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Czia iszrodo kaip karo 
laukas, kai Los Angeles 
miesto policijantai susikirto 
su razbaininkais, vagiais, 
kurie norėjo apvogti viena 
sztora szitame mieste.

Ant žemes, po deszineje, 
randasi lavonas Robert Ro-

n ~'---------- ■— -

Isz Amerikos
LOSZIKE 
i NUŽUDINTA

Vieszbuczio Tarnas
Prisipažino

NEW YORK, N. Y. —
New York miesto policijantai 
sako kad dvideszimts vieno 
meto amžiaus vyras yra prisi
pažinęs, kad jis pasmaugė pen
kios deszimts asztuoniu metu 
amžiaus loszike, Adly n Wood- 
ihgton. Jos lavonas buvo su
rastas, užtiktas Times Square 
vieszbutyje.

Valstijos policijantu virszi- 
ninko pagelbininkas, Alvin H. 
Goldstein, sako kad kito viesz
buczio darbininkas, tarnas, 
Marion Gaillard yra prisipaži
nęs kad jis ta loszike pasmau
gė. Ji tame vieszbutyje, Hotel 
Chesterfield buvo apsigyvenus.'

Iki sziol jis dar nėra pasi-į 
aiszkines kodėl jis ta loszike 
pasmaugė. Policijantai sako 
kad czia nebuvo vagystes tiks
las, nes tame kambaryje jie ra-l 
do nemaža pinigu ir brangiu j 
žiedu; ir jie sako matyti kad 
žmogžudis nieko nejieszkojo, 
peš stalcziai nebuvo iszversti, 
ir taip viskas, rodos, buvo tvar
ioj- --

'______________

Ilonai valia
MELUOTI

Apie Savo Metus

NEW YORK, N. Y. —
New York valstijos augszcziau- 
sias teismas nutarė ir nuspren
dė, kad moteriszkei valia bis- 
ki pameluoti apie savo metus. 
Teisėjas Lewis W. Oliffe taip 
nutarė ir iszmete isz teismo by
la del panaikinimo vedybų vien 
tik už tai kad nuotaka biski

Žulikas Suimtas ■

bertson, kuris buvo ant 
smert nuszautas policijanto 
William Mockett, kuris sto
vi po lavono deszineje.

Robertson stengiesi sulai
kyti viena moteriszke kaipo 
auka, kad policijantai in ji 
neszautu, kai jis buvo ant 

pamelavo savo jaunikiui apie 
savo metus.

“Jeigu visi galėtu gauti di- 
vorsus,” teisėjas pastebėjo, 
“vien tik už tai kad vienas ar 
kitas pamelavo apie savo me

PALEISTAS
ISZ KALĖJIMO

Vengrijos Kardinolas
Josef Mindszenty

VIENNA, AUSTRIJA. — 
Vengrijos Komunistu valdžia 
paskelbė, kad isz kalėjimo pa
leistas Kardinolas Josef Mind
szenty, 63 metu amžiaus. Kar
dinolas buvo nuteistas iki gy
vos galvos in 1949 m., už iszda- 
vyste, sznipinejima ir ėmimą 
.pinigu isz Vatikano. Kalinamo 
Kardinolo Mindszenty sveika
ta smarkiai paszlijo, nuo szir- 
dies liga. Paleidimas Ženevos 
konferencijos iszvakarese yra 
ženklas kad Sovietai nori pa
rodyti savo gera valia. Taip 
pat, kad tokios valios gali pa
rodyti ir Kinijos Komunistai, 
paleisdami Amerikos lakūnus.

tmert nuszautas.
Užpakalyje, po kaire yra 

Sylvester Jones, kuris buvo 
sužeistas kai policijantai 
pradėjo in tuos vagis szau- 
dinti.

o o

tus, tai daugiau kaip puse New 
York miesto pareliu dabar bėg
tu in divorso teismus.’’

Walter P. McLean, paczto- 
rius Brooklyne, kreipiesi in 
teismą, sakydamas kad jo žmo
na Hilda nukirto sau vienuoli-
ka metu, kai jiedu apsiženijo, 
1946 metais, sakydama jam 
kad ji tik trisdeszimts devynių 
metu amžiaus; tik penkiais me
tais už ji senesne.

LAIVAS NUSKENDO

35 Dingo;
31 Iszgelbeta

VERA CRUZ, MEXICO. — 
Meksikos prekybinis laivas la
bai greitai nuskendo in Gulf of 
Campeche. Trisdeszimts penki 
žmones dingo bangotp ir spėja
ma kad visi jie nuskendo, tris
deszimts vienas buvo iszgelbe- 
tas.

Plaukdamas in Progreso, ant 
Yucatan ingulos, laivas “La 
Flecha’’ nuskendo audroje, 
apie keturios mylios nuo Vera 
Cruz.

Isz pradž:u laivo kompani
jos atstovai sake kad tik trisde
szimts du keleiviai ir keturio
lika jurininku buvo ant to lai
vo, bet vėliau pasirodė kad 
daug daugiau ant to laivo va
žiavo. Daug tu iszgelbetoju ne
buvo užraszyti ant to laivo kai
po keleiviai.

Tie, kurie buvo iszgelbeti pa
pasakojo kaip baisios audros ir 
dideles bangos ju lai va taip su
daužė kad jis taip greitai nu
skendo, kad jurininkai nesu
spėjo nuleisti mažus laivelius.

Laivas “La Flecha’’ buvo 
isz Vera Cruz iszplaukes puse 
po deszimts, vakare, ir už ke
turios deszimts minucziu nu
skendo.

Kiti laivai nusiskubino jam 
in pagelba, daktarai, slauges ir 
kiti ligoniniu darbininkai grei- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

7,000 KOMUNISTU 
EROPLANU Už Geležines Uždangos

Perkelta Iii Azija
_______________f

TOKYO, JAPONIJA. — 
Amerikos Tolimųjų Rytu La
kūnu Sztabas pranesza kad be
veik treczdalis visos Komunis- 
tiszkos jiegos padangėse yra 
dabar perkelta in Azija. Tas 
sztabas teipgi sako kad Komu
nistai vis daugiau ir daugiau 
savo kariszku eroplanu gabeni 
in pietus, nuo Mandžiurijos ir 
Sziaurines Korėjos.

Szitokis kariszku perkėlimas 
gali reikszti kad Komunistai 
rengiasi “iszlaisvinti” Formo
sa salas.

Pulkininkas James T. Ste
wart, musu laikrasztininkams 
pranesza kad beveik ant visu 
fruntu Tolimuose Rytuose, Ko
munistai turi daug daugiau ka
riszku eroplanu negu mes. Jis 
sako kad Komunistai turi tarp 
7,000 ir 8,000 kariszku eropla
nu, prilyginus prie musu 2,000.

Jis toliau pranesza kad be
veik visi tie kariszki eroplanai 
buvo pastatyti Sovietu Rusijo
je.

Tie didesni kariszki eropla
nai, bombnesziai gali veszti 
atomines bombas in Japonija, 
Korėja, Ryukyus ir Philippinu 
salas, o kiti, didesni bombne- 
sziai gali pasiekti bet kuri 
kraszta Tolimuose Rytuose.

Ir to dar negana; tie Komu-; 
nistai vis daugiau ir daugiau 
tokiu kariszku eroplanu gauna 
ir vis siunczia juos arcziau ir 
arcziau prie Formosa salos.

LAVONAS
BE GALVOS

Surastas Ant 
Geležinkelio

PHILLIPSBURG, N. J. — 
Geležinkelio darbininkai užti
ko ant geležinkelio lavona, ku
riam galva buvo nukirsta. La
vonas buvo užtiktas ant Penn- 
sylvanijos geležinkelio begiu, 
rieliu.

Isz drabužiu, kuriuos jie ra
do ant to lavono, policijantai 
spėja kad tai buvo dvideszimts 
septynių metu amžiaus Earl 
Bennett, isz East Stroudsburg, 
Pa., kuris tik ta ryta buvo pa
bėgės isz Allentown ligonines. 
Jis ten buvo padėtas, in ta li
gonine, nes jis nebuvo sveiko 
proto.

Spėjama kad kuris trauki
nys ji suvažinėjo ir jam galva 
nukirto. Bet ar jis tyczia po to ■ 
traukiniu szoko, ar netyczia 
buvo suvažinėtas, policijantai 
dar negali sakyti.

Policijantai, per ligonine da
bar stengiasi susisiekti su jo gi
minėmis in Stroudsburg mies
tą, Pennsylvanijoje.

SKAITYKIT 
“SAULE“ 
PLATINKI!!

TAUTIECZIAI!
jų konferencija. Kalbama apie

Szimet Birželio 15 diena su - koeg2istcncijai apie valstybill 
ėjo 15 melu kai Sovietu San- neutrali2acija. Kai kur girdėti 
junga užėmė Lietuva. Su szia balsu įr apįe tariamai praside. 
data sutampa ir .baisiosios 1941 j danczia nauja santykiuose su 
m„ Birželio dienos, kai tuks-. Eolszevikais Mes> Lietuviai, 
tancziai Lietuviu buvo isztrem- gerai pažystame Bolszeviku 
ti in tolimus Sovietu krasztus. I budu5 laisvosiom3 tautoms

Mes czia laisvajame pasauly- pavergti, žinome gerai, j u pa-
je, niekuomet neturime pa- 
mirszti tu neapsakomu vargu 
ir kancziu, kurias musu broliai 
ir seses yra iszkente ir turi to
liau kęsti užimantoje Lietuvo
je. Meile Lietuvai ir jos žmonių 
kan ežios inpareigoja mus 
skelbti visam pasauliui ta di
džia skriauda, kuria Sovietu 
valstybe padare musu krasztui 
ir praszyti jo pagelbos ir para
mos.

Pasaulis trokszta taikos, jis 
bijo naujo karo. Bet tikros tai
kos ir negali būti, kol isztisos 
tautos kenezia Bolszeviku ver
gijoje arba nėra tikros, kad ir 
jos netaps Bolszeviku baiseny
bes aukomis. Sziandien valsty
bių vairuotojai atsidėję jieszko 
budu szaltajam karui baigti. 
Rengamos invairios konferen-

Nemažas Darbas

Clarence O. Fliney, Jr., isz 
Campbell, Missouri, * polici- 
jantas, kuris basas stovi sze- 
szias pėdas ir septynis colius 
ir sveria daugiau kaip tris 
rzimtus x szeszios deszimts 
svaru, czia mokinasi Japonu 
imtynių triksus nuo dvieju 
Japonu, Tokyo mieste.

Szitie Japonai, nors gerai 
iszsilavine imtynėse kurios 
yra vadinamos “Judo’’, da
bar nežino isz kurio kraszto 
ar kampo imti szita nemaža 
policijanta.

Jiedu dabar gal mislina

I cijos ir pasitarimai. Nepoilgo 
turi susirinkti Keturiu Didžių

i žadu ir sudarytųjų sutareziu 
verte. Turėjome su Sovietais 
visa eile musu laisve ir nepri
klausomybe garantuojaneziu 
sutareziu, bet kai atėjo Bolsze- 
vikams patogus metas visos su
tartys buvo sulaužytos, ir musu 
krasztas pavergtas. Gera valia 
ir teise pagrystas sugyvenimas 
su Sovietais nėra inmanomas. 
Bolszevikai pripažysta tik 
klasta, jiega ir smurtą. Su di-
džiausiu žveriszkumu jie nai
kina visus, kuriuos tik gali in- 
tarti, kad jie yra prieszingi ju 
užmaezioms. Tautiecziai, szian
dien mes, prisimindami anų 
dienu liūdnus invykius, nors ir 
iszblaszkyti po visa pasauli, tu
rime pakelti savo baisa ir pro
testuoti priesz Lietuvos užgro- 

, bima ir pavergima, reikalauda-

kas atsitiktu jeigu szitas 
Amerikietis, kad ir netyczia 
ant ju užpultu.

Amerikietis policijantas 
Clarence O. Fliney yra tris
deszimts vieno meto amžiaus 
ir dabar randasi in Kisarazu 
Air Force baze, Tokyo mies
te. Nors szitiedu Japonai sy
kiu nesveria tiek kiek szitas 
policijantas sveria, bet jie 
žino kad jie labai lengvai ga
lėtu ji paguldinti ir pergalė
ti su savo imtynių “Judo’’ 
mokslu, kuri szitas policijan
tas dabar nori iszmokti.

Graži Indijoniuke

Theresa Brushel linksmai 
dalyvauja Indi jonu jomarke. 
ir iszkilmese in Lannon,’V F > 
Wisconsin. Ji czia laiko ba- 
liuna kuris yra didesnis už 
ja. Ji yra duktė Ponu Sam 
Brushel isz Milwaukee, ku
rie pareina isz tikru Indijo- 
nu isz Stockridge.

Mažute buvo iszrinkta kai
po gražiausia ir mažiausia 
Indijonkaite per tas iszkil- 
mes.

mi gražinti musu tėvynei laisve 
ir nepriklausomybe. Mes turi
me griežtai reikalauti, kad mu
su valstybes likimas nebutu be 
musu paežiu sutikimo spren
džiamas. Tai yra musu szventa 
teise ir pareiga. 7 .

Musu prieszai yra ne karta 
skelbe, kad mes czia esame be- 
jiegiai. Tai netiesa. Musu veik
la, tautinis bendriszkumas, 
nuolatinis ir nenuilstamas mu
su Lietuvai padarytos skriau
dos vieszmnon kėlimas baigia 
pralaužti po karo vieszpatavu- 
si “tylos sąmokslą’’. Nenuleis- 
kime ranku ir sziuo kritiszku 
musu tautai laiku. Artėja bai
siosios Birželio metines. Pa
naudokime ir szia proga reika
lauti musu krasztui laisves. 
Apeliuokime in laisvojo pasau
lio sanž’ne, priminkime jam 
dar syki su visu akivaizdumu 
tikrąjį Bolszeviku veidą. Minė
dami szi skaudu mums invyki 
iszeikime vieszumon, kreipki
mės rezoliucijomis in valstybių 
vyrus, parlamentarus, vieszo- 
jo gyvenimo atstovus. Užkirs- 
kime kelia melagingai Bolsze
viku propagandai, raszykime 
in spauda, veikime viesza de
mokratiniu krasztu nusistaty
mą. Reikalaukime, kad per bu
simąsias su Sovietais konfe
rencijas laisvųjų krasztu at
stovai paliktu isztikimi laisves 
ir jausmingo veikimams. Te
būna baisiojo Birželio invykiai 
ir musu patirtis didysis inspe- 
jimas Vakarams. Iszkilmihgai 
su prideramu susitelkimu mi
nėdami Sovietinio režimo au
kas, parodykime pasauliui, kad

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Prez. Eisenhoweris nusi
skundžia, kad Kongresas tik 
retai jam in talka stoja. Jis ne
gali suprasti kaip Senatoriai 
ar Kongresmonai iszdrysta 
jam prieszintis.

Ponas Eisenhoweris pa- 
mirszta kad jis dabar ne Gene
rolas, kad dabar jis niekam ne
gali nieko insakyti, nes jis nė
ra nei biski geresnis, ar dides
nis, už eilini darbo žmogeli. 
Dabar jis turi iszmokti kaip 
praszyti, ir turi paihirszti kad 
jis yra kada buvęs augsztu Ge
nerolu.

r 
metais.

Augszti karininkai, Armijos 
Generolai ir Laivyno Admiro
lai dabar nerimsta ir pyksta 
ant Prezidento Eisenhowerio. 
Jie sako kad Eisenhoweris da
bar taip visus ramina, taip 
lipszniai kalba apie taika ir ra
mybe, kad dabar pavojus, kad 
Amerikiecziai taip nenurimtu 
ir jaustųsi saugiai kad mes vi
sai apie karo pavoju ar priesza 
pamirszime.

Republikonu partijos vadai 
nujaucizia nauja pavoju isz, De
mokratu. Eina gandai kad De
mokratai gal patys rems ir bal
suos už Eisenhoweri, bet tuo 
paežiu sykiu Demokratai dar
buotųsi iszsirinkti dauguma 
savo partijos nariu in Kongre
są ir Senata. O po tam tai jau 
isz visu pusiu Demokratai pul- 
tusi ant Eisenhowdrio Kongre
se ir Senate.

Dabar kad ir eilinis kareivis 
turi pilna teise su Ponu Prezi
dentu nesutikti.

Demokratas Senatorius Lyn
don Johnson isz Texas, jauczia- 
si asmeniszkai inžeistas, kai 
Prezidentas Eisenhoweris už
sipuolė ant Demokratu parti
jos. Jis sako kad jis daug kartu 
reme Eisenhoweri ir už ji už
stojo Kongrese ir Senate.

Reiszkia, Eisenhoweriui me
daus menulio kelione jau baig
ta. Ar jis laimes ar pralaimės 
ateinanczius rinkimus jau ne
bus viskas kaip ant sviesto.

Suprantamas dalykas kad 
tokiam augsztam ir gailingam 
karininkui, Generolui baisiai 
sunku dabar kitu klausyti. Bet 
jis pats tai pasirinko stodamas 
in' Politinius Rinkinius. Dabar 
ar jam patinka ar ne, jis yra, 
nei mažiau, nei daugiau kaip 
paprastas politikierius.

Pypkes Durnai
Mano Ir Tavo 

Motina arba pradžia 
SKAITYMO

Dabar geriausias laikas 
pirktis nauja automobiliu. Au
tomobiliu fabrikantai slapto
mis, atpigina savo automobi
lius pardavėjams; o pardavė
jai duoda du ar tris sykius 
daugiau už jusu sena automobi
liu negu jis vertas.

Automobiliams gazolinas pa
brangs apie tris centus ant gor- 
cziaus. Ir tajeriai, automobi
liams guminiai ratai pabrangs.

Bus pigiau siunsti tavora ir 
daigtus ant freito. Freito kasz- 
tai atpigs apie trylika nuo- 
szimti.

Laikraszcziams popiera dar 
labiau pabrangs!

Ponia Culp' Hobby, Sveika
tos, Mokslo ir Labdarybės sek- 
retorka pasitraukė isz savo 
vietos, kai tik visas tas lermas 
nurims, kuri ji šukele apie ta 
vaiku pacziepinima, nuo para
lyžiaus ligos. Ji tiek klaidu pri
darė, taip visus iszgazdino, kad 
jai dabar nieko nebeliko dary
ti, kaip tik pasitraukti.

Eina gandai, kad Sovietai 
turi milžiniszka bombneszi, ku
ris gali veszti kelias atomines 
ir vandenilio ‘ ‘ Hydrogen ’ ’ 
bombas, ir gali skristi daugiau 
kaip tris tukstanczius myliu.

Gembleriai Vaszingtone de
da du doleriu priesz vienai kad 
Eisenhoweris nestos in Prezi
dento rinkimus ateinancziais

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... >

Viesz. Jėzaus ir >
Motinos Szvehcz. >
Sapnas Motinos JBzven- 

cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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Ji nesziojo mane po savo 
szirdžia.

Mane mylėjo dar priesz mano 
gimimą.

Ji paėmė Dievo ranka in savo, 
Ir žygiavo Szeszeliu Kloniu, 
Idant asz galecziau gyventi.
Ji maude mane, kuomet asz 

bejiegis buvau.
Penejo savo sziltu pienu isz 

savo kūno,
Kuomet asz alkanas buvau. 
Ji užliuliuodavo mane savo 
. dainomis,
Kuomet asz pavargęs būdavau.
Vyste mane vystyklais 

szvelnesniais,
Negu auszra ir dainavo 

man aniuolo balsu.
Ji laike mano rankyte, 
Kuomet asz mokinaus 

vaikszczioti.
t

Ir slauge, kuomet asz sirgau. 
Kentėjo su mano bėdomis. 
Juokėsi su mano džiaugsmu.
Ji džiaugėsi mano pasisekimu.
Kuomet asz klaupiau prie jos 

keliu,
Ji mokino mane poterėliu.
Visu jaunatves laiku ji
Teike stiprybes mano 

silpnybei,
Drąsos mano nusiminimui
Ir vilties mano nuliudusiai 

szirdžiai.
Ji mano buvo isztikima, 
Kuomet kiti mane apleido. 
Isztikima kuomet ugnim 

iszbandyta.
Ji liko draugu kuomet 

kiti draugai apleido.
Meldėsi už mane visose 

dienose,
Ar kuomet laimes saulute 
Žibėjo arba niaukėsi dangus.
Ji mylėjo mane kuomet asz 

nemylėtinu buvau,.
Ir invede in vyriszka stovi, 
Kad galecziau triumfaliai eiti, 
Visuomenes placziu vieszkeliu 

ir vyriszkai dalyvauti.
Nors mes galime savo galva 

už ja paguldyti,
Tai visvien mes negalime 
Atsilyginti savo “Motinai” 

ta ka jai skolingi.
Palaiminkie Vieszpatie musu 

Motinas
Gyvas ar mirusias, jos tebe 

yra musu Motinos
Ir atsiminimas jautriai 

užgauna musu szirdis,
Ir suvilgo musu akis 

karsztomis aszaromis.

.. .ir...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

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

Istorija Apie . . . • 
“AMŽINA ŽYDĄ”

rimo pavaizduoti. Muziejus bus 
Laisves Statulos papedeje.

Iszkilmems vadovavo Pierre < 
S. du Pont, 3-sis. Jis savo kai- ; 
boję reiszke visu norą, kad ge- ’ 
ležine uždanga kristų nuo de- 
vyniu pavergtu tautu, ju tarpe 
paminėjo Lietuva ir kitas dvi 
Pabaltijo valstybes, Estija ir 
Latvija, o taip pat reiszke vilti 
kad toji uždanga nukristu nuo 
paczios Rusijos. P. DuPont va
dovavo dienos reikszme sinibo- 
lizuojanczioms apeigoms. Vai- 
kucziai, skautai, skautes ma
žose dežutese atnesze siavo se
nosios tėvynės žemes žiupsne
lius, Lietuvaites rūtos lapelius, 
o Estai ir Latvai gintaro gaba
lėlius. Tai visa buvo sumaiszy- 
U ir iszbarstyta saloje iSz Sta
tulos szvyturio. Gen. Grant, 
vieninteleje pasaulyje vietoje 
visu krasztu sumaiszytoje že- 
meje auks žoles ir gėlės ir sim
bolizuos musu vienybe.

Iszkilmese dalyviai puoszesi 
tautiniai drabužiais, Lietuvai
tes Lietuviszkais tautiniais ru
bais.

Muziejaus vadovyben. inei- 
na Chicagietis Antanas Rudis, 
kuris iszkilmese dalyvavo tar
pe kitu Chicagiecziu. Tarpe ki
tu dalyviu buvo M. Vasil, V. 
Žukauskas, V. Barcziauskas, J. 
Petrenas, M. Kižyte, Informa
cijos Centro direktore. Jess Ki 
zis Cinemascope filmuotojas 
iszkilmese filmavo ir filmą bus 
rodoma visuoje Amerikoje.

Lietuviai rūpinasi kad Lie- 
tuviszkas skyrius muziejuje 
butu vaizdus. Tam ruosziama 
sudaryti komitetas.

---------------------- jp--------------------------------------

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Skaitykit “Saule”

SZVENTE PRIE
LAISVES STATULOS

New York —- Birželio 28 die
na New Yorko uosto saloje, ku
rioje stovi Laisves Statula, 
Statue zof Liberty, buvo1 didele 
Amerikoje gyvenancziu Tautu 
Vienybes Szvente. Diena su- 
ruosze American Museum of 
Imigration, 270 Park Avenue, 
New York. Iszkilmese dalyva
vo visu Amerikoje tautu atsto
vai, ju vienybei pažymėti buvo 
•suvežta žemiu žiupsneliai isz 34 
pasaulio krasztu, 48 Amerikos 
valstybių ir 4 Amerikai pri- 
klauisiancziu teritorijų, žemiu.

Iszkilmes vyko papedeje 
Laisves Statulos. Iszkilmems 
vadovavo Amerikos žmones, 
maldas ękaite trijų skirtingu 
religijų dvasiszkiai. Iszkilmes 
pradedamas Amerikos imigra
cijos muziejaus prezidentas, at
sargos generolas U. S. Grant, 
trecziasis pasakė kalba, kurio
je nurodė, kad muziejus atvaiz
duos imigracija ir imigrantu 
gyvenimą Amerikoje. Toji imi
gracijos istorija, tai paczios 
Amerikos istorija, nes Ameri
ka kurie imigrantai ar ju pali- 
konysi. Tik imigrantai kirto 
miszkus ir are dabar žaliuo- 
janczius laukus, vede kelius, 
kasė kanalus, kariavo, tiese ge
ležinkelius, suikure tradicijas 
ir demokratine santvarka. Mu
ziejuje norima invairiu tautu 
prisidėjimą prie Amerikos ku-

INGRABANAS
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

priesz Ingrabana pasiklionoda- 
inas:

— Kur varnos medžioję ten 
randa ir szarkos savo dali. Jei 
ponams pasiseks nevalninkus 
iszpirktie tai nusitikiu asz kad 
jie ir senueziui kokie norint do
vana suteiks. Sunkus yra mano 
urėdas dvejose kalbose kal'be- 
tie, o teip asz da jums daug ge
ro galu padarytie.

Golfredas žiurėjo nusidyvi- 
nes ant Ingrabano, ir szitaip 
kalbėjo:

— Tai toks jo paprotys. Jis 
isztrauke špilka isz sidabro pa
daryta, vienatini papuoszima 
Skiri jis turėjo ir duodamas 
Sve'bui tarė:

Imk senuk kaipo ženklą ge
ro noro, ir kad Bulba sekanti 
syki jus atlankis, tai asz per ji 
atsiunsiui sklypą raudonos ge
lumbes isz Pranku. Senis ant 
tu žodžiu pasiklionojo ir tarė:

— Ar 'ponas Ingrabanas 
nori man savo prižadejima už 
tikrint?

Ingrabanas pridėjo du pirsz- 
tus deszines rankos prie kardo 
ir tarė:

— Asz tau tai patvirtinu-.
Senis nusiszypsojo ir atsilie

pė:
— Tavo žodis maloningas 

pone giluoje pas mus kaipo ta- 
voras. Jie ženge per kaima. 
Szale vartų pasaiszauke senis 
kelis savo kareivius, kurie 
jiems keletą žingsniu paskui 
seke.

Nuo kabio jie nuėjo prie so
džiaus ežero. Tenai stovėjo il
gas namas kaipo gauja arba 
skune. Senis atidarė žemas du
ris ir Ingrabanas inszoko in vi
dų ir paszauke:

— Walburg!
Isz vienos kerezios atskam

bėjo du graudulingi balsai:

—■ Sztai!
Viskas tame kambaryje suju- j 

do. Du maži vaikinai apkabino 
Ingrabano kojas ir pradėjo 
verkt.
' — Kur jusu sesuo? Klause 
Ingrabanas.

— Jie tapo nuvesta pas R.a- 
tica ant kalno.

Ingrabanas grieže dantimis, 
sugniaužė kumszczes, ir atsi
klaupęs ties vaikais pradėjo 
verkt. Viduryje to kambario 
suskambėjo žodžiai:

— Eikszekite pas mane jus, 
kurie apsunkintos szirdies esat.

Per atviras duris insigavo 
dienos szviesa ir apszviete mei
linga veidą Golfredo, kuris ži
bėjo kaipo aniuolo.

Moterys ir kūdikiai kurie po 
ženklu szvento kryžiaus gyve
no, prisiartino prie zokoninko, 
vieni puolė ties juom ant keliu, 
kitos pakele verkdamos savo 
kūdikius, idant jis juos žegno
tu. Ir pagoniszkos moterys gir
dėjo jo žodžius ir susiėmė ran
kas. Jis apsakė Szventa. Evan
gelija ir meldėsi aiszkiu balsu; 
viskas nutilo, tiktai tykus 
verksmas moterų ir szniukžcle- 
jimas mažiutelu buvo girdimas. 
Tada prižengė Golfrelas prie 
kožnos moteries ir kožna viena 
peržegnojo ženklų szvento kry
žiaus, kol senis atėjo ir jo pra- 
sze kad jis gry’žtu atgal idant 
Raticas ant ju neužpyktu. Gol
fredas prižengė prie Ingraba
no ir ji isz palengvo pakruti
nės tarė:

— Kur yra ta moteriszke, 
kurios tu jieszkai ?

— Plesziko namuose, at
skambėjo balsas nubudusio In
grabano.

— Tai eikim, idant ir ja pa
matytum.

Ingrabanas atsiduso ir isz 
palengvo atsikėlė ir nuo saves 
erkenczius kūdikius atsikratė. 
Golfredas nuvede juodu pas 
viena krikszczioniszka mote
riszke, kuri sau vienu viena 
kerczio klūpojo, ir jei vaikus 
atiduodamas tarė:

— Ka tu del ju darai, tai tu 
darai del Vieszpaties. Rūpink 
už juos! Ir kaip jis laukan žen
gė apsiaubė ji isz visu pusiu 
nelaimingeje nutvėrė jo drabu
žius ir norėjo ji laikytie, tada 
atėjo senis su botagu ir ant ju 
be susimylejimo užpuolė.

Kada jie gryžo atg’al Ingra
banas tarė:

— Asz turiu kalibetie su 
krikszczioniszka mergaite, ku
rie Raticas in savo gyvenimą 
paėmė; senis purtė sų galva,, 
bet Golfredas kalbėjo:

— Nesiiprieszink mielas te
veli, vyskupas Vinfredas mums 
tai paliepė:

— Mano ponas Raticas ant 
manes užpyks.

— Asz tavo alga dvigubai 
padidinsiu, suszuko Ingraba
nas. Ar-gi mistini mudu ta mo
teriszke tau pavogsimi

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isi 
szito Katalogo 

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

No.lll—•Sziupinis (3 dalis) 
tai pinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz ipaiszo 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. 1.19 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 

; ke; Luoszis; Viena Motina; 
; Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 

20c.
No.120—Dvi istorijos apie 

Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu; 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. v

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 LikosTur- 
tingu Ponu. 35c.

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

No. 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, 15o.

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

No.l48~Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

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

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

No.l50—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.

N o. 153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė, 62 pus
lapiu, 20s.

apraszy-

apysaka 
szimtme-

No.158—A p i o Kapitonai 
Stormfield Danguje; Pabėgs-- 
le; 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 Kū
nus; M,eszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sumiš Mal* 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam isz- 
davinei,i Pinigus. 45 pus., 20a.

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

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

---------------------------
Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

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

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

No. 196—Stacijos arba Kal
varija Vieęz. 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 
Krikszcziony'bes. 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. 15<j

Kaip Užsisakyti Knygas’ į

Užsisakant knygas isa 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bąnkino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

8®" Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

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

prisiun°

ir Pini* 
‘ ‘ visada 
tik ant

/
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“SAULE” MAHANOY CITY. PA.

(Tasa)

Antra diena po pietų atjojo 
raiteliai in viena vieta kur jau 
medžiai pasibaigė. >Szale girios 
buvo medžiai parkirsti ir teip 
sukrauti, kad jie tikra tvora 
parode.' Dar kamienai medžiu 
buvo žali ir maži ugnia buvo isz 
jin iszsiproge. Kaip Raitelei per 
viena siaura tarpa tos tvoras 
injojo pamate jie kelis raitelius 
kurie pirmiau.se ant kalno lau
žą sukure, teip kad veikei du
rnai in augszt ; pakilo. Potam 
rėkaudami ir ginklais, mosuo
dami ant ju atjojo. Vyrai ilgo
mis sermėgomis- isz kanapių 
austu ir kaileis apsiūtos. No
rint ir vasaros laikas buvo su 
didelėm kailinėmis kepurėmis, 
ir su ragotinėm be kįlpinais 
apsiginklavę. Maži greiti vyru
kai ilgais rudais plaukais. In- 
pyke jie rėkavo ir grūmojo. 
Volframas jojo pirma ir juos 
ju kalbėjo- sveikindamas tarė:

— Isz Tirmgiu mes esam ir 
ramybėje pas jus atkelaujam. 
Karžigis Ingrabanas, asz jo vy
ras, o trecziasis yra paslas Vin- 
fredo. Serbai ant tu žodžiu su
stojo ir vienas priesz kita szne- 
kejosi tarpe save, kol vienas, 
kuris pluoszta erelo plunksnų 
ant kepures turėjo, tas buvo 
Slavnikas, kuri jo draugai lak- 
sztingala vadino, kadangi jis

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

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

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

Bet, už tai “Saules” redak
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti. 

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

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

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

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

SKAITYKITE “SAULE”

INGRABANAS gg?
ant Vendu szvencziu giedoda- nimo teippat meilingai atsilie- 
vo, prie Ingralbano prijojo ir ji pe, jis tam Sorbui da daugiau 
meilingais žodžais sveikino, i patiko, teip kad Slavnikas 
Kaip Ingrabanas ant jo sveiki- j kaip mergaite priesz ji klonio- 
------------------------ ----------- - josi ir kalbėjo. Winframas, ku-

* BALTRUVIENE ?
* ¥ KK¥******************

Tiliponas suskambėjo, 
Žine isz vieno miestelio 

atėjo,' 
Tuojau surasziau ir del 

visu czion indejau, 
Taigi paklausykite, 

'Ir gerai perskaitykite.
Miela Baltruvienele:

Pas mus viena moterele, 
Užsidėjo pas save lekiojenti 

paczta, 
O kad savo autobila 

ne turi, 
Tai isz vieno pleiso gavo 

Dideli oži su ilgais 
ragais, 

Ir paczta iszvežineja 
po st ubas, 

Katra nori apšmeižti.
Taigi ta moterele myli 
Atsilankyti pas savo 

drauges, 
Ir kada užpeczetina 

konvertu|s, 
Tai iszsigeria daug 

gužutes, 
Kad net kopertai 

apsvilinti nuo gazo, 
Kuris isz viduriu iszeina.

Ir taip trauke per valandas, 
Kol vyrai isz darbo 

' pareina, 
O katra vyro neturi, 

Tai szoka kazoka 
szaukdama: 

Užkini, uliaivokim, ant 
vyru nedbokim, 

O katra nueina namo, 
Tai ant josios užklumpa 

ir suterioja,.
Ir vela apsėda aplinkui 
Bonkai gauti daugiau 

pajiegu.
0 mano rūteles, 

Argi negeriau paliauti 
tokius pasielgimus, 

Geriau sedekite namo, 
Ir anūkėlius savo pridabokite, 

Arba szaslavas isz stuibu 
isz valy kite.

Da tuom kartu visko 
nesakysiu, 

O turiu žinucziu da 
smagesniu1, 

Apie musu szirdeles. 
Jau kelios moterėles 

susitarė, 
Nusiusti tikieta del 

Baltruvienės, 
Idant pribūtu pas mus, 
Ir padarytu paredka, 

Ir t a ji paczta uždarytu.
Todėl patariu apsimalszyti 
Ir daugiau Dieva garbinti, 

Ir už savo nusidėjimus 
pakutavot.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

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

ris gerai suprato j u kalba isz- 
aiszkino Ingrabanui, kad Ser
bas .labai džiaugėsi juos suti
kės, bet kelauninkai turi la.uk- 
tie pakol Raticas, ju kunigaik
sztis jiems žine atsiims kad ke
launinkai pas ji ateit. Teip visi 
sustojo, ir Sorbai paskui juos 
užvėrė vartus.

— Sorbai yra kūdikiai, per 
ju tvora, lengvai mano- žirgas 
gali pe-rszokt, suszuko Ingra
banas-. Bet lanksztingala ji tik 
suprato ir atsiliepe Vokiszkoj 
kalboj:

— Tu turi teisybe, bet asz 
pamenu viena diena, kada 
Tirmgiu varna neperleke per 
tvora, kurie Sorbai su kardais 
aplink aptvėrė.

— Žinoma, atsake Ingraba
nas juokdamasis, asz nupuolau 
nuo tvorosi ir erszkecziai mano 
kuna subadė. Ir abudu vyrai 
pasisveikino. Teip lauke kelau
ninkai ilgiau kaip valanda, ta
me atjojo nuo kalno didesnis 
pulkas raiteliu. Maži, bet stip
rus žirgai ant kuriu drąsus ka
reiviai sėdėjo. Isz visu-pusiu 
apsiaubė jie kelauninkus. Lak- 
sztingala davė 'ženklą ir visi 
pilna riszcze jojo tolyn, sveti- 
mieje vidurije. Po trumpai vai- 
landai atjojo jie in dideli 
kluosni kur keli dideli medžiai 
stovėjo, po kurais Šoriui karei
viai ir ju arkliai silsejosi. Vidu 
ryje to kolnio radosi salos isz 
žemiu sumestos,/ kuriu vidury
je radosi sodžius, kuiris<suside- 
jo isz prastu grincziu, ir kuriu 
ve] sziaudinei stogai beveik iki 
žemes sieke. Viduryje to so
džiaus ant -supilto kalnelio ra
dosi Ratyco pilys ir da dvaras, 
szitas kalnas buvo teip-pat su 
ypatiszku volu apvestas. Ant 
ilgos karties buvo Ratyco pa
partis iszkabintas, kuris are 
plevetavo. Užkaitės prakalbėjo

V

Ingrabanas in Golfreda:
— Prie mano galvos, jai 

asz neatgausiu tuos del kuriu 
asz in czionai atkeliavau, asz 
tol nerimsiu kol asz szita pelu 
lizdu neužkursiu.

— Nekerszyk mielas drau
ge, atsake Golfredas, bet mels
kis, kad Dievas del mus lai
mintu.

Sodžiaus- vartai tapo atverti 
ir raiteliai injojo. Ulyczia to
lyn bejojant pamate Ingraba
nas szale sodžiaus prūdo pulke
li pusnuogiu moterių ir' kūdi
kiu. Ingrabanas atkreipė savo 
arkli ir norėjo prie prūdo jotie, 
bet Sorbai iszsitrauke kardus 
ir jam keli užstojo.

— Apmislyk maloningas 
pone, kas' tavora paima, pirma 
užmokėjimo, turi brangiai už ji 
užmokėt, pasznabždejo jam 
Volfrapias in ausi. Ir visi grei
tai tolyn jojo. Velei tapo vieni 
vartai atkelti ir raiteliai užjo
jo ant Ratico dvaro, ir sveti- 
miejei tapo nuvesti pas Ratyca 
in svetlycze.

Viduryje savo kareiviu ant 
augsztos kreses sėdėjo Baticas 
kaipo kunigaiksztis, ir aplink 
ji kiti ant žemu kresliu, visi 
karžigiszko ir drąsaus veido. 
Kunigaiksztis buvo pabuvęs 
vyras su trumpu kaklu, ži'ban 
tem akimi, ir juoda barzda ap
žėlęs. Svetimieje priesz ji pasi
klionojo; Ratycas ir jo draugai 

pasiliko besedinti ir tik mažu
ma su galvomis palingavo.

—■ Paklauskit bent vienas, 
suszuko Ingrabanas, to- katino 
ar tai toks ju būdas yra sveti
mus pasveikintie. Serbas pa
mojo viena žilbarzdi, kuris 
tarp jo. kareiviu -sėdėjo. Szitas 
prisiartino prie kelauninku ir 
Vokiszka kalba teip in juos 
prakalbėjo:

—- Musu kunigaiksztis Ra
tycas -sveikina galingus ponus 
ir paduoda \ szita klausima: 
Jam yra pTaneszta kad vienas 
isz jus ateina isz tolimos žemes; 
kur galingas Pranku vieszp-atis 
ant auksines kreses sėdi. Jeigu 
vienas yra isz tenai tas tegul 
atsiliepe.

Golfredas atsiliepe:
— Asz esmini tas. Mano 

vardas yra Golfredas ir esmių 
paslas vyskupo Vinfredo.

Visi Sorbai žiurėjo nusidyvi- 
ne ant Golfredo, tokio jauni- 
kaiczio ir tokiuose prastuose 
drapanuose. Ratycas kalbėjo 
susiraukęs in žilbarzdi, kuris 
in kelauninkus teip kalbėjo:

— Mano ponui rodos, kad 
Pranku vadovai nelabai ji go
doje, kad jie pas ji toki jauna 
pasla, o prie to da ir tokiuose 
prastose drapanose atsiunezia.

— Asz semiu krikszczionis, 
ir man butu nuodėmė branges
nius drabužius devet. Asz kad 
ir jaunas tapau pas jus at- 
siunstas, kadangi mano ponas 
iszsitiki manim.

Vela kalbėjo Ratycas in vie
na kareivi, kuris atsikėlęs isz 
svetlyczios iszejo. Žilbarzdis 
velei in Golfreda kalbėjo:

— Mano ponas tavęs klau
sė, ar ir tu mokyta kalba, kuri 
Lotiniszka vadinama.

— Teip, atsake Golfredas.
Ant jo atsakymo Ratycas di- 

dei nusidyvino. Kareivis, kuris 
buvo- isz svetlyczios iszejas su-

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar te-beszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratai s.

Enjoy the great vacations you've dreamed
l - ■ ; '

OF..THROUGH THE PAYROLL SAVINGS PLAN I

A month in Bermuda, a European tour, a 
trip around the world—what’s the vacation 
you’ve always thought you couldn’t afford? 
Whatever it is, now you can afford it, just 
by doing one simple, easy thing:

Join the Payroll Savings Plan. It’s the 
best way in the world to quickly accumu
late big sums of money for vacations, for 
education, for homes, retirement—for

, whatever you want.

Here’s how Payroll Savings works: 
I
You name an amount to your company’s 
pay office—a few dollars or as much as you 
like. Then each week, before you g,et your 
pay, this sum is saved out. (That way you’re 
never tempted to spend money you really 
want to save.) And as they’re set aside, 
these amounts are constantly invested for

you in United States Series E Savings 
Bonds. The Bonds are in your name and 
are turned over to you.

Because Savings Bonds earn good inter
est—3% when held to maturity—they’re 
soon worth more than the money you’ve 
invested in them. And how your savings 
mount up! Sign for as little as $3.75 a week 
and in 5 years you’ll have Bonds worth 
over $1,000 cash vblue! In 9 years, 8 
months, you’ll have $2,137!

' i - Z I
So why not start saving 
and investing today—in 
the Payroll Savings Plan? 
Or, if you’re self-em
ployed, invest in Bonds 
regularly where you bank.

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

SABLE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

gryžo- agtal ir atnesze sugniuž
dyta sklypą pargaimento.

— Mano ponui laibai dyvi- 
na iszrodo kad toks jaunikaitis 
kaip tu toks galingas gali but. 
Jis malonėtu, kad tu jam isz- 
aiszkintai tais mislis, kurios 
ant szitos skuros paženki iii tos 
yra. Bet pasakyk del ko mes 
negalim tais mislis suprastie.

— Kadangi tai yra Loti- 
nis-zka kalba ir mes ja tik su
prantam, o- prie to turim ir 
skaitytie galėt.

Ratycas daužė su ranka ant 
stalo ir palingavęs su galva ta
re:

—' Tu teisybe sakai, ir da
bar praszau, kad tu mums ta 
Lotiniszka kalba iszaiszkin- 
tum.

Golfredas apžiurėjo szita 
pergamentą. Tai buvo rasztas 
vieno seno Pranku karaliaus, 
kuri Svebai beraibavodami nu
žudė. Jis pradėjo- skaityt: “In- 
nomina domine saneta et indi- 
viduoe trinitatis Amen.” Skai
tydamas szituos szventus žo
džius jis pasiklionojo, o Raty
cas velei daužė in stala ir kal
bėjo in savo kareivius. Žilbarz
dis vėl in zokoninka kalbėjo:

— Mano ponas yra užganą-

Visu Rožančiaus 
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.

dintas, kad tu ta patvirtini, ka 
jis jau senei žino. Tai yra lai-sz- 
kas kurie Pranku kunigaiksz
tis in mano poną rasze, vienas 
kunigaiksztis kitam, ir kad 
Pranku vieszpatis atlygins ma
no ponui visas skriaudas, ku
rais jo grafai mums padare-, ir 
kad jis jam prietelyste prižada.

Teip kalbėjo senasis pleszy- 
kas norėdamas savo draugams 
intikt. Pirm kol Golfredas nuo 
-savo nusistebėjimo atsigavo at
sikėlė Ratycas ir prie jo pri
žengęs ant veidu glostė lig ji 
bueziuot norėdamas, ir papra- 
sze vieno tarno kad jis viena 
krėslą atnesztu, idant zokonin- 
kas galėtu atsiset.

— Tave sveikina mano po
nas kaipo pasiuntini tavo pono 
ir praszo kad tu jam viską pra- 
nesztum nuo Pranku valdono.

— Nedaug ka asz turiu sa
kyt apie mano poną Winfreda, 
o prie to ta.s viskas gali tik vie
nam kiinigaiksžcziui Ratycui 
praneszta taptie.

— Tu kalbi iszmintingai 
ponas Galfredai. -Slaptybes po
no neprivalo kožna ausis gir
dėt. Palauk kol laikas tau ateis.

Kaip tarnas Golfredui padė
jo viena krėslą, idant jis galėtu 
atsisestie, prižengė Ingrabanas 
prie stalo ir paeines viena tusz- 
czia kre-sla pastate tise Ratyco 
krese. Svebams tas nepatiko-, 
bet jie tylėjo. Dabar kreipėsi 
Ratycas in Ingralbana, ir žiL 
barzidi-s iszaiszkino jo žodžius.

— Man dyvai Ingrabanai, 
kad tu nekviestas ateina ties 
mano stalu ir atsisėdi. Ar tai 
del to kresląs tau reikalingas, 
kad tau ronas skauda, kurais 
peiliai mano kareiviu tau su
teikė?

— Jau senei ronos užgyjo 
ir asz jau beveik ju nepamenu. 
Žmones negyre ta gaspadoriu, 
kuris priverezia sveczia pa

ežiam krėslą pasitaisyt.
Ilga laika tu buvai mano 

neprieteliu ir asz negaliu -su
prastie isz kokios priežastes tu 
pas mane ątkelauni; kiek asz 
girdėjau tai tu nesivarai su sa
vim galvyju, kuriu paskirtą 
skaitliu tavo tautiecziai kas 
metas mums atiduot turi.

— Ant tuszczio tu bandai 
isz manes szidintie. Sadara yra 
padaryta tarp Tirmgie ir Sve- 
tu. As-z ateinu kaipo- prekejas, 
idant gąletau iszpirktie visus 
nevalninkus, kurios tu pasku
tini karta suvariai.

— Ar tave siunezia vysku
pas Vinfredas ir ar tu jau sto
jasi krikszcz-ionui ?

— ,Asz užlaikau tikėjimą 
mano tėvu ir kaipo geras drau
gas asz atvedžiau vyskupo vy
ra pas tave.

Raticas.pamerkė savo karei
viams, nes visiems rūpėjo ne
valninkus parduot geriausai 
per iszpirkima in Prankus, nes 
kad pleszimas buvo iszpirktas 
jiems menkiau rūpėjo apie 
Pranku atsilyginimą.

— Mano kareiviams ne 
striokas savo pleszima parduo- 
tie, nes mes turim invales grū
du ir galvyju is-z Pranku sodžių 
parsigabenę, ir lengvai galim 
mes nevalnnikus matytie, kol 
prekejiai isz pietų pas mus at
keliaus. Tai pasakęs atsikreipė 
in Golfreda ir toliaus kalbėjo: 
Ar-gi vyskupas nori susitvertie 
parapija isz sugautu moterų ir 
vaiku ?

— Mano- tėvas nuo tavęs ta 
loska iszsipraszo, kad tu man 
pavelytai matytie nevalninkus, 
kurie mano tikėjimo yra, idant 
asz juos galetau pasveikintie.

— Ar turite jus ir tokiu 
daigiu, kuomet jus galite ne
vali.inkus iszpirktie. Manding 
menkas jusu turtas kuri -su sa
vim pasiėmė.

— Mes mislijam kad mes 
galim tau tiek duotie, kad tuo
met galėtum iszpirktie neval
ninkus, atsiliepe Ingraibanas, 
bet kas nori pirktie pirmiause 
matytie tavora parodyk, jei ta
vo loska in nevale paimtus 
žmones.

Svebos apsimislyje ir kalbė
jo su savo draugais, tada in 
Golfreda atsikreipęs tarė:

— Meilai asz noriu tavo po
nui p-rilankuma iszrodytie. 
Jums yra pavėlinta nevalnin
kus matyt. Eikit mieli svecziai, 
mano senis jus palydės.

Paslai pasiklionojo ir iszejo 
isz svetlyczios. Jie duris užda
re girdėjo riksmą ir juokus ka
reiviu.

Už duriu stojosi žilbarzdis 
didei meilingas, jis nusiėmė sa
vo kailine kepure ir kalbėjo 

(Tasa Ant 2 puslapio)
* - - - - . . - J1- ,

Turėjo Baime '
Jonas — Vakar turėjau di

dele baime.
Petras — Ar i s z t i k r o?

Kaip tai buvo ?
Sėdžiu sode po medžiu su 

Mare, o ežia tiktai plikst!
Petras — Ar sužaibavo?
Jonas — Ne! Mares tėvas 

priselino su lazda ir kaip 
tempe per guogiai Net man 
žvaigždes pasirodei

Tarp Dvieju Daktaru
, Kaip tau einasi su tavo li

goniu?
— Gerai labai! Da neži

nau kokia liga serga, bet jau 
gyduoles užrasziau, liga to
liaus surasiu.

pirmiau.se
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Žinios Vietines
— Jonas Kunigonis, nuo 

418 E. Market uly., kuris gydė
si in Pottsvilles ligonbute, ana 
diena sugryžo namo.

— Sukatoj .pripuola Szv. 
Apolinaro, o Tautiszka. Vardi
ne: Ilge. Ir ta diena: 1241 m., 
Popiežius Grigalius Devintasis 
sudraudė Kryžeivius nuo kan
kinimo Žemaitijos; 1866 m., 
Rusijos valdžia uždraudė Lie
tuviu spauda, prasidėjo knyg- 
nesziu laikotarpis.

— Szventos Magdalenos 
Moterų Draugija isz Szv. Juo
zapo parapijos, turės savo isz- 
važiavima. Nedelioj, Liepos 
July 24-ta diena, in Lakewood 
Parke.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola asztunta Nedelia po 
Sekminių, taipgi Szv. Kristi
nos, o Tautiszka Vardine: Sel- 
gio. Ir ta diena: 1198 m., Že- 
maicziai iszmusze vienuolika 
tukstancziu Vokiecziu ties 
Dauguva.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Jokūbo, o Tautiszka Vardine: 
Auszra. Taipgi ta diena: 1943 
metuose Italijos bosas, Muissili- 
nis pasitraukė isz valdžios, Ka
ralius ir Pietro Badoglio valdo 
Italija; 1949 m., Prez. Harry 
Trumanas pasirasze ant At- 
lantiko bendros kariszkos su
tarties; 1934 m., Engelbert Dol- 
fuss, keturios deszimts metu 
amžiaus Austrijos Kancelerius 
nužudytas; 1946 m., antra ato
mine bomba susprogdinta ant 
Bikini salos. Bomba buvo po 
vandeniu susprogdinta kad pa- 
maczius kiek ji iszkados pada
rys ant kariszku laivui; 1894 m., 
Kiniecziu-Jaipouu karas prasi
dėjo; 1909 m., Prancūzas Louis 
Bleriot su eroplanu nuskrido 
skersai vandenyną English 
Channel isz Calais, Prancūzijos 
in Dover, Anglija, ta kelione 
atlikti. .

—- Utarninke pripuola Szv. 
Onos, o Tautiszka Vardine: 
Meile. Menulio atmaina: Prie- 
szpilnis. Taipgi ta diena: 1948 
m., Prez. Harry Trumanas su- 
szauke asztuonios deszimta 
Kongresą. Kongresmenai susi
rinko, per asztuonias dienas 
mitingavo ir tyczia visai nieko 
nenutare ir nenuveike; 1945 m., 
Winston Churchillis pralaimė
jo rinkimus Anglijoje. Darbi
ninku, Socialistu partija val
džios pirmenybėje; 1939 m., 
Amerika, panaikino savo Pre
kybos Sutarti su Japonais.

— Seredoj Liepos 27 diena 
1888 metuose pirmas numeris 
laikraszczio'* ‘Saules ’’ pasiro
dė Malianoy City, Pa. Yra tai 
antru seniausiu Lietuviszku 
laikraszcziu.

Shenandoah, Pa.—
Gerai žinomas miesto gyvento
jas, Frank M. Twardzik, Len
kas, nuo 218 North Main uly., 
kuris nesveikavo nuo kokio tai 
laiko, ir gydėsi in Gero Sarna- 
ritono ligonbute, Pottsvilleje, 
pasimirė pareita Panedelyje, 
antra valanda po piet. Velionis 
gimė Shenadoryje. Paliko pa- 
czia, keturis sūnūs ir dvi duk
terys, daug anūku ir anūkes; 
keturis brolius ir penkios sese
rys. Velionis prigulėjo prie 
daug draugijų. Laidojo Petny- 
czios ryta su apiegomis in Szv. 
Kazimiero Lenku bažnyezioje 
devinta valanda, ir palaidotas 
in .parapijos kapinėse. .Grabo- 
rius Na ja laidojo.

— Isz priežasties inneszi- 
ma surėdymą per Mainieriu 
Unijos Distrikto Prezidentą 
Joseph T. Kershetsky, kur trys 
Auditoriai-Tellers likos atsta
tyti nuo savo darbo, taipgi už 
praszalinimo daktariszka mo
kestis pi'iesz Kompenseszion 
dalyku ir 1.1. Mainieriai isz 
Distrikto Nr. 9 invede protestą 
su Locust Summit General 
Mine 'Committee, per laiszka in 
Angliakasiu Unijos bosą, Pre
zidentą John L. Lewisa, reika
laudami atsakyma ant ju pro
testą, o jeigu Lewisas ne duos 
atsakyma, tai Unijos Mainie
riai isz Distrikto Nr. 9 parei
kalaus kad iszszaukt specia- 
liszka seimą arba konvencija 
apie minėta inneszima..

10 VAGYSCZIU IN 
75 MINUTAS

4 Suimti

BANKIERIUS IR
ŽMONA SUIMTI

Dingo $82,143
LORAINE, OHIO. — Ban- 

kierius, kuris yra intartas už 
pasivogima $82,143 isz Staten 
Island National Bank and 
Trust Company, New York 
mieste, buvo suimtas in Lo
raine miestą, Ohio su jo žmona 
ir ju vaikais.

Tie pinigai dingo Rugsėjo 
dvideszimts asztunta diena; ir 
ta diena tas bankos kasierius 
dingo.

Kai kasierius John Calvin 
Siemer neatėjo in dauba ban- 
koje, kiti peržiurėjo jo knygas 
ir rado kad trumpa ir trūksta 
$82,143.

Nieko nebuvo girdėti apie ta 
dingusi kasieriu, jo žmona ir ju 
tris vaikuczius kol vienas laik- 
rasztis apie tai aprasze ir jo 
paveiksią in pirmus puslapius 
indejo.

Vienas isz ju Susiedu pamate 
ta straipsni ir ta jo pavieksla ir 
pranesze FBI policijai.

To bankieriaus žmona dirbo 
in deszimtuku sztora, in Lo
raine, Ohio, nors jiedu namie 
turėjo daugiau kaip dvide
szimts tukstancziu doleriu. Jie 
su savo vaikucziais gyveno in 
South Amherst, Ohio, po vardu 
Mr. ir Mrs. Charles MacTavish. 
Jiedu buvo tuo jaus suaresz- 
tuoti.

LOS ANGELES, CALIF. — 
Policijantai suaresztavo ketu
ris jaunuolius ir juos dabar in- 
taria už deszimts vagyscziu in 
viena valanda ir penkiolika mi- 
nucziu.

Suimti ir suaresztutoi yra 
dvideszimts dvieju metu Ja
mes H. Harper; jo brolis devy
niolikos metu J. B. Harper; ku
ris yra jurininkas in San Die
go, devyniolikos metu John P. 
Hicks ir dvideszimts metu 
Kenneth D. Hill.

Jie apvogė sztorus, restaura- 
nus ir gazolino stotis. Kiek pi
nigu jie isz tu vagyscziu gavo 
policijantai sako kad jie dar 
nežino.

Girardville, Pa.—
Ponia Klem Utariene nuo Se
cond uly., gydosi in Ashland li
gonbute.

IL TRASKAUSKAS J 
J LIETUVISZKAS ?
* GRABORIUS J
* Laidoja Kunus Numirėliu. J
* Pasamdo Automobilius Del £
| Laidotuvių, Kriksztyniu J 
J Vestuvių Ir Kitokiams * 
t ;j Reikalams :: *
i --------- *
* S35 WEST CENTRE STREET ♦
J Telefoną* Nr. 78
* MAHANOY CITY, PENNA. £ 
m-K-K-K-K-K-f;******************

jis stengiesi su radijo pagelba 
nusileisti.

Jo eroplanas slido ant žemes 
apie puse mylios, ir sustojo tik 
keletą mastu nuo to aerodromo 
ugniagesiu stoties.

Ugniagesiai greitai užgesino 
gaisra ir taip daug tu keleiviu 
iszgelbejo.

Eroplanas veže keturios de
szimts keleiviu ir tris lakūnus, 
darbininkus.

Keli keleiviai pasimirė pirm 
negu jie pasiekė apylinkes li
gonines. Nelaime yra antra del 
Braniff Airways in dvide
szimts penkis metus. Pirmoji 
nelaime atsitiko Rugpiuczio 
dvideszimts antra diena, 1954 
metuose, kai dvylika žmonių 
žuvo.

Ant szito eroplano buvo 
daug studentu ir keli garsi 
sportininkai, kaip futbolinin
kai ir beisbolininkai.

Viena moteriszke buvo su
žeista, kuri nei nebuvo ant to 
eroplano. To eroplano trenks
mas iszmete isz automoibiliaus 
Ponia Sarah Ellis. Ji su savo 
vyru buvo sustojusi del rau- 
duonos szviesos, kai tas eropla
nas isz padangių su trenks
mu nukrito. Ji buvo isz auto- 
mobiliaus to trenksmo iszmes- 
ta ir dvi jos dukterys buvo 
teipgi sužeistos. Visa szeimyna 
gryžo isz Austin, Texas, kur 
visi buvo iszvažiave ant atosto
gų.

Eroplanu kompanijos atsto

vai sako kad gal ims kelis me
nesius kol bus galima tikrai pa
sakyti kaip ir kodėl szita ne
laime atsitiko ir kodėl tas ero
planas negalėjo su radijo ir ra
dar pagelba saugiai per miglas 
nusileisti.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

už geležines uždangos nėra nei 
taikos, nei laisves. Intikinkime 
demokratiniu krasztu visuome
ne, kad tik pavergtųjų tautu 
iszlaisvinimas, tik Sovietinio 
imperializmo sutramdymas, 
bet ne nuolaidos gali užtikrin
ti žmonijai ramu ir kūrybinga 
gyvenimą.

Tegyvuoja Laisva ir Nepri
klausoma Lietuva!

nes jo buvusieji pažystami ir 
draugai, darbininkai sako kad 
del kokios tenai dlirnos prie
žasties szitas Aubrey Brant vis 
mėgsta pasigirti, pasididžiuoti, 
kad jis ka baisiai drąsaus yra 
padaręs. Kai tik jis laikrasz- 
cziuose pasiskaito kad polici
jantai jieszko kokio žmogžu
džio ar vagies, tai jis tuojaus 
savo draugams pasigiria kad 
tai jis yra tas prasikaltėlis, ir 
kad dabar viso kraszto polici
ja vien tik jo jieszko.

Tokiu žmonių daug randasi. 
Ar jie tai daro kad pamatytu 
savo vardus laikraszcziuose, ar 
kad kiti bent j u vardus daži- 
notu, ar kad ju pažystami žino
tu kad jie nėra isz paprasto mo
lio minkyti. Nežiūrint del ko
kios priežasties jie taip daro, 
visgi jie negali būti sveiko pro
to.

ABEJOJA
PRISIPAŽINIMO

JOPLIN, MISSOURI. —
Keturios deszimts dvieju metu 
amžiaus, Aubrey Brandt, isz 
La Porte City, Iowa, yra prisi
pažinęs, kad jis pasivogė dvie
ju metu mergaituke, isz jos na
mu in Sioux City, Iowa, ir ja 
nužudė.

Policijantai nesiskubina jam 
intiketi, ir ji nei nesuaresztavo,

LAIVAS NUSKENDO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tai pribuvo prie kranto in pa
gelba.

“La Flecha” buvo antras 
laivas ta paezia diena nuskęsti 
in Caribbean juras. Anglijos 
freitlaivis, “Geologist” susi- 
musze su “Sun Princess” freit- 
laiviu, netoli nuo Trinidad uos
to. Devyni darbininkai nuo

Geologist ’ ’ laivo dingo, ir 
vienas lavonas buvo surastas.

BAISI EROPLANO 
NELAIME

CHICAGO, ILL. — Didelis 
eroplanas, per miglas ir ūka
nas stengiesi nusileisti ant Chi- 
cagos aerodromo. Jis atsimu- 
sze in gazolino tankas, sudaužė 
kelis didelius pagarsinimu pla
katus, apsivertė ir užsidegė.

Szitoje nelaimėje žuvo dvi
deszimts du žmones ir dvide
szimts vienas buvo sužeistas.

Lakūnas, keturios deszimts 
trijų metu amžiaus Kapitonas 
Allen Tobin, isz Dallas, Texas, 
kuris stengiesi nusileisti su ra
dijo ir radar intaisais žuvo szi
toje nelaimėje. Ūkanos buvo 
tokios tirsztos kad nieko ne
buvo galima matyti, ir už tai

‘Elks’ Seimo Sveczias

Let us show you the

Check the perfect

Naturally, they're important to you! That’s why we want you 

to see these invitations for yourself And please don't let that 
costly look mislead you . . . the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

O'towvr ' (X/eddin 

created by !
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your invitations and 
announcements must 
be flawlessly
correct I

mforffi

James A. Farley, (deszine- 
je), buvęs Amerikos Paszto 
virszininkas ir Samuel Stern 
isz Fargo, North Dakota, 
pribuvo kaipo s ve ežiai per

“Elks” seimą Philadelphia, 
Pa. Jiedu buvo pakviesti 
kaipo garbes svecziai su pra
kalbomis.
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Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

VIDURIOVIMA 
LIGA

(Diarrhoea)

Daugelis ypatų Diarrhoea 
(viduiHovimu) serga. Ypatin
gai vienoje vietoje sirgo tiek 
suaugusiu kiek vaiku, nepai
sant jog paprastai vaikai daž
niausia szia liga apserga. Dvi- 
deszimts-penki vaikai mirė nuo 
ligos, isz tu dvideszimts viens 
nesulauke pirmu metu.

Prieszais mus stovi senas ir 
svarbus klausymas.

Rūpestingas isztyrinejimas 
tapo padarytas pateiriyti koks 
maistas buvo duotas tiems, ku
rie mirė.

Daugelis tėvu, valgymo lai
ke, prižiūri visa vaiku maista, 
bet tie patys tėvai duoda, tiems 
vaikams gana pinigu nusipirk- ’ / . ... .: ti visokiu saldainiu, ir tokiu 
budu vaikai valgo per daug 
saldumynu. \

Tankiai matome mažus vai
kus valgant žalius agurkus ir 
bulves, nenuszluostytas ii? ne
nuluptas.

• • • • ■**’ JVaisiu pardavėjai numeta 
supuvusius vaisius in iszmatu 
vieta ; biednuju vaikai žinoda
mi ta, iszima tuos, kurie dar ne 
visiszkai.supuvę ir valgo. Kiti 
vaikai perka ir valgo nenuno- 
kusius vaisius, ir stebėtina, jog 
serganeziu skaiezius ne dides
nis. '

Kožna motina, jeigu nori 
kad vaikai užaugtu ’ih drutus 
ir sveikus vyrus ir moteres, tu
ri gauti smulkmeniszku nuyb- 
dymu nuo gydytojo arba nuo 
geroves* slauges apie vaiku 
priežiūra ir maitinima. > • ’

Ptomaine
Nusinuodinimas

» .. .n
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Visai ne retenybe szioms die
noms skaityti laikraszcziuose 
ptomaine nusinuodinimo atsiti
kimus. Ptomaine nuodinimo 
priežastis paprastai asztrįu 
nuodu chemikalu plėtojimuose 
daigiuose. Szie chemikalai be
veikiant pradeda pudinti mais
tą. Daugelyje atsitikimu, kur 
dalykas buvo isz giliaus, na
grinėjamas, tapo surastą kad 
bakterijos ar net ir kokios ligos 
gemalai per neapsižiurejima 
pateko maistan, ir tuomi mais
tą užtvenkus radosi ptomaine 
nuodinimo priežastim.

Papraiszcziausi gemalai, ku
rie maista pūdo, yra szįltinęs. 
Galviju cholerai, kitos ruszįes 
gemalai, kurie tankiai randasi 
ptomaine nuodinimo priežas
tim. Galvos 'skausmas, ir vidu
riavimas paprastai ■apsiręiąz- 
kimai szio szaltinip nuodinimo, 
ir geriausias būdas to visko 
iszvengimui yra pusėtinas viri
mas ar kepimas maisto.

Czystumas ir apsižiuręjimas 
vartojant ar gaminant maista, 
palaikas užlaikant szaltai, 
maisto pusėtinai virimas ar ke
pimas yra tvirti ir užtikrinan
ti nurodymai iszvengimui pto
maine nuodinimo. L

Tai Da Nieko . t
- ' -l

-------------------- .I.

Sziauczinis gizelis pasako
ja del burszu jog isz auksinio 
penkdolerio teip plona ble- 
kute iszplaka jog arkli gali 
apdengti. k,:,

Burszas — Tai da nieko, 
i • '

musu meisteriene teip moka 
plonai sviesta ant duonos 
tepti, jog puse svaro užten
ka ant visos sanvaites. * • «< *




