
tukstaneziu doleriu kaucija.

Szitas jaunas Kunigas, Will
iam C. Dodgson, nuo keliu pa- 
rapijiecziu nusisuko daug pini-
gu, prižadėdamas jiems naujus Charles 
automobilius parūpinti daug pristatyti 
pigiau ir greieziau negu jie pa- į

Lenktynių Laimėtojai

In White City Stadium, 
Londone, szitie trys bėgikai
sulaužė nustatyta “rekor
dą” keturiu minuosiu del- 
mylios bėgimo. Po deszinei, 
devinto numerio Laszlo Ta- 
bori, isz Vengrijos, laimejos 
szitas lenktynes in 3:59 mi
nueziu. Ji seka Chris Chata- 
way, po kairei, bravorinin- 

Amerikos Augsztas Komisi- 
jonierius, James B. Conant 
ir Prancūzu Ambasadorius, 
Andre Francois P o n c e t. 
Georgi M. Pushkin, Rusijos 
augsztas komisijonierius 
kalbėjo Krcmlino vardu.

o o o

tys galėtu. Jis j u pinigus pa
ėmė, bet tu nauju automobiliu 
nepristatė.

Kai jis buvo in teismą pa
brauktas jis nencsziojo kuni- 
giszku drabužiu.

Vienas isz tu nuskriaustu jo 
“kostumeriu” yra Ęobert 
Kane, kuris po prisieka pasa
kė teisėjui, kad jis buvo davės 
tam Kunigui du czekiu: viena 
del penkių szimtu doleriu, ir 
kita del asztuoniu szimtu dole
riu, ir dar dvideszimts penkis 
dolerius grynais pinigais.

Antras nusiskundė kad jis 
tam Kunigui buvo davės czeki 
del dvieju tukstaneziu dvieju 
szimtu ir trisdeszimts dvieju 
doleriu, per bendra dranga ir 
už tai tas Kunigas jam, Ponui

J. McKeown turėjo 
sziu metu nauja

(Tasa Ant 4 Puslapio)

kas isz Londono. Jo laikas 
tose lenktynėse buvo 3:59.8, 
irBrian Hewson, isz Angli
jos Lakunu Sztabo, kuris tuo 
pacziuu sykiu su Chataway 
tas lenktynes iszliko. Tabori 
per viena sekunda greieziau 
iszbego tas lenktynes negu 
kuris,kitas ant viso svieto.

□ □ □

15 PABĖGO ISZ
BEPROCZ1U NAMU .

i s

Visi Suimti; Sugražinti
Iii Ligonine

SCRANTON, PA. — Valsti- 
jos ir Scranton miesto polici- 
jantai pranesza kad visi tie 
proto ligoniai, kurie buvo pa
bėgę isz Fairview State ligoni
nes, yra dabar suimti ir tenai 
sugražinti.

Paskutinis, kuris buvo suim
tas yra dvideszimts keturiu 
metu amžiaus Moses Brown 
Ross, isz Philadelphia, Pa.

Deszimts isz ju buvo suimti 
už valandos kai tik jie buvo pa
bėgę. Ir kiti keturi buvo suim
ti ta nakti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Darbininkams Algas

60 Procentas Ju Algos 
Per Szcszis Menesius

Be Darbo
DETROIT, MICH. — Fordo 

automobiliu kompanija ir au
tomobiliu darbininku unija su
sitaikė ant trijų metu kontrak
to, ir nutiesė, prakirto kelia ki- ' 
toms unijoms ir kitoms kom
panijoms panasziai susitaikin
ti.

John Būgas, Fordo kompa
nijos vice prezidentas, sako 
kad svarbiausias to kontrakto 
punktas yra tai kad darbinin
kams yra užtikrinta apie sze- 
szios deszimtas procentas j u 
algos, kai jie darbo neteks ir 
jie tiek gaus per szeszis mene
sius.

Szitos bedarbes mokestys isz 
kompanijos butu apie dvide
szimts penki doleriai per san- 
vaite, o “Social Security” 
jiems prie to pridėtu tiek kiek 
jie ir dabar gauna, be kompa
nijos to užtikrinimo.

Kompanija paskirs pinigu in 
du fondu del szitu mokeseziu. į 
Szitas fondas turės apie pen
kios deszimts penkis milijonus 
doleriu.

Dar daug kas neaiszku, kas- 
link tu mokeseziu, nes kai ku
rios valstijos sulyg savo nusi- iĮ 
statymu kaslink “Social Se
curity” negales tokiems bedar- 

! biams duoti “Social Security”, 
jeigu jie dar vis isz savo dar
bo gauna nors kiek algos.

Bet unijos prezidentas Reu
ther, ,sako kad bus gana laiko 
viską iszaiszkinti ir sutvarkyti 
nes szitas kontraktas neprasi- 
dse iki ateinaneziu metu Birže
lio pirmos dienos.

Dabar ir kitu fabriku darbi
ninkai panasziai reikalaus isz 
savo kompanijų. General Mo- 

I tors automobiliu kompanija, 
rodos, jau prisirengus be jokiu 
derybų panasziai toki kontrak- 

! ta savo darbininkams duoti.

Rytai Ir Vakarai Už Geležines Uždangos

Szalia. szitos gražios Ja- 
ponaites, dvideszimts vieno 
meto amžiaus Fumiko Shiba 
randasi senu gadynių kau- 
kuolė, kuri parodo kaip isz- 
rode moterys senoveje Ry
tuose.

Panele Fumiko Shiba yra 
viena isz dvieju eroplanu 
kompanijos tarnaieziu, ku
rios dabar važinėja po Su
vienytas Valstijas ir po Ka
nada, kad supažindinus 
Amcrikieczius su Japonais.

A N G L1J O J E
STRAIKOS

Visa Pramone
Suparalyžiuota

Didieji Laivai Sulaikyti
LONDON, ANGLIJA. — 

Kai ge'ežinkeliu straikos pra-i 
sidejo Anglijoje, tai retas ku
ris indomavosi kas ten darosi. 
Keli tukstaneziai darbininku 
ant gclcž/nkcliu iszejo ant 
streiku, tai ir viskas.

Bet dabar tos straikos taip 
iszsiplete, kad visa Anglijos 
pramone yra visiszkąi supara
lyžiuota.

Didieji laivai buvo Ameriko
je susta.bdinti. Tukstaneziai 
Amerikiecziu, kurie su savo 
tukstaneziais doleriuku ketino 
važiuoti in Anglija, dabar tupi 
New York mieste ir savo tuos 
doleriukus praleidžia czia New 
York mieste.

Vien tik nuo Amerikiecziu 
keleiviu Anglijos pramonei ir 
bizniui milijonus doleriu kas
dien kasztuoja.

Bang dabar visokio tavoro 
pusta ir sensta uosutose, kai- 
negalima jo iszveszti.

Tukstaneziai dypuku, kurie; 
Į buvo gave szipkortes iszvąžiuo- 
ti in Amerika, dabar po Lon
dono ulyczias valkiojasi, nes

(Tasa Ant 4 Puslapio)

VISUR SIBIRE
SUTINKAMA ISZ- 

TREMTU LIETUVIU
Japonai karo belaisviai apie 

Baltus Sibire. Tik penkioms 
dienoms praėjus nuo PJT pri
imtos del prievartos darbu, re- 
zohucijos (Nr. 28), reikalau- 
janezios JT Ekonomine ir So
cialine Taryba ir Žmogaus Tei
siu Komisija priimti Tarptau
tines Žmogaus Teisiu Lygos 
Jungtiniu Tautu gen. sekreto
riui inteiktojo raporto patvir
tinimas, taip pat ir laisvųjų 
darbininku tarptautiniu orga
nizacijų pranoszimus ir isz- 
prendimai, kai ir vėl paskelbti 
nauji aliarmuoja iszlaisvintu 
buv. karo belaisviu Japonu pa
rodymai apie Sovietines vergu 
darbo stovyklas. Ju parodymai 
tik dar karta patvirtina, tai, 
kas yra paskelbta Solonevi- 
cziaus Dalino, Nikolskio, Krav- 
czenkos, Cerland, Lippert, 
Rousset, Herlingo, Scholmerio, 
Noble ir kitu liudijimuose. Jie 
patvirtina in Komunistine bar
barybe patekusiu musu tautu 
siaubinga baisenybe. Iszlais- 
vintieji Japonai liudija: 1— 
apie Sovietiniu vergu darbo 
stovyklų žiaurias sanlygas ir 
siaubinga kieki sziu stovyklų 
aukų isz musu krasztu, ypacz 
isz Estijos, Latvijos ir Lietu
vos; 2—patvirtina teisybe, kad 
nei vergu darbo stovyklų spyg
liuotu vielų užtvaros, nei sar
gybų boksztu kulkos valdžiai 
neinstengia sužlugdyti žmo
gaus dvasios ir jo laisves ilge-
sio, kaip tai parode Vorkutos, niu vergu darbo stovyklų au- 
Karagandos, Kolymos ir kitu1 (Tasa Ant 4 Puslapio)

Indijos Merginos In Amerikos Ūkius

Szitos merginos isz Indi
jos, apsiredusios su savo 
kraszto spalvotais drebu-’ 
žiais, atplaukė isz Indijos in 
New York miestą. Jos at
plaukė su “Independence” 

stovyklu sukilimai.
Akivazidoje sziu nauju liu

dijimu, patvirtinaneziu kom. 
re imu žmogiškos vertybes vi
siseka paniekinimą, akivaizdo
je tarpt, institucijų ir laisvojo 
pasaulio vyriausybių, parla
mentu ir vieszosics nuomones 
nerangumo ir abejingumo sziu 
nusikaltimu priesz žtnoniszku- 
ma atžvilgiu, nusikaltimu, ku
rie rimtai palieczia musu vals-' 
tybes, Bendrųjų Reikalu Ko
misija, veikdama Pavergtųjų 
Jungtiniu Tautu vardu, 1955 
m., Balandžio 20 d., per savo 
48 ji posėdi ryszium su buv. 
karo belaisviu Japonu parody
mą's apie Soviet, darbo vergu 
stovyklas, paskelbė deklaraci
ja: 1—reikalauja Ekonomine 
ir Socialine Taryba ir Žmogaus 
Teisiu Komisija nedelsiant im
tis žygiu Sovietu Sanjungoje ir 
musu pavergtuose krasztuose 
Komunistinei vergu darbo bu
dai teszalisz'kai isztirti, kad 
butu nustatyta atsakomybe ir 
Jungtiniu Tautu Chartos ir Vi
suotines Žmogaus Teisiu Dek
laracijos nuostatu Ciniszkieji 
laužytojai butu nubausti; 2— 
kvieczia laisvųjų valstybių vy
riausybes. —ungtiniu Tautu 
narius imtis atitinkamos akci- 

’ jos jau artimiausioje Jungti
niu Tautu pilnatyje; 3—kvie- 

įezia laisvųjų valstybių parla- 
: mentus ir spauda aukszcziau 
minėtus žygius paremti; 4— 

ireiszkia I-JT atstovaujamu 
; tautu, gilia užuojauta ir pagar
ba visoms Komunistiniu vergu 
darbo Stovy kilu aukoms; 5— 
reisžkia PJT padėka visoms 
toms in vairiu tautybių Sovieti-

laivu. Jos czia mokinsis ūkio 
fanuos tvarkos. Jos per ke
letą menesiu gyvens ant 
ukiu, farmu, kad pamatytu 
ir pasimokintu kaip Ameri
kos farmeriai gyvena.
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Ir vėl keli musu skaitytojai 
musu klausia: Kiek pinigu yra 
bilijonas doleriu ? Jie sako mi
lijonas tąi dar sziaip-taip su
prantamas; bet bilijonas tai 
jau per daug. x

Na, visaip galima aiszkinti; 
galima iszraszyti su ratukais ta 
bilijoną doleriu, bet tai mažai 
reiksztu; kaip tai: $1,000,000,- 
000. Matote, mažai ka reiszkia 
kai mes norime žinoti ka tas 
bilijonais doleriais reiszkia.

Gal szitaip butu aiszkiau:
Jeigu biznierius butui su bi

lijonu doleriu pradėjęs bizni 
tais metais, kada. Kristus gi
mė, ir jeigu jam tas biznis taip 
nesisektu, kad jis prarastu po 
tūkstanti doleriu kasdien, jis 
galėtu ta. savo bilijonini bizni 
vesti net iki 2740 metu, vis pra- 
kiszdamas, prarazdamas po 
tūkstanti doleriu kasdien. Tai, 
brace, kiek pinigu yra tas bili
jonas!

Ir jeigu mes neklystame, tai 
Anglai bilijoną kitaip skaito 
negu mes. Amerikoje tūkstan
tis milijonu sudaro bilijoną. 
Anglijoje milijonas milijonu 
sudaro ta: pati bilijoną.

Jeigu rengiatės pirktis nau
ja automobiliu, tai geresnio 
laiko- nerasite kaip dabar. Pra- 
neszama kad pardavėjai dabar 
turi daugiau kaip 750,000 ne
parduotu nauju automobiliu 
dabar ant ranku.

Vėliau, jeigu automobiliu 
darbininkai sustraikuotii, tai 
automobiliai vėl pabrangtu.

O kaslink tos atomines bom
bos, tai nežiūrint kad Sovietai 
ir turėtu didesnes ir geresnes 
ir baisesnes tokias bombas, jie 
neturi gana pinigu tiek tu 
bom'bu, pagaminti, kaip mes ga
lime.

Nuo paskutinio pasaulinio 
karo pabaigos dideli gyventoju 
judėjimai vyko Suvienytose 
Valstijose, isz rytiniu ir pieti
niu vieta in vakarus; isz ūkiu 
in miestus, ir isz miestu in 
priemiesczius. Isz sziu judėji
mu pats svarbiausias Amerikos 
gyvenime yra judėjimas isz 
miestu in priemiesczius.

Toks didėjantis vykimas in 
priemiesczius yra nebegimais 
isz miestu, bet jieszkojimas 
glaudesnio szeimynos gyveni
mo, kad vaikai galėtu žaisti sa-

jgšT’A - B - CELA^Si 
Iarba pradžia > 

SKAITYMO
...ir... $RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.!;
Dabar Po 25c. !•

Saule Publishing Co.,Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Tn varios inmones ir net 
krautuves turi skaitytis su 
žmonių persikėlimu iii prie- 
mies'czius. Nors szis judėjimas 
nepakeis gyvenimą miestuose, 
bet jis keiezia pati Amerikos 
veidą.

No. 102— Prakeikta, meilin- 
apraszy-

mendanto invalidu, atėjau su 
laiszka nuo jenarolo.

— Praszau iii vidų.
Permetės akia ant

pu I k a u n i 11 k a s į j ak 1 aušo
apie metus ir pavelijimą

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. G0 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 Sūnūs Mul
kiams; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.
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turėti savo. 
Daug pasi

žmoniu ir pa- 
s'kaiczius tu,

Ui dienos, dienos dienužes 
mano,

Tai lengviai augau pas 
mamužele;

Kai asz parėjau isz 
jaunimėlio,

Isz jaunimėlio, isz lustuželio,
Mamuže tarė kiemu 

eidama:
Eik, eik, dukryte, ben 

pasilsėti!
Svirno j gulėjau, szilkais 

klojėjau,
Per stiklo langa auszron 

žiurėjau.
Auszt, auszt auszrele per 

rutu darža,
Atsispindėjo in vainikėli.
Tai dienos, dienos dienužes 

mano!
Ir sunku būti pas Anytėlė!
Kai asz parėjau rugius 

riszusi,
Rugius riszusi, sunkiai 

dirbusi,
Any te tarė kiemu eidama:
Eik, eik martyte, 

banda varyti!
Banda variusi baloj 

stovėjau,
Pro klevo lapa auszron 

žiurėjau.
Auszt, auszt auszrele per 

puszyneli,
Atsispindėjo in aszareles.

PARYŽIAUS
:: :: NUSKURELIS

Musu Skaitytojas

raszto
Izido-

apysaka 
szimtme-

ria u s 
tėvu.

Jenarolas raszo man 
tamista daug gero, tarėapie 

prilankai, priimtau tave su no
ru, nežinau tiktai, iir kadrai da 
nepripildinti. Nusiduokie pas 
intendentai ir pasakykie jam 
apie tai mano varde. Mums pa
sakyta. priiminėt akvątninkus- 
ir laike kares, nes labai daug 
dal ar ju pribuna.

Izidorius nusiminė, pulkau
ninkas ta dalyka kaip suprato.

— Esi tamista teip jaunas,' 
nutemino, jog nesidyvinu tavo 
tvarstimui; apsimislykie gerai, 
da laikas, ryto gal būtie per

ne-

po-
vo kiemuose; jis duoda galimy
be tėvams drauge dirbti su sa
vo vaikais, daugiau laiko pra
leisti laisvalaikio kambaryje.

iSzis bėgimas in priemies
czius nelieczia vientik jaunus 
tėvus ir ju vaikus. Amžius ne
vaidino jokios rolesi Valdžios 
padidintas senatvės apdraudi
mas ir privaeziu innloniu pen
sijos duoda galimybe senesnio 
amžiaus iporonTs 
nuosavus namus, 
trauku in pensija 
vieniu padidina
kurie nori priemieseziuose gy
venti.

Paiczedinimos sanlygos pa
skatino priemieseziu namu sta
tyba. Daugelio metu begyje 
vartotojai turi daugiau pinigu 
praleidimui ypacz mažiau ap
mokamuose darbuose, taip pat 
'padeda sziu namu statybai slpė- 
ciali valdžios pagelba ypatin
gai veteranams.

Puse septynių milijonu pa
statytu nauju namu pereituose 
szesziuose metuose buvo pasta
tyti priemieseziuose. 1954 m., 
70 iiuoszimtis visu naujai pa
statytu vienos szeimynos namu 
buvo priemieseziuose. •

Ekonoi iii st ai ] iranaszau ja 
kad ateityje priemieseziu namu 
pareikalavimas nesumažės. Su 
auganezioms szeįmynoms rei
kia didesniu namu ir ingije di
desnius namus žmones užlei
džia mažesnius naujai vedu
sioms.

1950 m., kuklus szeimynos 
namas priemiestyje susidėjo 
isz dvieju miegamųjų kamba
riu, vonios kambario, virtuves, 
valgomosios vietos ir vieno 
bendro kambario. Jau 1954 m., 
nauji namai turėjo po tris, ke
turis ir daugiau miegamųjų 
kambariu, du vonios kamba
rius, 10% daugiau vietos kito- 
kiams kambariams, daugiau 
mechaniszku; inrengimu, lais
valaikio kambarį, skiepe ir ga
ražu. Kainos namu priemies
eziuose kilo nuo $10,400 in 1950 
metais ligi $12,300 —1954 me
tais. Aiszku, kad žmones'pasi- 
i-uosze daugiau pinigu praleisti 
ingyti geresnius namus.

Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn.
Jis skaito laikrasztininkus.'- 
Ir seka korespondentus.
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais. 
Bet jis “Saule“ pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika.
Jis skaito vietines žinias
Apie krikszczynas, vestuves 

ir t. t.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule“ visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia.
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako.
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.

Pamisimo, privalau būtie jau 
kelionėje.

Ir tuo jaus nusidavė pas je
ll arola.

— Perpraszau poną jenaro- 
la, tarė, ineidamas in jo raszti- 
nyczia, nes jau noretau būtie 
glitose.

— A r gerai apmislinai ?
— Gerai.
— Jeigu teip, tai eikie ma

no vaike, in rasztiny'czia priė
mimo ir paklausk apie pirma 
pulką žnavu. Pulkauninko ne
rasi, jau jis vakar iszvažiavo. 
Iszsiuns tave in. Afrika, 
baigsi kursą ir kaip rodos 
uostisi parako toje karoję.

— Teip ponas mislini, 
nas jenarole ?

— Da esi suvis jaunas. Vis
kas ant galo priguli nuo giluko. 
, — Tai velyt inžengsu in ki
ta pulką. Žnavai gvardijos pui
kus vaiskas, nes ir ten sunku 
gauties.

— Mėgink. Duosu tau rasz- 
teli pas pulkauninką, kuris ki
tados po manim buvo. Pažiūrė
sime, ar gales ka padarytic. 
Akvatininku daug garsinasi, o 
ganklu nėra parengtu.

Netrukus po tam Izidoris su 
laiszka jenarolo nusidavė pas 
vada žnavu gardi jos. Iszejo isz 
namu paslapta, idant nesima
tyt su szeržentu. Ne trukus bu
vo kur reikėjo.

— Noriu matyt pulkaunin
ką žnavu gvardjios. Pas 
kareivai stovinezio priesz 
ma ant vartos.

— Tropais augsztyn, 
pirmo virszaus po kairiai.

Esmių Žnavu
Ant trepu Izidoris susilaikė 

susijudinęs.
Ketino liktie kareiviu! Apie 

tai nuolatos mistino, dabar 
j u o 111 ir bus!

Tame ant kiemo Vaiskavos 
mokyklos davėsi girdėt 'balsas 
bubno ir žingsniai marszuojan- 
cziu kareiviu. Tai žnavai! Su
taikinti glytoje marszavo su 
ginklais ant pecziu slinko pro 
stovinti

vėlai.
—• Dokui ponui už prilau

kia rodą, nes jau asz apie tai 
laibai gerai apsimislinaų instot 
in vaiska ir musztis, kaip ir vi
si kiti.

— Jau ka musztis, tai jeigu 
tiktai norėsi, proga atsiras. 
Bukie drąsus ir kelauk sau.

Izidoris nusidavė in inten- 
dentura. Kas do daug be svie
to! Vaisko pilna ir ’biurai 'pilni 
kareiviu.

Kožnas turi reikalą. Naujai 
pristoja dainuoje sau nepaisy
dami kokia ateite lauke juosus.

— Ar galu matytis su in- 
tendentu, paklausė Izidoris.

— Praszau, ir parode jam 
duris.

— Ko reikalauji tamista? 
Paklausė virszininkas purszkai 
nepakeldamas akis nuo darbo.

— Noriu užsiraszyt.
— In koki pulką?

na

an t

pu 1 k a un ink a. Puikus 
Baisu buvo žiuretie 

barzdotu kareiviu, ap- 
iiiio saules Afrikoni-

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

ant tuja 
degusiu 
nes! Žiūrint ant ju, rodos nie
kas negalėjo ta vaiska inga

Pulkauninkas 
glytas, ginklus ir 
iszdavin ėdamas 
aficieriams.

Izidoris užmirszo 
tiktai žiurėjo kaip

— Na, na! Ne esi iszmislius 
kaip matyt, net in gvardija. 
Reikėjo pasiskubint. Visi norė
tu in gyardije. Mistiną sau, jog 
juosus ves ant baliaus in Tui
leries. Ne yra vietos, jau dane- 
sziatl. pulkauninkui.

— Kad mane pats pulkau
ninkas prisiunezia pas poną.

— Žinau, žinau, tai vis teip. 
O asz tamistui sakau, jog nėra 
vietos!

— Tai ka dabar turiu da
rytiem Noretau būtie žnavuose. 
Ai’ ponas mislini, jog pirmuti
nis pulkas nesed.es kaszaruose?

—■ Tai rots klausimas! Vi
siems nuduoda, jog kare, tai 
szposai. Bukie tamista spakai- 
nas, kulku Užteks del visu. Na 
praszau apsvarstyt.

— In pirma pulką žnavu.
— Vadas Karteret-Trekourt 

gerai. Tasai ne duos apie save 
užmirszt, jo kareiviai tai tikri 
velniai.

Paklausė Izidoriaus apie pa
varde, intrauke ji in knyga ir 
davė jam kareivine knygele.

— Dokui ponui.
— Nėra' už ka. Už trijų me

nesiu nedekavosi man tamista.
(BUS DAUGIAU)

liet, 
apžiūrinėjo 
amunicijas, 
paliepimus

KATALOGAS 
KNYGŲ

apie viską 
apkvaitęs 

ant pulko, kuriame patais bū
tie. O teip! Ir jis bus žnavu!

Peržvelga vaisko pasibaigė; 
pulkauninkas užėjo ant trepu, 
nusiduodamasi in savo pakaju; 
Izidoris su muszaute szirdžia 
lauke ant jojo.

— Ko reikalauji? Paklau
sė staeziai, praeidamas pro sto
vinti Izidori.

— Esmių sekretorium ko

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.l 03—V aidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 171 
dideliu puslapiu, 35c. ,

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

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

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N0.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios 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—Szalfinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c. t

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.

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute 
del Kasieriaus

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

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

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

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

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu 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:

O?"3 Užsisakant knygas ib« 
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.

ĮTW Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

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

prisiun-

ir Pini* 
“visada 
tik ant

nesed.es


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Paryžiaus Nuskurelis
(Tasa)

Jenarolas tuojaus atluosavo 
Izidori nuo naminio daibo ir 
kas kartas davinėjo darbu 
rasztinyczioje. Pasielgimas to
jo vaikinelio buvo del visu pa- 
veizdingas ir visi labai ji mylė
jo ir tikėjo, jog net raktus nuo 
pinigu del jo pavedincjo, o je
narolas ji laike už deszine savo 
ranka, ba po teisybai tiktai 
kaire turėjo.

Kaip jau 'žinoma, tai Izidoris 
kiek turėdavo laiko, tai pas 
Lankomis persėdėdavo su Ado
mėli!, gyveno kaip su- 'broliu, o 
Mele tame laike užaugo ant pa
togus ir meiles merginos. Jeigu 
kromelyje nerado Adomelo, tai 
su Mele atrasdavo visokias kal
bas. Ir isztikro tosios dvi jau
nos szirdys pradejosi net aut 
juoko mylėtis teip saves.

Taje žiema perstatinėjo Pa
ryžiuje teatra. Jenarolas aptei
kė Izidori kelais Mietais ant 
nusidavimo in teatra ir vaiki
nas su dideliu džiaugsmu tuo
jaus nubėgo pas Lankonus.

— Eisime visi in teatra! 
Szauke jau isztolo. Eisime visi: 
asz, ponas Gavean, Mele ir vi
si!

Džiaugsmas buvo nepapras
tas. Ant penktos gerai užvalgė 
ir sutemus nusidavė in teatra, 
sėdo ant vietų ir nekantrai lau
ke pradėjimo perstatinio.

Izidoris jau mate cirkusa ir 
visokius žverius, nes tikro te
atro da niekad ne, tai ir turėjo 
džiaugsmo nemažai.

— Ar labai szaudins? Pa
klausė Mele, karai pasakė jog 
viename akte bus ant scenos 
musztyne.

— Tikiuosi! Atsake ’szer
žentas. Pamatysi kaip tai bus 
gražu.

Ant scenos buvo perstatimas 
didelis karas prie Konstantino- 
polaus. Szaudimu buvo ne ma
žai ir tasai paveikslas karėsi gi
liai jauniem instrigo, o klausi
mu buvo ne mažai, pas sena ka
reivi Gaveanju kuris viską tu
rėjo apsakinet.

Karas
Praėjo metas.
Užėjo pavasaris 1870 meto.
Jenarolas pats mistino apie 

artyma atsiskyrimą su Izido
rium ir paklausė jo viena kar
ta, in koki pulkai norėtu in- 
žengt ?

— In taji, ka tarnavo Ga
vean, ponas jenarole: Pirmuti
ni pulką žnavu.

— Tai iszvarys tave in Af
rika.

— Ka daryt. Gaila bus man 
in teip toli kelaut, nes kad rei
kė, tai reike. Noru buitie tikru 
kareivium, o žnavui naršei mu- 
szasi.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
; ... MALDA ... ]

; Viesz. Jėzaus ir i 
; Motinos Szvencz. ;
I Sapnas Motinos Szven- ! 
[ cziausios, mieganezios J 
[ ant kalno Alyvų, žemei J 
[ Batanijos, . bažnyczioj ' 

i[ Szv. Mykolo Arkaniuolo.

![ Knygos Did. 3%x5% col. 
!' TIKTAI, 25 Cts.

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

— Pažinsiu p u i k aun i n k a 
pirmutinio pulko žnavu, jis da
bar vieszinasi Paryžiuje, tarė 
jenarolas. Ketina būtie pas ma
ne Ketverge ant piet, perstaty- 
su tave ir pavesi! jo apglobai.

Izidoris padekavbjo su pa
lenkimu galva. Susijudino la
bai, jog pamatys ateinanti savo 
pulkauninką ir liks jam persta
tytu.

P a t i k e s G avė an j u aps ak e
apie tai.

— Ar priesz ji turiu ati-

* BALTRUVIENE *
* ¥ k*-k*******-k****-k*-m**-k-k* k-m

Žinios pranesza apie 
biauria motore, 

Kuri negali suvaldyti 
savo liežuvio: 

Biauri motere viską sau 
biauriai perstato, 

Nes josios mintys yra.
biaurios, 

Ir per tai stojosi ragana 
Per savo Mauru liežuvi. 
Tiktai mandagi mergaite,

Užauginta dorybėje, 
Gali stotis dora ir meili

motere.
Nėra stebėtinu daigtu, 

Jeigu užauginta prastai 
mergaite, 

Stojosi niekszia motere,
O kuom būtis jos 

pasigerineja,
Tuoni ir kvailybe jos 

didinasi.
Mergina, daejus in metus, 

Žino gana gerai,
Kad su biauriu badu 

blogai iszcis, 
Tai laikosi kaip 

galėdama, 
Bet yla isz maisto tuojaus 
Po apsivyravimui iszlenda, 

Ir savo dantis parodo.
Atsikirtimas moteres vyrui 
Ir visokį prikaiszinejimai, 
Geriausia vyra atszaldo.
Gerybe, glamonumas ir 

kantrybe,
Tai yra dovana moteres, 

Kuriomis ja Dievas apteikė 
Ir tu dalyku nuo moteres 

kožnas reikalauja.
Siaurumas tai tikra trucizna, 
Todėl motere yra prilyginta 

prie gyvates.
Dantuotai moterei nereikia

> turėti proto,
Nes ant to turi liežuvi kožna

biaurybe,
Ypatingai tamsai užauginta.

Dora, ir Dievo baimingai
iszauginta motere,

Niekados isz savo burnos 
Biauriu žodžiu neiszleis.

Bjauriausios moteres burna
da niekesne,

Jeigu isz vargucziu savo 
szaszus nugydo.

Kantrybe del moteres yra 
Priderneziausiu daigtu,

Visame visur turi kantrybe
užlaikyt.

SKAITYKIT 
^'“SAULE”'^ 

PLATINKIT!

— “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!

duotie garbe, paklausė.
— Da ne esi kareiviam, nes 

tai nieko no kenke, tiktai sto
vėk tiesai, krutinę in priszake, 
kojas suglaudęs.

— Gal tai bus juokingai? 
Pamislyk ponas szeržente da 
turiu szesziolika metu.

— Ka tai ženklina. Jau nu
stojai būtie snarglu, ūsai, die
važi jau pradeda berties.

Izidoris net apkaito, kaip 
apie usus paminėjo, o kuriu la
bai norėjo, norint niekam apie 
tai neminėjo.

Isztikro senovės skarmalus 
persimainė, jog niekas nebūtu 
pažines. Buvo dabar augsztas, 
drūtas jaunikaitis, puikiai su- 
tvertas, mitras ir skabrus, isz- 
lavintas darime su. ginklui, pa- 
szauktas fechtoris ir vienas isz 
geriausiu gimnastikų. Ant vei
do gražiai iszrode, biski isž- 
bliszkes juodu akiu ir nuo visu 
mylėtu. O norint szesziolika 
metu, bet stambiu kaulu ir la
bai iszsirietejas.

Isz vakaro, priesz taje diena 
katroje ketino būtie perstaty
tas pulkauninkui, praleido 
draugėje su szeržentu, o ant ry
tojaus isz pats ryto gražiai ap
sirėdęs, nusidavė in rasztiny- 
czia jenarolo ir sėdo prie savo 
darbo.

Jenarolas jam diktavo dieni
ne raparta, kad sztai atsidaro 
durys ir ineina pulkauninkas 
pirmo pulko žnavu!

Sugryžinejo isz nuobažans- 
tvos ir turėjo ant saves pilna 
uniforma. Apie penkios de
szimts metu, trumpai nukiiip- 
tus plaukus, biskiiti jau žilo- 
kus, puikaus pavydalo ir nar
saus veido.

Izidoris prisižiurinejo ant jo
/ *

su akyvumu.
Po pasisveikinimui su jena- 

rolu, tas-perstatė jam jauni
kaiti stovinti paszalyje.

—■ Perstatai!! t a u ponas 
pulkauninke viena, isz ateinan- 
eziu tavo žnavu. Yra tai Izido
ris Gavean, mano sekretorius. 
Labai nori būtie tavo pulke, ba 
jame kitados tarnavo jo priim
tas tėvas, narsus kareivis su 
kryžium už kara po Sevasto- 
polum. Esmių tvirtu, jog ir sū
nuje rasi gera medega ant nar
sumo, del to-gi su visa atyda 
pavedu ji del tavęs.

— Labai džiaugiausiu, jau
nikaiti, jog turesu po savim 
žmogų, kuri man mano geriau- 
ses prietelis paveda. Savo lai
ke duosu žine, o asz tave 'pri
imsi! in mano pulką.

Pasikalbėjimas buvo teip 
kaip ir prieteliszkas ir Izido
ris nenorėdamas 'būti ilgai ant 
akiu, paklausė, jenarolo, ar ga
li atsitraukt, o gavės atsakyma 
iszejo isz pakajaus.

Atėjo menesis Liepos, o su 
juoni ir žinia apie kara. Viena 
diena Izidoris pasitiko su szer
žentu ant kiemo:

— Žinai ka, teve, tarė link
sniai, girdėjau bus karas.

— Kas velei! Su kuom?
—■ Su Prūsais.
— Su Prūsais! Paantrino 

Gavean su paniekinimu. Neti
kėk tam, mano vaike. Prūseliai 
jau. ir teip pažinsta gana gerai 
kvepsni musu parako, netikiu,

kadai drvstu lyst in nelaime.
—■ O vienok jeigu bus kare, 

butu puiki proga del manes.
— Del ko? Pertrauke szer

žentas nerimaudamas.
— Instot iii žnavus.
'Szeržentas sudrebėjo ir pa- 

szauke su piktumu:
— Ka velei! Da esi per jau

nas, kare tai ne szposas; reike 
būtie inpratusiam, idant visus 
vargus pakelt.

— Turiu arti septyniolika 
metu, o iszrodau ant daugiau; 
o ant galo laike kares teip ne
paiso ant metu. Skaicziu istori
joje, jog laike kares 1815 me
to, sutvėrė viena batalijona isz 
vaikiniu nuo penkiolika ligi 
szesziolika metu, kurie vyreli 
muszesi geriau negu seni ka
reiviai ir niekados nuo pleciaus 
nesitraukė.

'— Gali būtie, nes vėlintai!, 
idant norint viena meta pajau
tum,

— Jeigu instosu dabar grei- 
cziauis ko dasitarnausiu ir ap
lankysiu trosus szeržento. Ach, 
tai nieko daugiau ant svieto ne 
norėtai!!

'Nes szeržentas nenorėjo da
lintis tomis viltomis ir rodos 
tuorii nesidžiaugė kuom valki
ninkas, o kada sugryžo pasa
kojo del savo draugu ne szi ne 
ta. O ir jis pats da to gerai ne 
suprato apie ka svajoje.

— Kas po velniu! Mistino 
senis: Ar jau suvis in niekus 
ant senatvės pavirtau, jog tik- 
tai pamislinau apie kara o jau 
apkvaitau? Juk ne man plieks 
kaili! Sedesu namieje kaip už- 
peczkyje, tiktai vaikinas turės 
vaiga ant savo jaunu dienu. O 
kas kaltas tam visam? Kas 
jam per isztysus asztuonis me
tus kale in galva, jog ne yra 
geresnio daigto kaip kare? Ir 
ko dyvitis, jog-dabar užsinorė
jo jam paragaut! Nes ne pavė
linsi! ant to. Yra.per jaunas!

Ant rytojaus laikrasztis ėjo 
per rankas senu invalidu, akis 
visu žibėjo senei nematyta ag
nia! Name Invalidu jautėsi po- 
kas parako. Sulsirenkinejo in 
kuopeles, apsakinėjo apsvarsti- 
nejo, vieni kitiems naujienas 
kalbėjo.

— Bus kare! Visi kalbėjo 
su džiaugsmu, rodos kad ežia 
eina apie kokia didele szvente.

Gavean tiktai nulindęs. Nuo 
ryto tykojo ant Izidoriaus ir 
ant galo apie pietus suėjo su 
juom ant kiemo.

— Kas naujo? Paklausė ne
tikėtai.
. — Kalba visi, jog sziandien 
viskas bus žinia. Jenarola pa- 
szauke in Tuileries; nusiduoda 
in ten tuojaus.

— Ar kalbejiai su juom 
jau apie tavo mieri?

— Žinoma tuojaus isz ryto.
— Ir ka jis pasakė ?
— Pasakė, jog jeigu kare 

bus iszsakyta, tai progos geres
nes ne reikes del manes.

— O ar nieko nesake apie 
metus?

— Ne!
— Asz nierkiju vienok, jog 

esi per jaunas. Tik pamislikie
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pats; turėsi padarytie ant die
nos deszimts myliu inarsza, tai 
ne juokas!

— Tai nieks, asz pajiegsu, 
niekad nenuilstau.

— Naktys buna labai szal- 
tos, o miegot reike ne viena 
karta po grindų dangum. ,

— Tai ve! Juk dabar vasa
ra, o ant žiemos gausimės in 
Berlyną.

— Kas tai gali žinotie, ma
no vaike, kaip girdėt, jog Pru
sai užartavoti vyrai: Austrijo- 
kus 'sudulkino 1886 kaip szilta 
vilna.

— Nes Prancūzu n esudu 1- 
kins! O kas musu lig sziol inga- 
lejo ? Prie Austerlitz, Jeno, 
Solferino kas laimėjo ? Pama
tysi, teve; sugryžsiu aficieriu!

— Ne visi sulgryžta, mano 
vaike.

— E, szeržente, mislytu 
kas jog nori mane afbaugint 
nuo vaisko; ir tai tu, kuris man 
niekados nėdavai p am i si y t apie 
ka kita! Ant galo, esmių tiktai 
pamestiniuku ir dingtau kaip 
niekszas, jeigu ne tu. Težengda
mas in vaiska, dėvėsiu tai, jog 
buvau vertas paduotos man 

'rankos. Nesirūpink, vienok gal 
sugrysziu, kaip ir daugelis ki
tu.

Szeržentas atsiduso, nes ma
tydamas deganti veidą jauni- 
kaiezio, pripažino jam teisybe.

— Turi teisybe, tarė, asz 
būdamas ant tavo vietos, ne- 
kitaip padarytau. Asz busiu 
užganadytu, kaip karas ne bus.

Jenarolas sugryžo isz Tuile
ries nusiminęs, net Izidoriui 
knistelėjo,

— Tur but isz to nieko ne 
bus, pamisimo. Kol sėdo prie 
savo darbo, paklausė nedrą
siai.

— Ar jau nesirengsime in 
Berlyną ponas jenarole?

— To ne žinau, mano vai
ke, nes karas bus, jau iszsaky- 
ta.

— Dėkui Dievui! Tarė Izi
doris.

Jbnarol as tylėjo.
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— Ponas jenarolas gailesį, 
jog negali su mumis kelaut?

(Jenarolas neturėjo deszines 
rankos).

— Žinoma velintau eitie su 
jumis. Toji kare, Izidoriuk, ne 
bus tokia, kaip kitos. Turiu 
gaila prijautimą. Duokie Dieve 
idant tas neiszsipildintu.

— Juk Prancūzai niekados 
ne buvo ingaleti?

— Labai retai, nes nuo lai
ko Jenos Prusai daug iszmoko. 
Per daug metu ruoszesi tyku- 
moje, rengdamiesi mums atsi- 
moket. Macziau ju jenąrolus, 
kaip 'buvau Berlyne ambasado
rium. Pirmu'kartu mano gyve
nime bijausi apie mano žeme.

Ir jenarolas sunkiai užsi- 
mislino.

Izidoris žiurėjo 'stebėdama
sis ; nemate da jojo niekad teip 
nuliudusio.

Po piet pamate vaiska, trau- 
kenti ženklivam skaitluje.

— Ir ko asz czion sėdžiu?
(Tasa Ant 2 Puslapio)



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Ugniakalnis Nuszvieczia Apylinke(pripuola Szv. Anupro, o Tau
tiszka Vardine: Rūta. Taipgi 
ta diena: 1399 m., Totorai per
galėjo Vytautą ties Varksla.

— Mykolas Goblick, 31 me
tu amžiaus isz Brocktono, likos 
pavojingai sužeistas in galva 
pareita Su'bata, kai jo motorci- 
kelis pasviro ant Tuscarora- 
Lakeside vieškelio. Likos tuo
jaus nuvesztas in .Coaldale li- 
gonbute kuris pasimirė Suka
tos vakara apie 7:3l) valanda. 
Policija tyrinėja, nelaime.

— Užtemimas saules bus 
Birželio (June) 20-ta, o visisz- 
kas užtemimas Ims matomas 
Colombo, Ceylon ir tesis 'per 
keturios miliutas ir vieniolika 
sekundas.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Antano, o Tautiszka Vardine: 
Kunoto. Menulio atmaina: Del- 
czia. Ir ta diena: 1525 m., Mar
tynas Liuteris apsiženijo su 
Catherine van Bora, buvusia 
vienuole, meniszka. Jis buvo 
Kataliku Kunigais, bet pamėtė 
kunigyste; 1939 m., Heinrich 
Himmler yra pasiaustas nu- 
malszinti Czeku sukilimus; 
1941 m., Amerikos valdžia in- 
sake automobiliu fabrikantams 
gaminti tik puse tiek nauju au
tomobiliu, kiek jie iki sziol bu
vo gamine; 1946 m., Italijos 
Karalius Humbertas atsisakė 
sosto ir apleido. savo kraszta, 
kai per rinkimus pasirodė kad 
žmones nenori Karaliaus. Jis 
karaliavo tik trisdeszimts pen
kias dienas; 1949 m., Mainie- 
riai nutarė per visa sanvaite 
nedirbti, kad anglys neatpig
tu; 1383 m., Songaila, Sambs- 
kis ir Gosztautas pergalėjo 
Vokieczius ties Dauguva.

— Utarninke pripuola Szv. 
Bazilijo Didysis, o Tautiszka 
Vardine: Butrimo. Taipgi ta 
diena: 1940 metuose Bolszevi- 
kai iszgabeno tukstanezius Lie
tuviu in Siberija; Amerikos 
Vėliavos 'Pagerbimo Diena. 
1777 m., veliavo buvo priimta, 
ir pripažinta kaipo Amerikos 
vėliava; 1940 m., buvo Prancū
zijos Juoda Petnyczia. 'Ne tik 
Prancūzija, bet ir visam svie
tui. nes ta diena Naciu armijos 
inmarszavo in Paryžių kur nie
kas j i e m s nepasiprieszino. 
Prancūzijos valdžia pasitrau
kė in Bordeaux ir Prancūzijos 
armijos apleido miestą; 1934 
m., Vokietija po Naciu valdžia 
panaikino visas Užsienio sko
las; 1946 m., Prez. Harry Tru- 
nianas prižadėjo kad Amerika 
nepripažins atstovo in Vatika
ną, del Kataliku - Bažnyczios, 
kai visos taikos sutartys bus 
sudarytos; 1811 m., užgimė 
Harriet Beecher Stowe, apie 
kuria Prez. Abrahomas Lin- 
colnas yra pasakęs kad ji: 
“yra fa maža moterele kuri pa- 
rasze ta didele knyga, kuri šu
kele szita dideli kara.” Ji bu
vo baisi prieszininke visiems 
tiems kurie tais laikais laike ir 
turėjo vergus, juodukus, ni'ge- 
rus. Kai ji buvo dvideszimts 
dvieju metu amžiaus, ji iszte- 
kejo už Calvin B. Stowe, Bow- 
doin Kolegijos profesoriaus in 
Brunswick, Maine. Ji szitame 
Brunswick miestelyje parasze 
ta savo knyga: “Uncle Tom’s 
Cabin,” arba “Dedes Tamo- 
sziaus Bakūže.” Szitoje knygo
je ji priparode kokias skriau
das Baltieji žmones daro ant 
juoduku. Szita jos knyga buvo 
iszverta in dvidešimts sveti
mu kalbu.

Utarninke pripuola 
Amerikos Vėliavos Diena — 
Flag Day.

— Ponas Bronius Sklaris 
su paczia, isz Philadelphijos, 
“Saules” skaitytojai, ana die
na lankėsi keletą dienu szioje 
apylinkėje pas gimines ir pa- 
žinstamus, taipgi atlankė 
“Saules” Redakcija. Acziu už 
atsilankyma.

— Biznierių pus-dienine 
vakasija prasidėjo Seredoj, per 
June, July ir August mene
sius. Visi bizniai užsidarys per 
piet 12-ta valanda.

-— Vakacijos prasidės kita 
sanvaite visuose mokyklose.

I

Daug studentu užbaigs High 
School mokslus.

— Su bato j pripuola Szv. 
Barnabo, o Tautiszka Vardine: 
Skirgele. Ir ta. diena: 1903 m., 
Serbijos Karalius Aleksandras 
ir Karaliene Draga buvo armi
jos karininku nužudyti, Bel
grade mieste; 1944 m., Sovietai 
ima (pultis ant Finlandijos; 
1805 m., Detroit miestas sunai
kintas, baisus gaisras; 1936 m., 
Alfred M. Landon, isz Kansas 
yra Repu'blikonu pastatytas 
kaipo kandidatas in Preziden
tus; 1856 m., buvo surasta di
džiausias turtas sidabro in Ne
vada valstija, Six Mile Canyon 
ir Virginia miesteliuose. Iki tol 
ežia gyveno apie tuksiantis 
mainieriu, bet kai visi sužinojo 
apie ta turtą žemoje, tai visi 
isž visur pradėjo ežia, krausty
tis, važiuotis, joti ir eiti ir sau 
turtelio jieszkoti. Per dvide
šimts metu isz ežia buvo isz- 
kasta daugiau negu penki 
szimtai milijonu doleriu vertes 
sidabro.

— Daug kunigu isz szios 
apylinkes iszvažiavo in Phila
delphia ant rekolekcijų.

— Nedelioj, Birželio 12-ta 
diena, Sz veri to Juozapo bažny- 
czioje, per Szv. Misizias 8-ta va
landa, Graduantai szios para
pijos kuria baigė mokslą Ma
hanoy City ir Township High 
Schools, prieis sykiu prie Szv. 
Komunijos, aipsirenge in savo 
“Caps ir Gowns”. Tuojaus po 
Szv. Misziu visi Graduantai 
parapijos svetainėje valgys 
pusryc-zius, o Szv. Juozapo pa
rapijos mokyklos studentai ku
rie baigs mokslą szimet, aplai- 
kys savo diplomus Szv. Juoza
po 'bažnyczioje, Nedelioj, 4-ta 
valanda popiet.

— Kita sanvaite: Nedelioj

MPirkie U. S. Bonus!

Uncle Sam Says •

The purchase of U. S. Defense Bonds 
ts a method whereby you can make 
your dollars work for America, just as 
they work for you. Our country must be 
strong economically. It should be ap
parent to everyone that defense is ev
erybody’s job. Your part is to buy De
fense Bonds. Every employee in a 
plant or business establishment should 
be enrolled for the Payroll Savings Plan 
or the Bond-a-Month Plan at his bank. 
A few dollars here or there will ac
complish little', but with everyone doing 
his or her job, America will be econom
ically secure. • Ų. $. Tr«a«ury Diparlmtnl

Ugniakalnis ant Mount 
Kilauea kalno, in Hawaii, 
taip dega kad nakezia jis nu
szvieczia visa apylinke. 
Liepsnos szauna apie szimta 
pėdu in virszu. Beveik visi

Gilberton, Pa.—
Vincas Stainkienas (Stensky), 
nuo Main uly., numirė Utarnin- 
ko ryta. Velionis kitados gyve
no Mahanoy City, o keliolika 
metu atgal apsigyveno Gilber- 
tone. Per koki tai laika buvo 
sekretorium del Independent 
Miners and Truckers Assoc.,
Union. Jo pati Helena (Driuns- 
kiute) mirė Spalio 13, 1954. 
Prigulėjo prie Szv. Liudviko 
pa rai] > i jos AI ai ze v i 11 oje. i 'ai i ko 
duktere Liliana, pat i Eugene 
kolinsky isz Mahanoy City; su- vardu ir pavardžių.
nu Juozą, Patriotic Hill; tris Ji buvo sumita kai ji pasivo- 
anukus; du brolius: Konstanta gc $1,935 isz tos Žydu ligoni- 
Mahanoy City ir Edvardą, Plii- use, kur ji buvo dirbus tik tris 
ladelphia; dvi seserys: Ona dienas. Policijantai sako kad ji 
Brehm, Croydon ir Margareta ■ teipgi pasivogė $2,100 Rugsėjo 
Dea.rdoff, Philadelphia. Kūnas menesyje, 1952 metuose isz 
pašarvotas pas savo žentą iri Lane Bryant sztoro ant Fifth
duktere Eugene ir Liliana Bo- Avenue.
linskus, 627 W. Market uly., 
Mahanoy City, o laidotuves in- 
vyks Sukatos ryta, su atpiego- 
mis in Szv. Liudviko 'bažny
czioje devinta valanda ir palai- 
dois in tos parapijos kapines 
Frack villeje. Graborius L. 
Cha iko wsk y la i do s.

Jieszko Giminiu
Vienas asmuo gyvenas už ge

ležines uždangos, jieszko savo 
giminiu, gyvenaneziu Ameri
koje:

1—^G r a j a usk as, K r i s i i ik a s, 
sūnūs Maetuszo, ginies Dotene- 
nu kaime, Lietuvoje.

2— -Grajauskai Justinas, Ka
zimieras ir Adomas, sūnūs 
Liudviko, gimė Dotenenu kai
me. Amerikon iszvyke priesz 
pirniaji pasaulini kara.

3— Papinigis Kazimieras, tu
ri broli Adoma Brazilijoje, sū
nūs Adonio, ginies Dotenenu 
kaime. Amerikon iszvykes 1925 
ar 1926 metuose.

Patys jieszkomieji arba kiti 
j ieszkom u ošiu s žiu aidi e j i, p ra- 
szome pranešti: BALFui, 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

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

mažu miesteliu gyventojai 
turėjo iszsineszdinti isz savo 
namu, nes karszti ir deganti 
pelenai isz szito ugniakalnio 
szauna toli in visus krasztus.

E3 O l_J

MOTERISZKE
PASIVOGĖ $75,000

NEW YOPvK. — Keturios 
deszimts szesziu metu amžiaus 
Ponia Mary Pado, kuri dirbo 
kaipo kasierka Brooklyno Žy
du ligoninėje, pasivogė, sau 
nusisuko tarp septynios de
szimts penkių tukstaneziu ir 
szimto tukstaneziu doleriu, per 
pastaruosius deszimts metu. Ji 
vartuojo apie trylika palszyvu

Ji teipgi prisipažino kad ji 
buvo pasivogus apie $45,000 
keturiose valstijose, kad ji ga
lėtu tuos pinigus dėti ant ark
liuku.

Ji sa"ko kad ji linksma kad 
dabar jau viskas baigta. “Ne
užsimoka” ji pasiaiszkino, 
“kai taip gyveni, tai negali 
naktimis užmigti/’

Kelios kitos kompanijos ren
giasi ja apskusti. Ji szitaip sa
vo ta vagystes darba atlikdavo. 
Ji praszdavosi. darbo kaipo ka
sierka, sanvaites pabaigoje, 
kaip Ketverge ar Petnyczioje. 
Tada, iszdirbus tik dvi ar tris 
dienas ji dingdavo, pirm negu 
ta kompanija suspėjo patikrin
ti jos paliudinimus.

GRYSZTA
ISZ MASKVOS

Amerikos Ambasado
rius Paszauktas Namo

MASKVA, RUSIJA. — 
Amerikos Ambasadorius Char
les E. Bohlen dabar gryszta in 
Vaszingtona, del pasitarimu.

Jis, isz Vaszingtono, po pasi
tarimu ir po pamokinimu va
žiuos in San Francisco, kur bus 
laikomas sukaktims mitingas 
Tautu Sanjungos. Tenai visi 
atstovai pasitars kaslink tve- 
rianezio Keturiu Didžiųjų jni-

tingo, kuris invyks greieziau- 
sia Genevoje.

Ambasadorius Charles E. 
Bohlen ketina iszskristi isz 
Maskvos trylikta diena szio 
menesio ir pribus Vaszingtone 
ant rytojaus.

ANGLIJOJE
STRA1KOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jie neturi pinigu del nakvynes 
vieszbutyje, ir negali ant lai
vo sesti.

Anglijos naujas Prcmieras 
kelis sykius jau kreipėsi in uni
jų vadus, kad jie tas straikas 
atsmauktu, bet iki sziol rodos 
jis nėra nieko pcszcs.

Kas ežia labai keista, tai yra 
kad tos straikos nėra priesz 
kompanijas ar fabrikantus, bet 
unijos priesz unijas straikuoja. 
Anglijos Premieras, Anthony 
Eden praszo kad unijos susitai
kintu, tada bus galima ir val
džiai insikiszti ir gal padėti 
tas straikas užbaigti.

15 PABĖGO ISZ
BEPROCZIU NAMU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Visi buvo pabege isz tos li
gonines, kuri randasi apie dvi
deszimts dvi mylios nuo Scran
ton miesto, po pusrycziu.

Jie užklupo tris sargus, juos 
suriszo ir paskui duris iszmu- 
sze ir taip pabėgo. Kai jie pa
bėgo, policija iszleidio žinias 
apie juos, bet visus ramino, kad 
jie nėra pavojingi.

Dabar tos ligonines virszi- 
ninkai ir policijantai stengiasi 
dažinoti kodėl jie taip padare, 
ir kaip tai buvo kad jiems pa
sisekė taip padaryti, ar ežia 
kur nors buvo sargu neapsižiū
rėjimas.

VAIKAI VĖL
CZIEPINAMI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Taip butu tureje būti ir isz pra
džios, o ne taip visus iszgazdin- 
ti, kai valdžia su savo politika 
insikiszo ir viską sumaisze.

Pats tu liekarstu iszradejas, 
Daktaras Salk užtikrina kad 
nėra jokios pavojaus isz tu lie
karstu. Jis sako kad jis negali 
garantuoti kad visiems tos lie- 
karstos pamaezys, bet jis už
tikrina kad niekam jos ne
kenks.

Valdžia pranesza kad už ke
liu dienu bus paleista dar tiek 
ar dar daugiau tu liekarstu.

Dabar keli Senatoriai reika
lauja kad valdžia padengtu 
tuos kasztus ir kad visi vaikai 
butu pączicpinami visai už dy
ka.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

koms, kurios, laisve atgavu
sios, turi girtinos drąsos at
skleisti vieszumai Komunisti
nes žiaurybes.

Gryžes in Italija laikytas So
vietu darbo vergu stovyklose 
Zavatta buv. karo kapelionas, 
Lietuviu Bendruomenei Rymo
je skaitė paskaita apie masisz- 
kai Rusijoje sutiktus Lietuvius 
ir savo iszgyvenimus. Vėliau 

savo inspudžius nemato sura- i 
szyti rasztu.

Vokiecziu pabėgėliu laik-l 
rasztis “Volksbotc”, Balan
džio 30 d., 1955 m. numeryje 
raszydamas apie nuolatini 
žmonių kaitaliojima “Sovieti-! 
neje tėvynėje”, pažymi kadi 
“po užraktu” laikomu Sov. I 
San jungoje “nelaisviu pilic- 
cziu” skaiezius siekia apie 25 
milijonu. Vokiecziu karo be
laisviai, gryže in savo tėvynė, 
papasakojo, kad Astrachanės l 
kalėjimo sutikę dvi senas ap-1 
siskarmalavusias Ruses. Viena 
isz j u gydytoja, buvo su kitais 
1936 m., gavusi isz paties 
aukszcziausiojo MVD organo 
insakyma nunuodyti Rusu poe
tą ir socialistinio tikrumo in- 
kureja Maksima Gorki. Vienok 
praėjus kiek laiko, ji ir tie 
žmones, kurie apie szi invyki 
žinojo, buvo suimti ir pasiusti 
in kalėjimus ar darbo vergu 
stovyklas,

Gryže isz Sov. Sanjungos 
buv. Austrai karo belaisviai 
papasakojo, kad Potmos sto
vykloje, in pietryczius nuo 
Maskvos, yra nemaža Santarvi
ninku ir Vokiecziu karo be
laisviu. Palyginti, gana didelis 
Britu ir Amerikiecziu karo be
laisviu skaiezius yra laikomas 
dar Sov. Sanjungos viduje.

KUNIGAS
INTARTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

“Buick” automobiliu. Jis sa
ko kad Kunigas Dodgson bu
vo jam prižadės, Gegužio sze- 
sziolikta diena pristatyta ta 
automobiliu Gegužio devynio-
•— ---------——- ....................... —  —.

Karaliszkas Iszvažiavimas

Jauna Karalaite Anne la
bai indomiai žiuri in arkliu 
paroda in Royal Windsor 
Horse Show. Ji su savo moti
na, Karaliene Elzbieta An
trąją. J aunas Karalaitis

NUŽUDĖ KUNIGĄ
CHICAGO, II.L, — Oliica- 

gos policija dabar jieszko raz- 
baininko, kurio ginklas yra 
britva. Jis pužude Kunigą 
John Chiramai, keturios de
szimts metu amžiaus Indijos 
vaiku apasztala, kuris buvo in 
Amerika atvažiavęs rinkti au
kas del jaunu vaiku prieglau
dos savo kraszte, kaip musu 
“Father Flanagan’s Boy’s 
Town”.

Kunigas pasimirė nuo isz- 
gasties ir nuo kraujo netekimo. 
Jis suspėjo tik suszukti: “Ma
ne sužeidė ir apvogė”.

likta diena. Bet jis ta jo czeki 
buvo iszmaines, Gegužio ket
virta diena.

Policijantai sako kad septy
ni kiti panasziai nusiskundė ir 
dabar ir jie ketina ta Kunigą 
apskusti. Policija spėja, kad 
isz viso szitas Kunigėlis, sau 
turteli ant daugiau kaip ketu
riolika tukstaneziu septynių 
szimtu doleriu susikrovė.

Kai policijantai ji užklupo, 
jis teisinosi kad buk jam tu pi
nigu reikėjo iszlcisti giminaiti 
in Kunigus, ir del užlaikymo 
savo giminiu.

Policija dažinojo kad jis bu
vo patrotines apie penkis sžim- 
tus doleriu, devyniems kitiems 
‘‘ koštu meriams ’ ’ parūpinda
mas naujus automobilius. Tai 
darydamas jis insigijo gera 
varda su kitais, kad jis moka 
kaip toki bizni gerai vesti, ir 
visi jam pasitikėjo.

Slapta policija buvo ji: se
kusi per kelias sanvaites ir da
bai’ pranesza, kad tas Kunigėlis 
tankiai lankėsi in arkliuku 
lenktynes, ir loszdavo ne isz 
dvieju doleriu ar penkinių, bot 
isz szimtiniu ir dviszimtiniu, ir 
kartai in viena diena laimėda
vo dangau kaip septynis tuks
tanezius doleriu. Kiek jis pra- 
losze, prakiszo, policijantai nc-
galejo dažinoti, nes jie galėjo 
susekti tik tuos pinigus, ku
riuos tas kunigėlis laimėdavo.

— Gal jus u draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys ju nuliūdima.

Prince Charles teipgi ežia da 
lyvavo. Tai labai retai atsi
tinka kad szitie karaliszkos 
szeimynos vaikucziai kada 
nors vieszai pasirodo su sa
vo motina.

Dvi valandos priesz tai jis 
vos ne vos priszliauže prie 
Biednuju Mažucziu Sesucziu 
Prieglaudos.

Jis pasimirė ligoninėje pirm 
negu galėjo pasakyti kas jam 
buvo atsitikę. Jis tik tiek su
spėjo pasakyti kad tai atsitiko: 
“toli toli nuo ežia.”

Policijantai spėja kad jis gal 
buvo nudurtas apie septynias 
valandas pirm negu jis pakla- 
beno in tu sesucziu duris. Jis 
gal per ta laika, sužeistas, vie
na ranka vairavo automobiliu, 
norėdamas surasti pagelbos.

Skaitykit “Saule”




