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In Elmsford, New York 
atsirado naujos mados baž- 
nyczia, kur žmones, vietoj 
lankose klūpoti, gali savo 
automobiliuose riogsioti ir 
klausytis Kunigužio pamoks 
lo ir visu pamaldų.

Czia, Kunigužis Ralph 
Warren Storm, isz Szvento 
Morkaus Evangelistu Liute

Isz Amerikos
DU EROPLANAI

SUSIKŪLĖ

Vienas Lakūnas Dingo

ONLEY, VA. — Du F84-F 
“Jet Thunder-streaks” eropla- 
nai susikūlė padangėse. Ero- 
planai buvo pakilę isz Langley 
Air Force Base ir skrido in 
McGuire Air Force Base in 
New Jersey, kai jiedu susikūlė 
virsz Onley, apie ketvirta va
landa isz ryto.

Vienas lakūnas, Leitenantas 
John J. Hull, USAF iszszoko ir 
nusileido su parasziutu. Kitas 
lakūnas dingo ir dar iki sziol 
nebuvo galima jo surasti ar da- 
žinoti kas su juo atsitiko.

Žuvęs lakūnas buvo dvide- 
szimts trijų metu amžiaus Lt. 
Carl V. Gabler, isz Portland, 
Oregon.

Vienas eroplanas nukrito ant 
geležinkelio biegiu, rieliu ir 
iszarde rieles per kelis szimtus 
mastu. Antras eroplanas nu
krito netoli Justiceville, prie 
Parksley.

Elektros ir telefono stulpai 
buvo iszrauti ar nulauszti ir vi
sa apylinke neturėjo nei szvie
šos nei jokio susisiekimo per 
kelias valandas.

Kiek buvo galima dažinoti, 
tai tas dingusis lakūnas, pama
tęs kad jam jau reikia gazoli
no, pasuko savo eroplana atgal 
ir taip susimusze su tuo kitu 
eroplanu, kuris skrido paskui 
ji.

11 VAIKU MOTINA 
UŽSIMUSZE

MADISON, MINN. — Vie-
nuolikos vaiku motina užsimu- 
sze automobiliaus .nelaime  j e, 
kai ji važiavo in bažnyczia.

Automobiliai Lanku Vietoje

ronu bažnyczios laiko pamal
das ir sako pamokslą susi
rinkusiems, kurie sėdi savo 
automobiliuose. Apie du 
szimtai automobiliu czia bu
vo suvažiavę in szitas pamal
das ir del szito Kunigužio 
pamokslo.

Kunigužis Ralph Warren 
Storm sako kad jis invede

Jos gimines dabar prižiūri 
jos vaikuczius, kuriu vyriau
sias yra tik keturiolikos metu 
amžiaus.

Keturios deszimts metu am
žiaus Ponia Joe Vonderbar žu
vo, kai jos vyro automobilius 
susikūlė su kitu automobiliu 
ant siauro tilto.

Jos vyras keturios deszimts 
dvieju metu amžiaus Joe buvo 
sužeistas ir buvo huvesztas in 
ligonine, kur daktarai rado 
kad jam keli szuonkauliai buvo 
sulaužyti.

Policijantai dar neisztyre 
kurio czia buvo kalte del tos 
nelaimes, bet jie spėja kad tie 
automobiliai per greitai važia
vo.

Vyras nepavojingai yra su
žeistas ir daktarai sako kad už 
keliu dienu jis gales eiti sau na
mo.

TRAUKINIAI
SUSIKŪLĖ

Szeszios Deszimts
Žuvo

SAN BERNARDO, CHILE.
— Szeszios deszimts žmonių 
žuvo ir daugiau kaip szimtas 
buvo sužeista, kai du trauki
niai susikūlė per miglas in San 
Bernardo stoti.

Vienas traukinys buvo su
stojęs, kai antras, jo nematyda
mas davė jam in užpakali.

Daugiausia žuvusiuju buvo 
paskutiniuose karuose to su
stojusio traukinio. Ju trauki
nys buvo sustojęs, nes geležin
kelio darbininkai taisė rieles 
toje vietoje.

Antro traukinio inžinas su
daužė ir beveik sutrynė du 
paskutinius karus to sustojusio 
traukinio kol sustojo.

Daug isz sužeistųjų yra to
kioje pavojingoje padėtyje, 
kad daktarai nesitiki kad jie 
pasveiks.

szitokias pamaldas del visu 
su tinginiu, kuriems per sun
ku isz automobiliaus iszlipti 
ir in bažnyczia ineiti del pa- 

f

maldų.
Mums dar nebuvo pra- 

neszta kaip kolekta buvo 
czia surinkta per szitas pa
maldas.

n o o

KARDINOLAS
ISZLAISVINTAS?

Kardįnolas Mindszenty
Vi Po Komunistu

Priežiūra

VIENNA, AUSTRIJA. — 
Vengrijos Komunistiszka val
džia da ar iszkilmingai ir gar
siai pranesza, kad Kardinolas 
Josef Mindszenty yra paleistas 
isz kalėjimo.

Bet kiek galima dažinoti tai 
szitas Kardinolas, toli gražu, 
nėra laisvas nes jis ir jo namai 
yra po Komunistiszkos polici
jos sargyba.

Komunistai sako kad szitas 
Kardinolas buvo isz kalėjimo 
paleistas vien tik už tai kad jo 
sveikata ne kokia ir kad jo die
nos ant szios žemes jau suskai
tytos.

Ir czia, su szituo Kardinolo 
iszlaisvinimu matyti Komunis
tu ir Sovietu saldi ir lipszni 
propaganda, su kuria jie tikisi 
visus Amerikieczius suvilioti 
ir suvedžioti.

Szventas Tėvas dar nieko ne
sako apie ta neva iszlaisvini- 
ma, bet jis tyli ir laukia pama
tyti ka dabar tie Sovietai da
rys.

Kardinolas Mindszenty yra 
jau szeszios deszimts trijų me
tu amžiaus. Ir dauguma tu me
tu jis yra praleidęs besisteng
damas visus prieszus sutaikin
ti, ka,d visi galėtu isz vieno 
dirbti.

Dabar ateina žinios kad szi
tas Sovietu iszlaisvintas kuni
gas daug daugiau apie Rusija 
žino negu augszcziausieji pro
fesoriai ir mokslincziai.

SKAITYKIT
U^=“SAULE”=^

PLATINKIT!

EISENHOWERIS 
NUSTEBINO

SOVIETUS

Prasze Prižiūrėti 
Apsiginklavimus

GENEVA. — Prez. Dwight 
Eisenhoweris visus Sovietu de-1 
legatus nustebino, kai jis vie- 
szai ir aiszkiai pasakė kad per 
Ežia konferencija reiketu susi
tarti kaslink ginklu ir ginkla
vimosi. Jis sake kad visi krasz- 
tai — ir tuo laiku jis stacziai

(Tasa Ant 2 puslapio)

3 KOSTUMERIAI
APVOGĖ GARADŽIU

PHILADELPHIA, PA. — 
Trys apsiginklavę vagiai, raz- 
baininkai apvogė Jack’s West 
Lane garadžiu. Jie isz registe- 
rio gavo apie dvideszimts do
leriu ir paskui prisipylė gazoli
no in savo automobiliu ir sau 
nuvažiavo.

Darbininkai tame garadžiuje 
tuo laiku buvo keturios de
szimts vieno meto amžiaus Jo
seph Walker ir szeszios de
szimts trijų metu amžiaus Ray
mond Pressley. Jie sako kad 
tie vagiai privažiavo prie j u 
garadžiaus ir paprasze gazoli
no. Paskui jie iszsitrauke re
volverius ir privertė darbinin
kus atsigulti ant grindų, kol 
jie iszkrauste rcgisteriu. Dar
bininkai sako kad jie nesuspėjo 
nei to tu vagiu automobiliaus 
laisnius pamatyti.

PASIMIRĖ 1N
ATLANTIC CITY

f

Szirdies Liga Užpuolė 
Žmogų Vandenyje

QUAKERTOWN, PA. — 
Keturios deszimts keturiu me
tu amžiaus James Phoenix, isz 
Qualfcrtown pasimirė nuo szir
dies ligos kai jis maudiesi At
lantic City mieste.

Pamariu virszininkas, Ri
chard Hughes sako kad isz vis
ko iszrodo kad szitas žmogus 
pasimirė nuo szirdies ligos. Bet 
jis teipgi sako kad galimas 
daigtas kad jis prigėrė. Dakta
rai dabar stengiasi isztirti ir 
dažinoti kaip tikrai ta nelaime 
atsitiko, ar jis mirė szirdies li
ga ar prigėrė,

James Phoenix buvo ka tik 
pavalgęs ir paskui iszejo pasi- 
maudinti ir tada ta nelaime ji 
isztiko.

Pamariu sargai pamate kad 
jam kas ten negerai vandenyje 
ir jie greitai pribuvo prie jo ir 
ji insitrauke in savo maža lai
veli. Jie per trisdeszimts minu- 
cziu stengiesi ji atgaivinti kol 
ligonines ambulancas pribuvo. 
Bet kai jis buvo nuvesztas in li
gonine, tenai daktarai tuojaus 
pripažino ir pasakė kad jis jau 
negyvas.

P riesz 4 Didžiųjų Kon
ferencija

Amerikos Lietuviu Taryba, 
inteikusi priesz Keturiu Kon
ferencija Vaszingtone Valsty
bes Departamentui savo memo
randumą, pabrėžė, kad geruoju 
Sovietu San junga neiszsižades 
nei vienos reikalos, kuria ji ga
li apginti, ir nei vieno sprin
džio teritorijos, kad ir neteisin
giausiu budu ingytos. In So
vietu dabartines pastangas ir 
visokius Maskvos tos ruszies 
pasiūlymus Vakarai turėtu 
duoti toki atsakyma: pirma tu
ri būti iszlaisvintos Komunis
tu Pavergtosios Tautos Euro
poje. Todėl ALT pareiszke pa- 
geidavima, kad ateinanczioje 4 
Didžiųjų konferencijoje JAV 
Amerika, drauge su kitomis 
demokratinėmis Vakaru vals
tybėmis pasisakytu už iszlais- 
vinima Rytines ir Centrines 
Europos tautu, pakliuvusiu 
Komunistu vergi j on, tam skai- 
cziuje taip pat Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos. Ta paczia proga 
buvo pareikszta nuoszirdi pa
dėka JAV valstybes sekreto
riui už jo ligsziolines pastan
gas padėti nelaimes isztikta- 
jam musu tėvu krasztui, pa- 
reiszkus tvirta insitikinima, 
kad ir toliau JAV vyriausybe 
darys visa, ka galėdama, .jog 
Lietuva atgautu savo Laisve ir 
N epriklauso myb c!

ALT delegacija Valstybes 
Departamente turėjo pasitari-

Iszgclbcta Isz Gaisro

Ugniagesiai, isz drovumo 
su savo paltais padengė pus
nuoge Vera Cooley, kuri bu
vo iszgelbeta isz gaisro ku
ris isztiko vieszbuti in San 
Francisco miestą.

Czia Wilford Burke, (kai
rėje) ambulanco draiverys ir 
ugniagesys iszveda isz to de-

Genevoje
ma su valstybes sekret., padė
jėjo pavaduotoju Rytu Euro
pos reikalams Walworth Bar- 
Lour ir Pabaltijo, Lenkijos ir 
Czckoslovakijos skyriaus vedė
ju Herald Vedele, kuriems isz-

i dėstė ALT paruoszto valstybes 
sekret. J. F. Dudes memoran
dumo turini. Delegacija taip 
pat mated su daugumos vadu 
JAV atstovu ofisuose John Mo-) 
Cormack u ir Senatorium Geor-1 
ge, Senato Užsienio Reikalu j 

\ komiteto pirmininku, laikomu 
1 po Dulles Vaszingtone intakin- [ . °
; glausiu žmogum. Jam buvo in
to i k tas memorandumo nuora- 
szas praszant, kad taip pat pa
remtu Lietuvos byla JAV vy
riausybėje. Užsienio reikalu 
komitetas yra jau pritaręs at
stovo T. Dodd rezoluicijai, ku
ria praszoma, kad valstybes 
sekretorius Kersteno komiteto 
surinkta medžiaga apie Lietu
va ir kitas pavergtąsias tautas 
perduotu Jungtinėms Tautoms 
ir iszkeltu Sovietu Sanjungai 
byla, siekdamas ja pasmerkti 
kaip užpuolike. Tai rezoliuci
jai užsienio reikalu komitetas 
jau yra pritaręs ir perdavęs ja 
vad. ‘ ‘ taisyki i u komi tetui ’ 
praszydamas persiusti kongre
sui, kad priimtu. ALT vado
vybe buvo pakviesta in szio ko
miteto pasėdi ir reke joje vy
kusias reikalas. Ta paczia pro
ga ALT vadovybe, pasima- 

ganezio vieszbuczio jauna 
Vera Cooley.

Septynioliko žmonių buvo 
sužeista szitame gaisre, ir 
iszkados buvo padaryta už 
daugiau kaip du szimtu pen
kios deszimts tukstaneziu 
doleriu.

□ □ □

Gražuole, Karaliene

Sonia Zaidou, Graikijos 
iszrinkta viso kraszto gra
žuole, karaliene, apsirenge 
sulyg oro nustatymu, sulyg 
musu karsztomis dienomis. 
Kai ji atplauko in New York 
miesto uosta, ant laivo “Fre
deriką”, ji užsidėjo maudi- 
nimo siutą, sakydama kad 
paprasti drabužiai per szilti.

Bet iszrodo kad jai ne 
tiek musu kaitra, sziluma rū
pėjo, kiek rūpėjo jai parody
ti savo kūno grožybes ir pa 
sidarkyti priesz musu laik- 
rasztininkus. Ji czia atvažia- ‘ 
vus stoti in gražuoliu rung
tynes, in Long Beach, Cali
fornia, kur bus renkama viso 
svieto gražuole.

cziusi su keletu vadovaujan- 
cziu komiteto nariu, paragino 
juos inneszima priimti. Kon
greso nariai Dodd, Madden, 
Bentley ir kiti rūpinasi, kad 
JAV atstovu ofisuose butu su
darytas naujas komitetas, ku
ris toliau testu Komunistines 
agresijos ir genocido tyrinėji
mus. Ryszium su birželio tra- 
giszkaisiais invykiais JAV 
prezid. Eisenhoweris ir valst. 
sekretorius J. F. Dulles yra at
siuntė Altui rasztus, kuriuose 
užtikrina, kad JAV vyriausy
bes nusistatymas užsistoti Pa
vergtųjų Tautu teises in laisve 
nėra pasikeitęs ir nesikeis. Se
nato užsienio reikalu komiteto 
žymesnieji nariai papraszyti 
duoti greieziau jiega Senato
riaus Everet D^rkseno rezoliu
cijai Pabaltijo valstybių nepri
klausomybes reikalu.

JAV aukszti Valstybes De
partamento pareigūnai priėmė 
taip pat Pavergtųjų Europos 
Tautu Seimo Bendrųjų Reika
lu Komisija, in kuria ineina vi
su delegacijų pirmininkai. De
legacijoje dalyvavo isz Lietu
viu Dr. A. Trimakas, pavada
vęs iszvykusi Europon delega
cijos pirmininką V. Sidzikaus
ką. Vizito metu patirta didelio 
Pavergtųjų Tautu reikalo su
pratimo ir nuoszirdumo isz 
Valstybes Departamento auk-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Seredoj, Liepos July 27-ta 

diena;, sueis 67 metai, nuo ka
da pasirodė pirmutinis “Sau
les” numeris, kuri uždėjo a. a. 
Domininkas T. Boczkauskas.

“Saule” tarnaus taip kaip 
tarnavo praeituosia meluosią, 
del labo musu žmonelių, o mes 
stengsimės jums visems; užga- 
nadyt mieli skaitytojai, kol tu
rėsim pajiegos ir sveikatos, ir 
dirbsim del jusu labo.

— ‘‘Saules” Iszdavyste.

In Bethlehem, Pa., Lehigh 
Universiteto virszininkai pra- 
nesza kad ateinancziais metais 
mokslas pabrangs. Iki dabar 
studentui in Lehigh Universi
tetą mokėdavo biski daugiau 
kaip septynis szimtus doleriu 
ant metu. Bet nuo ateinancziu 
metu Rugsėjo menesio jau 
kasztuos devyni szimtai dole
riu ant metu.

Daktaras Martin D. Whita
ker, Lehigh Universiteto prazi- 
dentas paaiszkina kad viskas 
dabar taip pabrango, kad uni
versitetas buvo priverstas taip 
padaryti.

Apie penkiolika szirntu mu- 
f 

su laikrasztininku važiavo in 
Geneva del szitu konferencijų, 
tarp Keturiu Didžiųjų Viesz- 
patyscziu. Ir kiekvienas laik- 
rasztininkas turėjo būti Va- 
szingtono patikrintas, kad jis 
yra isiztikimas pilietis ir kad 

_ jis nieko bendra neturėjo ir ne
beturi su Komunistu Partija 
Amerikoje.

Daugiau kaip trys czvertys 
szitos konferencijos bus pa- 
szvesta vien tik kliimocziams, 
kurie turės atskiriu atstovu 
prakalbas ir pareikalavimus 
iszversti in Anglu, Ruskiu, Vo- 
kiecziu ir Prancūzu kalbas. 
Tautu San jungoje tai yra da
roma tuo paežiu sykiu kai kal
bėtojas kalba; keturi ar penki 
klumoeziai tuo paežiu sykiu 
klausosi ir iszverczia in invai- 
rias kalbas. Bet Genevos kon
ferencijoje, kiekvienas krasz- 
tas turės savo klumoczius, kad 
jie kiekviena žodi gerai ir isz- 
tikimai iszverstu, kad .nebūtu 
jokios klaidos, ir kad atstovai 
turėtu; daugiau laiko gerai vi
sus klausimus apsvarstyti ir 
paskui tinkamai atsakyti.

Daug jaunu ir gabiu vyru 
■ buvo stoję in valstybinius dar- 
; bus; bet tie darbai jiems insi- 

pyko ir inkiro ir jie dabar nu
sispjauna ir eina kitur darbo 
jieszkoti.

tijos darbininkai negana algos 
gauna, tai keli musu geri skai
tytojai net pasipiktino, saky
dami kad jie nesupranta kodėl 
pen k i o i i k a ar d v i d esz i m t s 
tukstaneziu doleriu neužtenka 
tokiems ponams.

Mes ’stengiemes paaiszkinti 
kad tokie žmones penkis ar 
deszimts' sykiu daugiau uždir
bo ir dabar galėtu užsidirbti ki
tuose darbuose.

Sztai tik vienas pavyzdys:
Kai Apsaugos Sekretorius 

Charles E. Wilson sutiko už
imti ta vieta, jis buvo privers
tas parduoti keturios deszimts 
tukstaneziu szieru General Mo
tors kompanijos. Jis tuos savo 
szierus tik pernai pardavė po 
szeszios deszimts penkis dole
rius. Sziandien tie szierai yra 
verti igzimta dvideszimts asz- 
tuonis dolerius. Reiszkia du 
syk tiek.

Reiszkia Apsaugos Sekreto
rius Charles E. Wilson parda
vė savo visus szierus už 
$2,600,000. O dabar jis butu 
vertas, $5,120,000. Reiszkia, 
jam tas valdžios darbas yra jau 
dabar kasztaves $2,520,000. Ir 
ežia nėra iszruokuota kiek jis 
patrotino apleidęs savo darba 
kuris jam duodavo daugiau 
kaip szimta tukstaneziu dole
riu.

Dar kitas pavyzdys. Genero
las Douglas MacArthur, būda
mas armijoje, gaudavo'dvide
szimts tukstaneziu doleriu ant 
metu. Kai Harry Trumanas 
jam sakti davė, jis tuojaus ga: 
v o darba už szimta tukstaneziu 
doleriu ant metu.

Armijos Sekretorius Robert 
Stevens, teipgi buvo priverstas 
parduoti savo szierus kai jis 
sutiko priimti ta vieta. Dabar 
jis gales tuos szierus atsipirk
ti. Bet jis szimtus tukstaneziu 
doleriu prakiszo kai jis turėjo 
dvideszimts penkta nuoszimti 
užsimokėti už ineigu taksas.

Senato komisija dabar vie- 
szai prisipažinsta kad Armijos 
Sztabas, su. buvusiu Armijos 
Sekretoriumi, Stevens ant ke
turios deszimts asztuoniu 
punktu prasižengė, ar bent su
klydo, kai Armija pakele in 
augsztesnes vieta dantistą Ma
jor Peress, Komunistą. Senato 
komisija, sako kad ežia Armijos 
Sekretorius Stevens buvo kal
tas.

Pypkes Durnai

Kai mes keletą kartu rasze- 
me, kad musu valdžios ir vals- Apie Tris Šunelius
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EISENHOWERIS
NUSTEBINO

SOVIETUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

žiurėjo in Sovietu delegatus — 
turėtu sutikti pavėlinti kitu 
krasztu eroplanams skristi, kur 
tik jie nori, kad jie galėtu pa
matyti ir raportą iszduoti ku
ris krasztas kiek ginkluojasi.

Sovietai in ta jo pasiulinima 
dar nėra atsake, bet keli Ame
rikos inžinieriai greitai pa
ežiam Prezidentu atsake, saky
dami kad tokia tvarka nieko 
neatsiektu! Jie priparodino 
kad isz padangių, isz oro, lakū
nai jokiu budu negali pasakyti 
kiek kariszku fabriku ar kokiu 
kariszku ginklu kuris krasztas 
turi ar rengia. Jie priparodino 
kad ir paežio j e Szveicarijoje, 
kariszki fabrikai, kurie gamina 
kariszkus eroplanus yra po že
me, ir isz padangių nieko nebu
tu galima matyti.

Jie toliau aiszkino kad net ir 
dabar Sovietu fabrikai daugu
moje randasi po žeme ar toli 
nuo miestu, miszkuose. Ir isz 
kitos puses, jie sako, kad lakū
nas pamatys fabriką, jis dar vis 
nieko1 nežino kas ten po to fab- 
rikostogu darosi.

Jie sako kad paprastas Ko
munistėlis, tik skaitydamas 
musu laikraszczius daug dau
giau gali dažinoti apie musu 
kafiszkus fabrikus, negu devy
nios galybes lakunu isz padan
gių galėtu pamatyti!

lione nuo vaiko pirsztu in bur
na.

Imkite kita pavyzdi. Neat
sargus džiovininkas spiaudo 
ant gatves. Mažas kūdikis, vo
liodamas lanka, paima gemalus 
kūdiki rankos, cziupinejant 
lanka, paima gemalus ir tuoj in 
burna. Nekalti vaikucziai turi 
atsakyti už suaugusiu nežinoji
mą.

Vaikai visuomet daug grei- 
cziaus užkrėsti negu suaugę. 
Jie visuomet cziupineja viso
kius užkrėstus daigtus. Jiems 
neužeina ant misliu tankiai 
mazgoti rankas.

Gemalai gali per metus būti 
viduruose ir ypata nie nežinotu 
jog užkrėstas. Bet kaip tik 
greit kūnas taps pailsės, arba 
pasilpnintas nuo ligos, vargo, 
rupesezio arba persidirbimo, 
tuomet gmealai gali atneszti 
greita džiova.

Moterys retkareziais spiau
do. Joms nepritinka. Bet kodėl 
vyrai spiaudo? Paprotis teipgi 
ir jiems nepritinka.

Neatsargus žmones pavojin
gi-

Spjovimas turi būti isznai- 
kintas, ir tik tada džiova su
stos plėtotis.

Szioje szalyje randasi, keletą 
milijonai džiova serganeziu.

Valnamanis
Valnamanis, norėdamas 

pasirodyt dideliai mokintu, 
tare in savo kaimynai

— Ar tu mislini ir in tai 
tiki jog duszia žmogaus yra 
nesmertelna? Po teisybei, ne- 
numirszta drauge su žmo
gum, nes pereina in visokius 
žvėris ir taip ilgai vaikio j esi, 
kol suvis nesusivalkioja.

Ant ko kaimynas, nusi- 
szypsojas, tarė:

— Tai gal but, nes ir ma
no jaueziai nuo nekurio laiko 
stojosi labai iszmintingr, gal 
but jog kokiu mokintu du- 
szios in juos inejo.

INGRABANAS

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... >

Viesz. Jėzaus ir <: 
Motinos Szvencz. <:
Sapnas Motinos Szven- ![ 

cziausios, miegan ežios 2 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

Augino tėvas tris sūnelius, 
Mane kad bus artojėliai. 
O tai butą bernužėliu, 
Del Lietuvos kareivėliu. 
Pirko tėvas tris dalgelius, 
Mane, kad bus pioyejeliai, 
O tai butą bernužėliu, 
Del Lietuvos kareivėliu. 
Pirko tėvas tris žirgelius, 
Del Lietuvos kareivėliu. 
Pabalnojo ir iszjojo. 
Kur kareiviai musztravojo. 
Ir nujojo ant vaineles, 
Ir sustatė in eileles. 
Lūksto kulkos, kaip biteles, 
Krinta broliai kaip 

sziekszteles.

— Tasai pats lietus, kuris 
yra palaiminimu del ūkininko, 
tankiai buna prakeiktas per 
motere, kuri užsidėjo ta diena 
nauja skrybėlė.

t --------------------------------------------------------------------- -

Spiaudymas Ir Džiova
Džiova serganezios ypatos 

spiaunant greieziause iszplati-

<; SAULE PUBLISHING CO., i
> MAHANOY CITY. PA. U.S.A. < Platinkit “Saule”

na ta pavojinga liga. Neatsar
gus spiaudytojai netik kiaurus 
bet ir pavojingi.

Iszdžiuta jiesma, arba kojų 
minta, lengvai inkvepta plau- 
cziuose su dulkėmis ant gatvių 
namuose, traukiniuose arba 
gatve-karuose. Žmones ir ran
komis nesza gemalus in burna. 
Kasdien mes nežinodami cziu- 
pinejame subiauiūntus daigtus. 
Pavyzdin, džiova sergantis vy
ras spiaudo ant gatvę-karo 
grindų. Alažas vaikas, netemy- 
damas numeta savo bole. Ta sa 
vo bole, vaikas nežinojo, jog 
jau ant boles randasi visokiu 
gemalu. Gemelams trumpa ke-

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

vo meilingi, kad jie tarp stam
biu žodžiu kareiviu kaip daina 
skambėjo.

Raticas pirmiause iszkele 
sklenyczia ir tarė:

— Ant ligios kovos geriu 
asz alų, asz Raticas. Kada sū
nūs, vienas isz Svėbu kunigaik- 
szcziu. Isft antros atskambėjo 
balsas:

— Ant to pritariu asz In
grabanas, Ingderto sūnūs, Vai
nas Tirmgietis.

Abudu iszgere alų, o skleny- 
czes pastate ant stalo. Senis 
pripylė vela abi ir pasikloniojo 
priesz kožna karžigi. Vėl pra
dėjo Raticas.

— Juodas yra pauksztis, 
pagal kuri, kaip kad asz gir
džiu tu vadinamas esi, bet bal
tas yra erelis, kuris virsz mano 
kareiviu szetru lekioja. Viena 
st i ana maeziau asz. gulinti pau
pį ir erelis; ja lese, o aplink ji 
kvarke varnos ir lauke kad ir 
jom mažumas liktu.

Ingrabanas atsiliepe:
— Varda kareiviams isz 

mislija meilingi gimdytojai, ir 
nesmagu jam gircletie jo varda 
niekinant. Bet tavo varda asz 
negaliu iszguldytie. Ir saugo
kis ji tarp mano tautiecziu mi
netie, nes jis nesuprantamas 
yra.

— Jei jus ir nesuprantat 
musu kalba, tai gana smagiai 
jautet musu kirezius.

— Penkis lininius szarvus 
ir penkis kardus asz esu pasi
kaitinęs mano kambarį. Ar-gi 
tu mislini, kad tavo kareiviai 
juos atidavė isz valos be kir- 
cziu?

— Nevienas naktimis slan
kioja per muszio lauka paskui 
vilkus ir drebėdamas nesza su- 
sirinkse ginklus užmusztu ka
reiviu in savo urvą.

— Jei tau nelikta užmusz- 
tuosius neprietelus skaitytie, 
man ir mano tautieczioms tas 
labai patinka. Praszau suskai- 
tyt ronas ta.tfo kareiviu, ne vie
nas isz tavo vyru gyrėsi ran
dais, kuriuos jis • man užcleka- 
votie gali.

— Visi turi priežastį tavo 
karda. girtie, nes lengvai ir 
greitai užgina brėžiai.

— Greitus bėgimus ■ nėra 
galima gerai užgautie, o kas ki
tiems geru kireziu suteikė tas 
apturi ir nuo savo prieszininka 
tokius pat.

— Teisybe kalbi karžigi, 
suriko Raticas, nes netoli szir- 
dies tu užslepi dovanas, karais 
mano kareiviai tau suteikė. Jis 
pamojo ir juodu iszgere skle- 
nyczes.

Vėl pripylė senis sklenyczes 
ir Raticas kalbėjo:

— Ant tuszczio butu mielai 
drauge isz tavęs szidytie, da 
alaus yra invales ir mes galim 
clraugiszkai pasikalbetie. Te
gul girkirn kožnas kas jam ge- 
riause patinka. Man patinka 
geriause szita mano pilis, o ap
link ja gyvenimai mano karei
viu, o tei.p toli kaip mano akis 
sieke žeme kurie asz su mano' 
kardu ingijau.

— Kas ka nori su kardu in
gi je, tas gali ta ir su kardu pra- 
puldint. Toliau kaip tavo- akis 
kad sieke, garsas narsingo vy
ro, atsake ingrabanas.

— Garsa ingyja tas, kuris 
žemes ingi ja.

— Garsa ingija ir tas kuris 
savo žeme priesz neprietelius 
apgina, atsake Ingrabanas. Ne
lygus musu likimas; asz. stoviu 
ant žemes mano tėvu, bet tu 
vien tik rūpiniesi apie pagrėb
tas szalis.

— Mano akyse yra-garbin
gesnis girinis jautis, kuris gi
riose valnai bastos ne kaip 
karve in junga inkinkyta. 
Szauke Raticas.

— Teip ilgai kaip musu isz- 
mintingieje atmena gyveno 
mano gimine ant vainos,žemes 
bet tu pareini isz svetiniu 
krasztu ir niekas nežino isz
kur. *

— Mano žmones tai žino, 
atsake Švabas pasididžuoda-
mas. Bet asz tavo kalba nenie-
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kinu, nes tavo vardas yra žino
mas prie prietelu ir neprietelu. 
Jei tau patinka apsakyk viso
kiais tavo atsitikimus.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietu v isz k u 
užliek u. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
YTla 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.

N o.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant neuro
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.

N6.133—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, 
lūžinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N o. 160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumh in Balta 
Vergija; Pusiaugavcnis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mai
liaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20o.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

180y2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

Nb.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. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

HLžt’ Užsisakant knygas isn 
szio Katalogo, veikia paminėti 
ti'k 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.

VvV Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
tirno kasztu.

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

Jffahanoy City, Pa., - Ų. S. X



“SAULE” MAHANOY CITY. PA.

INGRABANAS
(Tasa) — Jiems tolyn ant Ratico

Senis nusiszypsojo ir palin
gavęs su galva nuvede juos 
prie vienos grinczios, kuri sto
vėjo szale kalno, dvideszimts 
moterų turi Raticas, kalbėjo se
nis in sveczius, ir prie vienos 
randasi nevalninke. Labai gali
mas dalykas, kad jis ir jei ne
užilgo grinczia pastatys.

gyvenimo bežengiant, pakruti
no ji Golfredas ir tarė:

— Tu, esi nulindęs, susira- 
mjnk ir žiūrėk kaip mes galė
tume nevalninkus iszpirktie.

— Man ’butu mielau.se kad 
asz su Raticu del nevalninku in 
atvira kova stocziausi.

— Bet del isapirkimo asz

Ingrabanas atstume duris, 
bet jam baugu 'buvo in viduri 
ineit. Eik pirma, tarė jis in Gol- 
freda.

— Ingraibanai! Suszuko bal
sas isz vidaus. Viena jauna 
mergaite prižengė prie Ingra- 
bano ii* nutverus jam už rankos 
tarė:

— Asz mislinau kad asz da 
tavo veidą regėsiu. Tu tikras 
buvai mano tėvui. Bet kaip jie 
pamate jo liūdna veidą da jie 
nusidyvijo ir toliams kalbėjo: 
Tu kvaili, mistini kad asz su 
tavim kalbesiu, jei ne teip bu
tu. Ingrabanas norėjo ja apka
bint, bet jie nuo jo atsitraukė. 
Butai tu szale mano tėvo Stovė
jus, tai nebotume mesi suriszti 
tape. Ir dabar asz matau tave 
kitoniszkai kaip kad asz tave 
mislinau.

— Su tokiu preke j u asz at
einu ir noriu jus visus iszpirkt, 
atsake Ingrabanas radydamas 
ant Golf redo.

Nusidivydama žvelge mer
gaite ant svetimo jaunikaiczio. 
Ir kaip Golfredas ranką pakele 
ir ja peržegnojo ženklu szvento 
kryžiaus, ji atsiklaupė ir atkal
bėjo iszpažinima szvento tikė
jimo.

— Žegnok mane szventas 
vyre, ir melskis už mane, ji su- 
szuko verkdama, idant asz raš
iau suisimylejima pas Dievą, 
kad asz ta ir darysiu, kas Jam 
nepatinka,. Asz meldžiausi kaip 
mane motina kad mokino ir 
prisiigatavojau ant mirio.

Golfredas ja peržegnojo ir 
tarė:

— Asz vienatinis slidžia, 
sako Vieszpaf is ir asz atkerszi- 
siu.

Walburga tikiai atsikėlė ir 
atsikreipus in Ingrabana velei 
kalbėjo:

— Retai teapleidžia. mane 
sargai, ir kalbu tankiai lauke 
su žilbarzdžiu. Likie sveikas 
Ingrabanai, ir asz netikiu kad 
asz tapsiu iszvalnyta, bet jei ne 
tai atsimink mane, ir žinok kad 
asz tave slaptai mylėjau. Jei 
tu nori man da kokie gerade- 
jyste iszrodyt, tai duok man ta
vo peili, ba sunku mums yra 
malkas susmulkintie. Žmones 
sako kad prietelius ne turi duo- 
tie prietelui toki daigta, kuris 
pjauna, bet tu man tai duok jai 
tu nori.

Ingrabanas isztrauke savo 
peili ir jei atidavė. Ji paslėpė ji 
savo drapanose ir ji atsisvei
kindama pabucziavo jo kakta. 
Ingrabanas iszbego isz kamba
rio pro duris, kur Golfredas jo 
lauke ir perdauže viena Ratico 
motere, ir negirdejo keiksmo 
žodžius, kurios ji jam paskui 
szauke.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS :: 
Labai užimanti apysaka

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

Jeigu nemoki būti vyru, 
Tai ne vertas esi gyventi! 
Taja nuomone patikrina 

teisybe, 
Kur atsitiko vienam 
mieste Pennsylvanijoje.

Vienas vyrelis nežine isz 
kokios priežasties, 

Pasivėlino sugryžti vakare 
namo, 

Ant paženklintos valandos 
Ant paliepimo savo 

pacziules.
Matomai bijodamas savo 

narsios drauges,
Nenorėdamas josios supykinti 

Ar gal pertraukinet saldaus 
miego, 

Radęs duris ulžrakytas, 
Lipo per langa in vidų. 
Bet už ta savo geruma 

paežiai, 
Butu užmokėjas su savo 

gyvastimi!
Pacziule matydama lipant 
Žmogus per lainga in vidų, 

Szove in ji ir pažeidė. , 
Bet ant giliuko nemirtinai, 
Manydama kad tai buvo 
Kokis naktinis pleszikas 
Pamokinimais isz to yra 

tokis:
Jeigu esi vyras, 

Eik drąsiai per duris, 
Kada tik tame buna 

reikalas, 
O ne lipk isz baimes 

moteres per langa.
Vyras turi būti vyru, 
O gal neturėjo drąsos 

Pasiprieszinti paeziuliai, 
Už tai ji Dievas nubaudė, 
Nes toki vyrai ant svieto

i yra nereikalingi.
* * *

Didžiausias turtas koki 
Žmogus turi ant szio svieto 
Yra jo szlove, geras vardas.

Jeigu tu esi priežastim 
Nužeminimo tojo vardo, 
Tai esi arszesnis už vagi 

ir žudintoju.
Žmogui ima jo visa 

gyvas! i, 
Dąstoti gero vardo,

O jeigu tu pavogi žmogui 
taja garbe, 

Kuria tavo artimas stengėsi
Per savo gyvenimą ingyti, 
Tai esi arszesnis už žalti, 

Kuris slenka ant szio t
svieto.

Jeigu kas pavogė žmogaus 
turtą,

Tai gali ji surinkti vela, 
Jeigu neatims nuo jo 

szlove.

del tavęs užlaikau szita puodu
ką.

— Szita puoduką tavo ran
kose didesne verte turės kaip 
mano, atsake Ingrabanas, nes 
man rodos kad ji atveria tau 
visu szirdis, ir jie tave didesne 
guodone laike kaipo koki ka
reivi.

Jie inženge in svetlyczia, o 
Raticas tarė:

— Sunku buvo nevalninkus 
surokuotie, dabar'bet rūpinkite 
kad juos iszpirktumet, jei jus 
atėjot kaip prekejiai, o ne kaip 
szpiegai.

— Asz ateinu kaipo pastas 
ir"tu pats žinai, kad tu per ku
nigą Mema nuo vyskupo Vin- 
fredo iszpr.asziai. Ir kaip ma
ne ponas Vinfredas iszsiunte 
jis man liepė kad asz ne kaipo 
prekejas maezaiusi su karžigiu 
Raticu. Bet karaliszka dovana 
asz jam siūlyt turiu už neval
ninkus paskutinio jo žigio, ir 
mano prilankuma, jai jis ta. rei- 
kalauje, dovana už dovana kai
po geriems draugams pritinka.

Ingrabanas buvo galiausiai 
ir atsigavęs; ir prižengęs prie 
Golfredo, kuris puoduką isz 
skrinutes iszemes buvo tarė:

— Neiszleisk ja isz ranku, 
kas paukšti parduoda turi ji 
laikytie, idant jis ne palėktu. 
Jis paėmė puoduką ir pakeles 
in augszti rode ja Raticui kal
bėdamas :

— Matyk kaip pritiktu szi-

Platinkit “Saule”

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
ją 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 
nušipirkti 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!

tas brangumynas isz karalisz- 
ko skarbo ant tavo stalo szale 
alaus uzibono.

Raticas isz nusidyvijimo suh 
szuko ir jo draugai atsikėlė ir 
galva prie galvos prispaudė, 
žvelge in ta dyvna brangumy- 
na, kalbėjo viens kitam in ausi 
ir juokėsi isz pavydalu ant puo- 
dukos iszdirbtu.

— Guodojimas yra vysku
pas Vinfredas kad jis man to- 
ke Ibrange dovana siunezia, kal
bėjo Raticas, pavelyk man kar- 
žigi Ingrabanai kad man butu 
pavelyta jos svarbumą megin- 
tie.

— Dabar yra tas puodukas 
mano, atsake Ingrabanas.

— Dabar jie tavo ? Paklau
sė Raticas ir pasiszauke seni, 
kuris pakarinai kepure nusi
ėmė ir akyvai apžiurėjo Szita 
puoduką, pakramtė puoduką 
isz virszausi ir vidaus liežuviu 
ir aipaczio inreže su ipeilu, tada 
kalbėjo jis patikoms su Raticu:

— Už szita dovana vysku
pas reikalauje, kalbėjo Ingra
banas toliaus, kad tu atiduotai 
pirmiausiai t nepaiszkadinta' 
Walburga, Willielma Franko, 
kuri tu užmusziai, ir jos du 
broliai, paskui visus kitus ne
valninkus tavo paskutinio ži
gio, ant galo gelti arkli už- 
muszto Wilhelmo o prie tam 
dvi jaunas karves ant maisto 
kelaujant.

Prie paminėjimo Walburgos 
vardo, Raticas sujudo, bet jis 
susiramino ir žvelge ant savo 
draugu ir atsiliepe:

— Labai retai yra matomas 
toks brangins daigias, kuri jus 
man parodėt, jei jums patinka, 
tai atstokti ant valandos isz 
svetlyczios, idant mes galėtum 
tykiai pasiteirauto.

Golfredas pamatęs, kad jis 
ta puoduką nelabai guodėjo,

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

inde jo in skrynute ir juodu isz- 
cjo laukan.

— Dabar jie nori mus ap
gali tie, suszuko Ingrabanas 
szidijaneziu balsu.

— Jie bijo mano pono Vin 
fredo, atsake Golfredas. Gerai 
kad tu reikalavai nuo jo dvi 
karves, nes sunku butu 31 gal
va kalnuose iszmainytie, bet 
man dyvai kad tu nuo jo reika
lavai Wilhelmo žirgo.

— Isz tiesos kaipo ne ka
reivis tau tai dyvai, ar-gi tu 
mislini kad Wjlhelmas kape 
ras pakaju jei ant jo žirgo ne- 
prietelei jodinės. Ir kad karži
giai ant debesiu jodinėje jis 
jiems paskui bėginės kaipo tar
nas '?

Golfredas persižegnojo ir at
sake :

— Krikszczioniu danguje 
nėra jam reikalingas žirgas.

—- Norint jis ir krikszczio
niu yra tai buvo jis tik karei
vis. Bet ko nori Raticas nuo 
vyskupo ?

— Gal bųt kad jis Franku 
grafu nori taptie ir terp Trim- 
giu savo pili pasįatytie, atsake 
sz y p s o d a m a si s Golfredas.

Ingrabanas užkeikė ir tarė:
— Ar jus norit jam tame 

dalyke pagelbėt ?
— Tu žinai kad jis daug 

krikszczioniu užmusze ir in ne
valo paėmė.

Ilgai jie turėjo laukt. Svetiy- 
czio buvo ilgas pasiteiraujimas 
ir vaidai; galiausiai atėjo žil- 
barzdis ir juodu pasikvietė in 
vidų.

— Labai dideles yra dova
nos, kurais justi vyskupas nuo 
musu reikalauja, bet mano ka
reiviai nori duotie dovana už 
dovana ne daug derėdami. Bet 
dvi galvas mes jums neduodant 
būtent Walburga be Wilhelmo 
arkli. Kitus1 nevalninkus galit 
su savim pasiįmtie prie to da ir 
viena rieibe karve. Mergaite 
yra man kaipo dovana nuo ma
no žmonių suteikta, o žirgą jo
dinėjo Slau ninkas, kuris yra 
garbingiauses pagal mane. Jus 
mums suteikėt dovana pagal 
savo norą, o mes ta pati ir su 
musu dovanomi darom.

— Ponas Vinfredas palai
dojo Willielma ir prižadėjo 
prie jo kapo už jo kūdikius rū
pintis, atsake Golfredas, ap- 
mislyk garbingas pone tu ne 
iszrodytai jiems savo prilan- 
kuma, jei tu neatiduotai ta 
mergaite.

• — Tik .del vien tos' mergai
tes asz priėmiau ta puoduką 
nuo vyskupo ir atlydėjau jo 
pasla pas tave; suszuko Ingra
banas inpykes.

— Ach, tai dėlto tu insi- 
skverbes in namus mano mote
rių, atsake akis iszvertes Šva
bas, na tai girdėk mano pasku
tinius žodžius, moteriszke lie
ka pas mane, vaikinsi atiduodu 
asz vyskupui. Jei tu ant to ne
sutinki, tai atsitrauk su tavo 
puoduku, ir dabok kad tu ja 
namon pargabensi. Be palydė
jimo tu atejei, be palydėjimo tu 
atstosi.

— Ka>, ar tai tu mislini ma
ne isz paszalu ulžpultie, suriko 
i n py kęs Ingrabanas. Ar-gi 
Švobai bijo atviros kovos. 
Sztai asz stoviu czionai tu ky- 
truolaii ir prisisiulau in kova 
del tos moteriszkes, priesz kož- 
na viena tavo kareivi. Isz kož- 
na viena tavo kareivi. Iszrink 
du tavo narsiausius kareivius

You’ll be glad, you bought
your family shock absorbers !

(Through, -the Payroll Savings Plan)
What a grand and glo
rious feeling it is when 
you know that you and 

your family have a good thick
cushion of money to protect you against 
sudden financial bumps!

Eight million others have that feeling 
of security! Do you? Why not follow 
their example and sign up to buy U. S. 
Savings Bonds through Payroll Sav
ings? Here’s how it works: f z *
Automatic Savings
When you sign for the Payroll Savings 
Plan at your company’s pay office, you 
just name an amount—a few dollars or 
as much as you like. After that, your 
saving is done for you—automatically.

The sum you named is saved for you 
out of each pay. Saved—and invested!

Profitable Investment
Yes, your savings are invested for you 
in- U. S. Series E Savings Bonds — 
bought in your name. And because 
these Bonds earn good interest, your 
money begins piling up fast! '

.Big Money
In fact, if you sign for just $3.75 a 
week, in 5 years you’ll have Bonds 
worth over $1,000 cash value! In 9 
years, 8 months you’ll have $2,137! 1

So why not sign today for the Payroll 
Savings Plan? Or, if self-employed, in
vest in Bonds where you bank.

The V. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Depart
ment thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and
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ir du geriausius žirgus ir die- 
vaieziai te valdo kova.

Ant szito paszaukimo iii ko
va Ingraba.no paszoko Sveibu 
kareiviai nuo sėdynių ir ju 
riksmas pripildė svetlyczia; 
bet Raticui su ranka pamojus, 
jie nutilo ir atsisėdo.

— Nevienas gire tavo šyla, 
bet asz negalų gir tie tavo kal
ba. Ar nebutu kvailysta kad 
asz mano kareivius siunseziau 
in kova, idant jie ta laimėtu, ka 
asz jau senei per karda laimė
jus esu; o be to, menkai garbes 
butu mano kareiviams, kad jie 
kovotu del vienos mergos. Ki- 
toniszka kova, asz tau prisiu- 
liau, kuri pakająus laike ge
riau pritinka. Asz girdėjau kad 
tu gali gerai gertie, o ir mane 
retai koks prieszininkas prie 
gėrimo apgalėdavo. Tegul isz- 
bandykim musu šyla, asz sta
tysiu ta mergina, o tu tavo žir
gą. Asz mistinu kad tu ant to 
pristosi?

įSvebo draugai ant to prita
rė, bet Ingrabanas nežinojo ka 
daryt.

— Žirgas priguli prie vyro 
kaipo kardas ir nemeilingai 
mane mano prieteliai pasveikis 
jei asz mano žirgą Svebams pa- 
veseziau. To asz bijau. Bet asz 
statau tau du gerus erželius 
penktmeczius ir keturmeti ge
resni už tavo geriausius ark
lius. Tik mano kariauna žirgą, 
kuris ‘buvo mano geriausiu 
draugu asz nenoriu atiduotie.

— Nežinomi yra žirgai ku
riuos tu nori statyt, bet tavo 
juodis ir mano moteriszke yra 
sziezion ir tai yra teisingos lai
žytos.

Ingrabanas nežinojo ka da
ri t, bet neilgai laukdamas ta
re:

— Na tai pradekime gertie.
Senis atnesze uzbona su alum 

ir dvi sklenyczias isz medžio 
padirbtas lygio didumo. Rode 
pripildinat uzbona ir abi skle
nyczias kareiviams, kurio du 
rūpestingai jais apžiurėjo. Ta
da pastate jais ant stalo. Abu
du karžigiai paėmė sklenyczes 
ir nusisukę in szalis murmėjo 
laime atneszanczius poterius. 
Tada pastate jie tuszczes skle
nyczias ant stalo, kurais senis 
tuojaus su alum pripildė, o 
abudu karžigiai nusijuosė kar
dus. Raticas atidavė savo kar
da vienam isz savo draugu; In
grabanas tarė:

— Asz vienas esmių tarp 
svetimu kareiviu, priklausk 
seni ar ne vienas isz Svebu no
rėtu daibotie mano karda kol 
kova pasibaigs.

Golfredas prisiartino prie jo, 
bet Ingrabanas ji szalin nuva
rė. Tame pasikėlė vienas jau
nas drąsus kareivis. Ingraba
nas in ji pažiurėjas tarė:

— Tai tu nori mano karda 
dabotie karžigi Mirai mudu ne 
viena karta matėmės ant pla- 
cziaus musztynes.

Miras prižadėjo tikrai jo 
karda dabotie ir atsisėdo už jo 
krėslo laikydama jo karda. Ka
reiviai atsisėdo juodu laikėsi 
ramiai, nes kad vienas butu su
judės tai szitoje kovoje butu in. 
priegada parejas. Senis bet 
aiszkiu 'balsu kalbėjo. Iszskirus 
ponus, kurie ant kovos krėslu 
sėdi, visi turi tyletie, idant jie 
nesujudintu kovojanezesius. 
Karžigems pripuola apmislin- 
tie kad žodžiai kuriuos jie ko
vos laike pratars turės būtie 
antra ryta užmirszti. Tada jis 
pasistatė sau krėslą terp kovo- 
janeziu ir iszasizkino vieno žo
džius kitam. Jo žodžiai teip bu-

(Tasa Ant 2 puslapio)

mielau.se
Ingraba.no
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Žinios Vietines
— Seredoj pripuola Szv. 

Pantaleono ir Szv. Natalijos, o 
Tautiszka Vardine: Agaro. Ir 
ta diena: 1888 m., Laikrasztis 
“Saule” pradėjo iszeitinet 
Mahanoy City, Pa.; 1941 m., 
Harry Hopkihs, Amerikos var
du kalbėdamas, Londone, Ang
lijoje, Sovietams prižadėjo vi
sokeriopa pagelba, ir didele 
paskola.

— Jonas Nevulis, nuo 611 
W. Mahanoy uly., numirė pa
reitai Petnyczios ryta savo na
muose. Velionis nes veika vo per 
szeszis menesius. Gimė Lietu
voje, atvyko in Amerika kuris 
apsigyveno Mahanojuje. Buvo 
angliakasis, ir paskutini karta 
dirbo Mahanoy City kasyklose. 
Daugelis metu atgal turėjo sa- 
liuna mieste. Prigulėjo prie 
Lietuviszkos parapijos, Szveu- 
to Vardo Draugijos taipgi ir 
West End Ugniagesiu Draugi 
jos. Paliko savo paczia Ona; 
dvi dukterys: Mare, isz Phila
delphia ir Liliana, pati Elmer 
Peel, namie, taipgi du anūkas 
ir 'broli Lietuvoje. Laidos Utar- 
ninko ryta, su apiegomis in 
Szv. Juozapo bažny ežioje de
vinta valanda ir palaidos in 
parapijos kapinėse. Graiborius 
L. Traskauska's laidos.

— Ketverge pripuola. Szv. 
Nązarijo, o Tautiszka Vardi
ne: Ante. Taipgi ta diena: 1945 
m., Amerikos bombneszis su
dužo in augszcziausiaji New 
York miesto dangoraiži, “Em
pire State Building”, trylika 
žuvo ir dvideszimts szeszi bu
vo sužeisti; 1945 m., Komunis
tas Earl Browder 'buvo pasza- 
lintas isz savo vietosi kaipo 
Amerikos Komunistu Partijos 
Prezidentas, jo inpedinis Wm. 
Z. Foster; Nepriklausomybes 
Diena Peru kraszte; 1414 m., 
numirė paskutinis Kriviu Kri
vaitis, Gintautas.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Mortos, o Tautiszka Vardine: 
Manvydo. Ir tai diena: 1773 m., 
jauni vaikai su nuliūdima žiu
rėjo kai pirma mokykla buvo 
pastatyta Alleghany kalnuose 
in Schoenbrunn, Ohio; 1858 m., 
Taikos sutartis sudaryta su 
Japonais; 1950 m., FBI Ameri
kos Slapta Policija suiareszta- 
vo Abraham Brothman ir Mi
riam Moskowitz in Cliftwood, 
New Jersey, kaipo Sovietu Ru
sijos sznipus ir Amerikos isz- 
davikus; 1947 m., Plieno fa'bri- 
ku savininkai nutarė visai plie
ną pabranginti penkis dolerius 
ant tono; 1251 m., Klaipėdoje 
inkurta pirmutine Lietuvoje 
katedra.

— Kitai Panedeli pripuola 
pirma diena Rugpiuczio-Au- 
gusto.

— Taisydamas savo auto- 
mobila pas Antano Baniulio 
kalvinyczia ant 8th ir South 
uly., Stanislovas Draskiais, 54 
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Suaugusiuju Szposai

Chicagoje, apie devynios 
deszimts tukstaneziu suau
gusiu “Shriners” delegatu 
susirinko in metini seimą, ir 
visokiu durnyseziu ir szposu 
po visa miestą ir po visus 
vieszbuczius iszkriete, tik 
del baiku.

Czia Don Hauser, szitame 
mažame vaiku automobilyje 
ranka ir kumsztimi gruntuo
ja in savo draugus, kurie jo 
automobiliu traukia in uly- 
czia. J o draugai muczininkai 
yra E. J. Maresh ir H. E. 
Hanson.

Per savo seimus szitie 
“Shriners” daug iszkados 
padaro vieszbucziuose, res- 
tauranuose ir kituose vie- 
tuose, bet už viską jie mielu 
noru užsimoka ir nieką ant 
nieko nepyksta.

metu amžiaus isz miesto, likos 
pavojingai apdegintas per už
sidegimą gazo pareita Petny
czios ryta ir likos nuvesztas in 
Locust Mt. ligonbute del gydy
mo. Jo draugas G. Hendricks 
isz Wiggans, likos apdegintas 
in ranka ir koja. Iszpriežas- 
ties užsidegimą gazo, kalvin
yczia taipgi uižsidege nuo lieps 
nos bet ugniagesiai greitai pri
buvo su maszinoms ir liepsnia 
užgesino.

— Nedelioj, ponstva Jonas 
ir Ona Žernauskai nuo 518 W. 
Pine uly., apvaiksztinejo savo 
penkios deszimts metu vedusi 
sukaktuves.

Shenandoah, Pa. —
Gerai žinomas alinis agentas 
iszdalytojas, Zigmund (Ziggie) 
Paskey-Paskievicz, nuo' 316 W. 
Chester uly., neteko savo gy
vastį pareita Ketverge ryta, 
per nemokėjimo plaukti, prigė
rė in Woodland Beach inlanka, 
apie dvylika myliu nuo Dover, 
Delaware. Nelaime atsitiko 
apie penkta valanda isz ryto. 
Velionis su kitais draugais: Jo
seph- Chatcavage, 334 S. 'Chest
nut uly., Peter Klemkosky, 330 
S. West uly., ir Adam Mayef- 
sky, 217 W. Rock uly., iszkelia- 
vo žuvaute Seredoje, apie 6:30 
valanda vakare in Woodland 
Beach, Delaware, o Ketverge 
apie ketvirta valanda isz ryto 
visi žvejotojai užsimanė plauk
ti in inlanka. Paskieviczio la
vonas likos surastas per jo 
draugus. Velionis paliko savo 
seserį, Clara Lally; du brolius: 
Edvardas, savininkas Paskey 
Restauranta, ir Steponais, visi 
mieste. Prigulėjo prie keliolika 
draugijų. Lavonas likos pa- 
szarvotais pas -Graboriu Oravitz 
koplyczioje, 30 N. Jardin uly., 
isz kur laidotuves invyko Pa- 
nedelio ryta, su apiegomis in 
Szv. Stanislavo Lenku bažny-
ežioje 9:30 valanda ir palaido- szimts penkių metu amžiaus

Jie per savo seimus, per 
baikas, pasielgia kaip maži 
vaikai, policijantus tyczia 
erzina, sveczius vieszbu- 
cziuose antra, treczia valan
da isz ryto prikelia, ir viso
kiais budais stengiasi vi
siems in akis inlysti ir visus 
supykinti tik ant baiku.

Žmones, ypatingai Chica- 
goje ir Cleveland mieste jau 
yra pripratę ir visai j u ne
paiso ir nesupyksta kai jie 
kokius nebūtus szposus isz- 
kreczia.

Jeigu jie kokia iszkada 
kur padaro jie dvigubai ar 
trigubai užsimoka. Jie ke
liuose miestuose tyczia pasi
vogė didžiausias miesto 
Amerikoniszkas vėliavas, 
bet paskui sugražino dar di
desnes ir brangesnes.

tas in parapijos kapinėse.
— Juozas Hardy, (Ardic

kas) isz Lost Creek, likos su
žeistas in koja laike darbo 
Packer Nr. 2 kasyklose.

Washington, D. C.—
Buvęs Valstijos Sekretorius 
Cordell Hull, 83 metu amžiaus, 
kuris nesveikavo per deszimts 
metu, pasimirė pareita Subata 
in Bethesda laivyno ligonbute.

Jersey City, N. J. —
Žinios pranesza. isz szito mies
to, buk musu skaitytoja, ponia 
S. Vilczinskiene, n u; o 208 
Washington uly., Birželio dvi
deszimts pirma diena pasimirė, 
yeiione gimė Lietuvoje, atvy
ko in Amerika daugelis metu 
atgal. Paliko dideliame nuliū
dime: du sunu: Kazimiera ir 
Juozą; duktere Zofija, ir dvi 
marezios: Rūta Vilczinskiene ir 
Mildreda Wilson, taipgi anū
kes Janet ir Marčia. Palaidota 
su bažnytinėms apiegomis in 
Szv. Onos bažnyczioje, ir kana 
palaidojo in Szv. Kryžiaus ka
pinėse, in North Arlington, 
New Jersey. “Amžina Atilsi.”

NASZLE NUSIŽUDĖ

m

Jos Vyras Nusižudė 23 
Metai Atgal

Port Jefferson Harbor, L. I., 
N. Y. — Buvusio garsaus dak
taro naszle nusižudė, nuszokda- 
ma nuo tilto in mariu ingula, in 
Port Jefferson Harbor. Polici- 
jantai spėja, kad ji pirmiau 
stengiesi savo automobiliu nuo 
to tilto nuvairuoti staeziai in 
vandeni, bet kai jai nepasiseke, 
tai ji isz savo automobiliaus 
iszlipo ir pati inszoko in mares.

Lavonas Ponios Edith Ro
binson La Field, szeszios de- 

naszles, buvo užtiktas penkta’ 
valanda isz ryto, apie deszimts 
pėdu nuo Memorial Park kran
to. Jos automobilius buvo visai 
netoli nuo tos vietos.

Ji nepaliko jokiu laiszku ar 
raszteliu.

Policijantai dažinojo kad ji 
buvo palikus draugu namus in 
Hampton Bay ana Utarninka, 
sakydama kad ji važiuoja in 
Stony Brook. Po tam niekas 
rodos nežinojo kur ji važiavo, 
buvo ar ka ji dare.

Ji buvo naszle Daktaro Will
iam La Field, kuris yra buvęs 
Connecticut valstijos Daktaru 
Draugijos Pirmininku, in New 
Haven. Jis nusižudė su gazu 
1932 metuose.

Jos drauges ir kaiminkos sa
ko kad ji keletą kartu buvo 
kalbėjus apie nusižudinima, 
nes jos vyras jai mažai pinigu 
paliko ir ji turėjo daug neuž- 
moketu bilų ir buvo beveik vi
siems insiskolinus.

PRIESZ 4 DIDŽIŲJŲ 
KONFERENCIJA 

GENEVOJE

Rezoliucija

sztuju pareiguhu puses.’ Ry- 
szium su ruosziama 4 Didžiųjų 
konferencija Pavergtųjų Jung
tiniu Tautu Seimas, susirinkęs 
posėdžiu New Yorke, priėmė 
Pavergtųjų Europos Tautu 
Seimo deklaracija. Tuo reika
lu pasisakė visu Europos So
vietu .pavergtųjų valstybių at
stovai, reikalaudami, kad szio- 
je tarptautine institucijoje pa
vergtosioms valstybėms atsto
vautu ju tikrieji reprezentan
tai, nepaliekant tu krasztu vi- 
siszkai be atstovavimo, kaip 
Pabaltijo valstybes, ar neteisė
tai pakeieziant ji So v. San jun
gos jiega pastatytu Marioneti
niu valstybių atstovais. Lietu
vos vardu atitinkama kalba 
pasakė M. Brakas. Politinei 
komisijai pasiūlius, seimas vi
sais balsais priėmė rezoliucija, 
reikalaujanczia atstatyti Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos ne
priklausomybe.
baigta žodžiais: “reikalaujama 
kad laisvojo pasaulio didžio
sios valstybes tesetu Jungtiniu 
Tautu deklaracija, priimta 
1942 m., Sausio 1 diena, sie- 
kianezia atstatyti suverenumą 
ir nepriklausomybe tu krasztu, 
isz kuriu tai buvo užpuoliku j u 
tautu iszpleszta jiega ir pasi
rinkti tokia valdžios forma, ko
kios jie nori; reikalaujama, 
kad szis dėsnis butu pritaiky
tas Pabaltijo valstybėms, tota
litarinio sanmokslo ir sanmo- 
ningos Sovietu užpuolikos au
koms”. Pagrindinis szio klau
simo referentas buvo Dr. A. 
Trimakas. Taip pat Seimas pa
tvirtino Bendru Reikalu Ko
misijos priimtąją rezoluicija, 
kuria pasmerkiama profesiniu 
sa n jungu teisiu panaikinimas 
Sov. Sanjungos Pavergtuose 
JEuropos kragztuose.

Ir pasaulio Liberalu sanju- 
džio vadai Londone iszleido at- 
siszaukima, kuriame pasisako 
už ankseziau paskelbtuosius 
principus laisvei ir taikai pa
saulyje investi. Drauge Vaka
rai inspeti, kad nepasiduotu 
Bolszeviku viliojimams ir savo 
saugumo nepirktu pavergtųjų 
laisves kaina. Ir antrasis tarp
tautinis juristu kongresas Atė
nuose skatino pavergtąsias 
tautas nenustoti vilties atgau
ti laisve ir nepriklausomybe. 
Panaszius pareiszkimus yra pa
skelbė taip pat visa eile kitu 
organizacijų sanjudžiu, komi-

tetų.
Ir musu veiksniai atsidėję 

seka invykius, isz savo puses, 
kiek tat nuo j u priklauso, dary
dami visa, kad juo greieziau 
butu atstatyta užgyvento j u pa
darytoji Lietuvai skriauda. Po 
pasitarimu Paryžiuje Liepos 
pradžioje susirinko posėdžiu 
Pavergtųjų Jungtiniu Tautu 
Europine sesija Strasburge, 
kurioje numatyta apsvarstyti 
visa eile svarbiu klausimu ir 
padaryti reikszmingu nutari
mu. Lietuvos delegacija joje 
sudaro V. Sidzikauskas, K. Zai
kauskas, Dr. P. Karvelis ir E.

Byla Del Kareiviu

Admirolas Arthur Rad
ford, (kairėje), pirmininkas 
Karo Sztabo virszininku ko
misijos, laukia Vaszingtone, 
kur jis yra atvažiavęs steng
tis intikinti Senato komisija 
priimti ir paremti byla, kuri 
priverstu visus kareivius ir 
karininkus, kurie atlieka 
pusantro meto musztra vais- 
ke, dar pasilikti vaiske, kai
po “Reserves”. Tokie “Re
serves” kas metai praleistu 
dvi ar tris sanvaitos vaiske, 
kad butu pasirenge vėl in 
vaiska stoti, jeigu tokis rei
kalas musu kraszta isztiktu.

Už toki patarnavima, žino-

Taupimas Skauda

Dvylikos metu Howard 
Bay sek norėjo už dyka va
žiuoti ant Subway, Brookly- 
ne. Jis stengiesi pralysti per 
Subway vartus ir szitaip bu
vo pagautas. Policijantas bu
vo paszauktas ji isz ežia kaip 
nors isztraukti, iszlaisvinti.

Jaunuolis važiavo in Co
ney Island su savo draugu, ir 
susimislino biski pinigu sau 
susitaupinti kad turėtu dau
giau praleisti. Jis už tai nu
tarė pralysti pro szitus var
tus, kur jis buvo szitaip su
gautas.

Nors buvo gana skaudu kol 

Simonaitis. Sesijoje, be oficia
liu atstovu dalyvauja taip pat 
visa eile stebėtojų. Paskiau sa
vi stebėtojai bus pasiusti ir in 
Geneva.

Keturiu Didžiųjų pasitari
mai Liepos 18 d., Gene vos mies 
te, Szveicarijoje, numatoma, 
truks apie sanvaite laiko. Pas
kiau posėdžiaus visa eile komi
sijų. Vakaru atsakingi politi
kai skatina isz jos per daug 
nesitikėti. Vienok ir tuo atve
ju, jei esminiais klausimais ne
būtu susitarta, kaip pafbrežia- 
ma, nebūtinai galutinai spren
dimai butu daromi karu. —E.

ma jie butu tinkamai atly
ti. -Bet taip szimtai tukstan- 
cziu buvusiu kareiviu butu 
prisirengė, ar vėl in vaiska 
stoti, ar kitus mokinti ir la
vinti.

Su Admirolu Arthur Rad
ford stovi Carter Burgess, 
(viduryje) Apsaugos pagel- 
bininkas Sekretorius, ir Se
natorius Richard Russell, 
Demokratas isz Georgia. Be
veik visi Senatoriai sutinka 
kad tokia byla reikalinga ir 
visam krasztui naudinga, bet 
jie neiszdrysta už ja balsuoti, 
nes rinkimai per arti, ir jie 
nenori žmonių užpykinti.

policijantas ji isztrauke, bet 
jis nebuvo visai nesužeistas, 
ir policijantai ji sugražino in 
savo namus.

Per savo ta taupumą jau
nuolis neteko visu malonu
mu ant Coney Island ta die
na, nes kai policijantai ji 
parvežė namo, jo tėvai ji pa- 
tupdino jo kambaryje del vi
sos dienos.

Taupumas yra gera ir pa
girtina dorybe, bet szitokis 
taupumas, kaip szito jaunuo
lio daug daugiau kasztuoja 
negu užsimokėjimas kas ku
riam dera.

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.

Mėsos Pajai
Kitas geras būdas suvartoti 

truputi mėsos. Ar kada bandei 
vartoti pluta isz ryžiu, kornu 
miltu koszes arba 1 ‘ hominy ’ ’. 
Tas yrhi mažiau darbo negu pa
prasta pluta ir sutaupinta 
kvieczius.

Keturis puodukus virintu 
kornu miltu, ryžiu, ar “homi
ny”

1 cibuli
2 puoduku tomaieziu
Treczia dali szauksztuko pi

piru . - , į
1 valgoma szaukszta tauku
1 švara žalos mėsoms arba at- 

likusios mėsos supiaustytos in 
mažus szmotus

V? szauksztuko druskos.
Isztarpink taukus, pridek 

suraiky ta cibuli, ir jeigu varto
ji žalia mėsa, pridek prie tauku 
ir cibulio ir kepink iki paraus. 
Pridek tomates ir pipirus ir 
druska. Jei vartoji iszvirta me
sa pridek prie pakepinto cibu
lio su tomatem ir perszildyk. 
Isztaukuok bliuda, indekie eile 
koszes, paskui mesa ir dažala, 
ir uždeng eile koszes ant ku
rios uždėta szmoteliai tauku. 
Kepk puse valandos.

Piemens Pajus
Taip vadinasi mėsos- pajus 

su sugrustu bulviu pluta, ku
ris pakepintas pecziuje. ”

Bakterijos
Bakterijos, arba ligų gema

lai, paprastai tuoj isznyksta 
kuomet apleidžia kuna, nes 
kaip ir viskas tuoj isznyksta 
kuomet atimta isz naturaliszko 
dalio. Bakterijos gyvena per 
kelias valandas, bet kartais ir 
per uienas jeigu nėra saules 
szviesos, sausumo, szvarumo ir 
oxygeno.

Saules szviesa geriauses isz- 
naikintojas ligų gemalu. Bak
terijos tuoj isznyksta jeigu 
randasi szviesame kambarije. 
Bet jeigu randasi iszmetimuo- 
se kurios saules spinduliai he- 
dasiekia jos gyvuoja per san- 
vaites ir menesius.

Sausumas irgi naikina bak
terijas. Drėgnumo, ypatingai 
tamsume, jos gyvuoja per san- 
vaites.

Kuomet bakterijos iszvary- 
tos isz kūno ir negali pasiekti 
tinkama mais-ta badu isznyksta 
bet yra kelos ruszys, kurios 
virsta in sausa, nekrutanezia 
kaip ir sėkla, ir taip pasilieka 
per dienas ir sanvaites, ir vėl 
vtrsta in gemalus kuomet ap
linkybes pavėlina. Ta sausa, 
lyg sėklinė dalis vadiname 
“gemalu”. Tokias bakterijas 
randame dulkėse. Dulkes puola 
ant visu atidengtu daigtu ir 
taip tie gemalai platinasi.

Muiluotas vanduo, sziuruo- 
jamas szpetis ir saules szviesa 
labai greit isznaikina gemalus. 
Vaikams reikia insakyti ran
kas nusimazgoti priesz valgi. 
Ligoniu kambaris turi but 
szvariai užlaikytas, idant su
laikyti iszplatinima gemalu 
tarp sveikųjų.




