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Gražuole Pamokina

Amerikos gražuoliu kara
liene del sziu metu, Lee Ann 
Meriwether, ežia linksmai, 
ir rodos baikomis parodo 
kur intaisyta žmones pasi
slėpti kai atomines bombos 
ims kristi. Ji stovi prie ap- 
tiekos, in Nashville, Tenn.
11................................................................ .. _______ L.

Isz Amerikos
KAPITONAS

PASITRAUKĖ
4

Intartas Už Kysziu 
Ėmimą

WASHINGTON, D. C. — 
Lakunu Sztabas priėmė Kapi
tono Raymond Wool pasitrau
kimą ir atsisakyma, bet pa- 
reiszke kad tas Kapitonas ne 
su garbe pasitraukia.

Kapitonas Raymond Wool 
yra intartas už ėmimą kysziu 
nuo fabrikanto Harry Lev, ku- į 
ris milijonus susikrovė per rie
bius kontraktus isz Lakunu ir 
isz Laivyno.

Jis yra intartas kad jis nuo 
szito fabrikanto Harry Lev sy
ki gavo penkios deszimts tuks- 
taneziu doleriu, kad jis tam fa
brikantu parūpintu?-tik viena 
kontrakta isz valdžios.

Kai jis pasitraukė isz vaisko 
tai Lakunu Sztabas nutarė ji 
irt kariszka teismą nepatrauk
ti, bet jis, kaip ir paprastas ka
reivis, kuris buvo negarbingai 
pravarytas, negaus jokiu bonu- 
su, pensijų ar kitu priedu, ku
riuos karininkai pasitraukė 
isz vaisko gauna.

Fabrikantas Lev ir Kapito
nas Wool vis gynėsi, vienas sa
kydamas kad jis jokiu kyszius 
nedave, o antras teipgi šaky-į 
damas kad jis jokiu kysziu nie 
kados ne eme ir negavo.

Bet per daug svietku kitaip 
svieczino, ir Kapitonas dar ir 
dabar negali priparodinti isz 
kur jis tiek pinigu gavo taip 
poniszkai gyventi, isz kapitono 
algos.

Kai Kapitonas Wool pasi
traukė isz savo vietos, jis buvo

Szitokie plakatai ir pagar
sinimai yra po visa kraszta 
dabar platinami, kad geriau 
supažindinus musu žmones 
su “Civil Defense” darbu, 
su vidaus apsaugos reika
lais.

□ □ o

pasiunstas in Wright-Patter
son Air Force baze, in Dayton, 
Ohio, kol bus galutinai nutar
ti ka su juo dabar daryti.

APVOGĖ
DRA1VERI

Sudegino Automobiliu

PITMAN, N. J.— Dvide
szimts keturiu metu amžiaus 
Andrew E. Brown buvo labai 
sumusztas dvieju jaunuoliu, 
kuriems jis buvo ‘raida’ davė. 
Jie pasivogė nuo jo septynis 
doleris ir nuvažiavo sau su juo 
nauju sziu metu automobiliu, 
kuri jie vėliau uždege.

Brown buvo nuvesztas in 
Underwood ligonine in Wood
bury, N. J. Jam buvo galva ir 
veidas baisiai sudaužyti.

Jis policijantams in Mantua 
Barracks pasakė kad jis tiems 
jaunuoliams buvo ‘raida’ da
vės apie puse po vienos isz ry
to, in* Brooklaw, netoli nuo 
Gloucester. Jis sako kad jie 
inlipo in užpakali automobi
lio us. Paskui vienas isz j u 
pridėjo prie jo sprando ka kie
ta ir szalta, kaip revolveris 
vamzdis ir privertė ji važiuoti 
apie tris mylės iki Westville 
Almonesson vieszkelio. Czia
jie privertė ji iszlipti isz savo 
automobiliaus. Jie tada ji bai
siai apmusze ir paėmė isz jo 
septynis dolerius, ir sau nuva
žiavo su juo automobiliu.

Jis nuėjo pas viena farmeri 
ir pasiprasze pagelbės.

Už trumpo laiko po tam Ver
ga ugniagesiai in West Dept
ford Township buvo paszaukti 
užgesinti gaisra ant Delaware 
Avenue ir Jobstown kelio. Tai 
buvo to draiverio automobilius 
kuri tiedu žulikai buvo uždege.
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i)U JAUNIEJI
UŽSIMUSZE

Automobilius In Stulpą 
Ir Autobusą

THILADELEHIA, PA. — 
Penki žmones, kuriu tarpe du 
jaunieji, užsimusze automobi
liu nelaimėse in viena diena 
szitoje apylinkėje. Szesztas 
pasimirė, gal nuo karszczio kai 
jis vairavo savo automobiliu.

Žuvusieji buvo; devynioli
kos metu amžiaus Robert E. 
Frey, isz Stewartstown, York 
County; szesziolikos metu am
žiaus Lawannee Hollingshead, 
teipgi isz Stewartstown; tris- 
deszimts penkių amžiaus John 
L. Wolset, isz Philadelphijos; 
dvideszimts dvieju metu am
žiaus Olga Abrau, jurininke isz 
Puerto Rico; penkios deszimts 
septynių metu amžiaus Nicho
las Masino, isz Philadelphijos; 
ir septynios deszimts penkių 
metu amžiaus George Bickford 
Knox, isz Wilmington, Dela
ware.

Frey ir Hollingshead užsi
musze, kai ju automobilius at- 
simusze in elektros stulpą ir 
paskui susikūlė su Greyhound 
autobusiu, netoli nuo York, Pa.

Du kiti jaunieji tame auto
mobilyje buvo sužeisti. Jie yra 
penkiolikos metu Ida Swartz 
ir dvideszimts metu Richard L. 
Stabley, teipgi isz Stewarts
town. Jiedu buvo nuveszti in 
York ligonine. Keleiviai ant 
to Greyhound autobuso buvo 
sukriesti, bet nesužeisti.

Wolset, troko draiverys del 
Yale Transportation kompani
jos, važiavo in darba ant mo- 
torciklio ir susimusze su troku 
ant Roosevelt Boulevard. Tro- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Bėgikas Isz Lenktynių

Anglijos garsus bėgikas, 
Gordon Pirie, apslobo per 
lenktynes del A.A.A. lenkty
nių cziampijonato in White 
City Stadium, Londone. Jis 
in tas lenktynes buvo stojęs 
priesz greicziausius ir ge- 
riausius Anglijos bėgikus. 
Lenktynes buvo per szeszias 
mylės. Daktaras sako kad 
szitas bėgikas nuo karszczio, 
kaitros apslobo.

NAUJA PADARME

Sociales Apdrauda 
(Social Security)

’ WASHINGTON, D. C. — 
Dirbantieji žmones turi naujos 
ruszies “Disability” (sunega- 
lejimo) apsauga pagal nauja 
pakeitima sociales apdraudos 
instatyme. Ju senatvės ir pa- 
likuonu apdraudos teises yra 
apsaugojamos jeigu liga ar 
žaizda juos sulaikė nuo nau
dingo darbo prailgintam lai
kui.

Priesz pakeitima instatymo. 
darbininkui, kurio alga buvo 
nukirsta sunegaledinanczia li
ga ar žaizda, sociales apdrau
dos spma galėjo būti nukirsta, 
ligi minimumo mėnesinės mo- 
kesties kada jis pasiekia 65 
metu amžiaus. Daugelyje at
sitikimu del negalėjimo dirbti 
per ilga laika darbininkui tru
ku keli metai kad turėtu rei
kalaujamu metu tinkami ji 
gauti sociales apdraudos. Tai 
buvo pametimas jo senatvės ir 
palikuonu apdraudos teisiu.

Naujas parupinimas veikia 
sekamai: Jeigu darbininkas 
visiszkai sunegaledintas sze- 
sziems metams arba ilgiau ir 
gydytojas tiki kad sunegaleji- 
mas gali ir dar tokiau tęstis, 
jis gali praszyti sociales ap
draudos instaigos kad suszal- 
dytu jo sociales apdraudos už
darbio rekordą per sunegaleji- 
mo laika. I

Jeigu darbininkas prisilai
kys žemiau pažymėtu reikala
vimu, jo senatvės ir palikuonu 
apdraudos teises yra apsaugo
jamos per visa sunegalejimo 
laika. Tokiu budu, kada ateis 
laikas surokuoti mėnesinius 

i mokesezius priklausanczius 
darbininkui ar jo szeimynai, 
kada jis pasieks 65 metu am
žiaus, arba palikuonams mir
ties atsitikime, metai kada 
darbininkas negalėjo dirbti 

’ nebus priskaitomi.
Naujas parupinimas apsau

goja senatvės ir palikuonu ap
drauda jeigu visiszkai nunega- 
letas lygiai kaip sziandien da
ro dideles apdraudos bendro
ves.

Senatvės ir palikuonu ap
draudos programa finansuoja
ma isz sulaikytu 2% isz algos 
prie kurios sumos prideda 
darldavis 2%. Jeigu sau 
dirbi, sociales apdraudos tak
sai yra 3%. Jeigu neturi in- 
eigu, nereikia mokėti taksu. 
Pasianaudodamas instatymo 
“disability freeze” aprūpini
mu, gali apsaugoti savo teises 
kol vėl pradėsi dirbti.

Būti tinkamu sziam “disabi
lity freeze” reikia prisilaikyti 
sekaneziu sanlygu:

(a) Dirbantis asmuo arba 
sau-dirbantis privalo turėti pa
stovaus darbo ilga rekordą; 5 
isz 10 darbo metu priesz liga 

j ar sunegalejima ir mažiausia 
11/2 darbo metu per paskuti
niuosius tris metus priesz su
negalejima.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

EROPLANAS
NUSZAUTAS

Bulgarai Komunistai 
Prisipažinsta

58 Žuvo; 12
Ameiikiecziu

ATHENS, GRAIKIJA. — 
Israelio, Žydu didelis prekybi
nis eroplanas su visais savo ke
leiviais buvo paszautas, užside
gė ir nukrito. Visi ant to ero- 
plano žuvo. Ju tarpe buvo dvy
lika Amerikiecziu.

Amerikoje pastatytas, dide
lis, keturiu inžinu eroplanas 
buvo Bulgaru nuszautas prie 
pat Graikijos rubežiaus.

Isz pradžių Bulgarijos val
džia nieko nesake ir užsigynė, 
bet vėliau prisipažino kad Bul
garai lakūnai ta eroplana buvo 
nuszove, už tai kad tas eropla
nas nuo jam nustatyto kelio 
buvo nuklydęs ir atsidūrė 
virsz Bulgarijos žemes.

Bulgarijos valdžia, prisipa- 
žindama kad jos lakūnai nu
szove ta eroplana, tuo paežiu 
sykiu iszreiszkia savo užuo
jauta. /

Tokia tu Komunistu “užuo
jauta” parodo ko mes galime 
tikėtis isz ju, nežiūrint visu 
konferencijų ir saldžiu žodžiu.

Nespėjo atstovai pargryszti 
isz konferencijos, kurioje Ko
munistai viską buvo prižadėję, 
savo norą taikingai su visais

Politikierius Užima Losziko Vieta

WaTv Cox (no deszine)
televizijos loszikas, žvaigž
de, buvo praszalintas in Las 
Vegas kliu,ba., vieszbuti, po 
trijų pasiredinimu, loszimu.
To puosznaus kliubo savi
ninkams jo loszimas nepati
ko. Bet jis turėjo del keliu 
ranvaieziu kontrakta po vie
nuolika tukstaneziu doleriu 
in sanvaite.

Jo vieta laikinai buvo už
ėmęs Nevada valstijos State 
Assemblyman, Stan Irwin, 
kuris yra buvęs loszikas. Jis 

sugyventi ir draugiszka ranka 
isztiesti.

Ir sztai vaisius visu tu gra
žiu žodžiu, tu prižadu visu tu 
draugiszku susitarimu; eropla
nas suszaudytas ir penkios de
szimts septyni ar asztuoni la
vonai.

Užuojauta negana, atsipra- 
szymas negana, užmokėjimas 
už sušaudyta eroplana nega
na, nes tokie žulikai gali szian
dien atsipraszyti, o ant ryto
jaus vėl panasziai padaryti.

ISZFUOLE ISZ
AUTOMOBILIAUS

READING, PA. — Trisds- 
szimts septynių metu amžiaus. 
Ponia Mary Caruso labai susi-* 
žeide, kai ji iszpuole isz savo 
vyro automobiliaus, apie de
szimts myliu nuo Readingo. Ji 
netyczia atsirėmė ant automo
biliaus duriu rankenos ir taip 
atidarė tas duris.

Jos vyras Charles Caruso, 
visai nemate kai jo žmona isz
puole isz automobiliaus, nes ji 

j buvo sėdėjus užpakalinėje sė
dynėje. Jis tik per autmobi- 
liaus veidrola, zerkola pamate 
savo žmona gulinczia ant viesz 
kelio. 

&

Vyras ja greitai nuveže in 
, Community ligonine, apie vie
nuolikta valanda nakezia, kur 
daktarai sako kad jai gal ran
ka ir koja yra nulausztos, ir ji 
taip buvo labai susižeidus nuo 
to isz automobiliaus iszkriti- 
mo. ‘

lofziko Wally Cox vieta už
ėmęs už doleri ant dienos.

Bet už keliu dienu Las Ve
gas kliubo savininkai gerai 
apsimislino ir vėl pasikvietė 
loszika Wally Cox, nes dau- * 
guma žmonių jo reikalavo. 
Loszikui Wally Cox visai 
nerupi ar jo loszimas tiems 
ponams patinka ar ne, nes 
jis jau dabar turi labai riebu 
kontrakta' del loszimo mu- 
ving-pikszieriuose in Holly
wood, California.

□ o o

Malonus Atlyginimas

Hilda Marin, Kubos gra
žuole ir gražuoliu rungtynes 
in Long Beach, California, 
maloniai užmoka jurininkai, 
kuris jos automobiliu vaira
vo per ta gražuoliu paroda. 
Jurininkas buvo sutikės vi
sa diena paszvesti, kad jis 
jos automobiliu toji parodo
je galėtu vairuoti.

AUSTRIJA VĖL 
LAISVA

. VIENNA, AUSTRIJA. — 
Austrijos žmones džiaugsmin
gai ir triukszmingai apvaiksz- 
cziojo savo kraszto laisves at
gimimą. Vieni taip triukszmin
gai sveikino savo kraszto atgi
mimą, kad mažiausia trisde- 
szimts keturi žmones buvo su
žeisti.

Apie trisdeszimts penki 
tukstaneziai Austriecziu susi
rinko in Stalino estrada, pa- 
cziame Viennos'miesto vidury
je, kai keturiu vieszpatyscziu 
vieliavos buvo nuleistos, ir 
Austrijos vieliava buvo gar
bingai ir triukszmingai iszkel- 
ta.

Ir taip užsibaigė deszimts 
metu to kraszto užkariavimas.

Apie du tukstaneziai polici- 
jantu buvo paskirta czia tvar
ka pala kyti, bet tai visai ne
buvo gana. Žmones paežius po- 
licijantus stumdė.

Bažnycziu varpai suskambė
jo., Bažnycziose ypatingos de- 
kavones pamaldos buvo laiko
mos pirmąjį syki nuo to laiko 
kada Hitleris buvo su savo Na
ciais užkariavęs ta krsazta, 
1938 metuose.

Sovietu Ambasada Vaszing- 
tone buvo pareikalavus kad 
Amerika tuo j aus iszsitrauktu 
visus savo kareivius isz Austri
jos ir juos parsigabentu na
mo. Bet Amerikos valdžia So
vietu visai nebepaiso, ir prane- 
sza kad ji nemato jokio strioko 
ir kad musu armijos turi de- 

1 vynios deszimts dienu laiko isz 
tenai iszsikraustyti, ir musu 
valdžia teipgi Sovietams duo
da žinoti kad tie musu karei
viai nebus pargabenti namo, 
bet bus perkelti in Italija. Aus
trijoje dar dabar randasi apie 
penkiolika tukstaneziu Ameri
kiecziu kareiviu ir karininku.

■
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Kas Girdėt
In Niagra Falls, .New York 

Plikiu Draugija protestuoja, 
kad barberiai (per daug ima už 
plauku apkirpima. Barberiai 
dalbar ima pusantro dolerio už 
plauku apkirpima, ir szita 
draugija dabar priesztarauja, 
sako kad tai stacziai skriauda 
tiek mokėti. O visi tos draugi
jos nariai yra plikiai.

—————— a e

Japonai, Tokyo mieste labai 
džiaugėsi del nors vienu strai- 
ku ir norėtu kad tos straikos 
niekados neužsilbaigtu. Darbi
ninkai kurie iszsiuhtineja ir 
prižiūri taksas dabar sustrai- 
kavo ir nesutinka iszsiuntineti 
tas taksas kol jiems algos ne
bus pakeltos. Del tokiu strai- 
ku ir Amerikiecziai suszuktu 
“Valio!”

• •
■ r — ■ ■ - .

Vaszingtone, darbininkai ir 
darbininkes kurie ipaszportus 
prižiūri ir iszduoda, nusiskun
džia kad szia vasara jiems jau 
ir per daug darbo. Panele 
Frances Knight, paszportu' ofi
so virszininke, pranesza kad 
sziais metais jos ofisas yra isz- 
daves 480,000 paszportu. Tai, 
50,000 daugiau negu pernai. 
Dauguma tu paszportu yrą 
tiems kurie važiuoja in sveti
mus krasztus ant vakaciju, at
ostogų.

1 • • ■ "
In Uniontown, Pa., penkios 

deszimts devynių metu am
žiaus, troko draiverys, Will
iam Jackson buvo suaresztuo- 
tas už tai kad jis szove in de
szimts automobiliu, kai draive- 
riai nepritemino savo szviesu 
pravažiuodami.

In Dalias, Texas, vagis insi- 
lauže in “Third Base Cafe” sa
ldina, pasivogė keturios de
szimts doleriu ir daug maisto, 
ir paliko trumpa raszteli: ‘'‘Asz 
buvau priverstas szitaip dary
ti. Mat policijantai manes ne
myli ir man insake isz miesto 
iszsikraustyti.”

' • •

In Artesia, New Mexico, Les
ter Plummer apskundė taksu 
rinkėja agenta ant puspenkto 
milijono doleriu, sakydamas 
kad tam agentui nebuvo valia 
jo asztuonios deszimts tris do
lerius iszimti iszbankos už tak
su neužsimokejima. Savo drau
gu užklaustas kodėl jis ant tiek 
milijonu buvo ta taksu agenta 
apskundęs tik del aszutonios 
deszimts tris dolerius, jis pasi- 
aiszkino: “Matote, draugu- 
cziai, valdžia visai nesupranta 
apie pinigus jeigu juos milijo
nais neskaitai, u|ž tai asz dalbar 
kalbu tokia kalba kokia visi 
Vaszingtone supranta, milijo- 
niszka. ’ ’

Nusiminimas Jaunikio

In Bountiful, Utah, kai mies
to iždo sziepa buvo apvogta, 
ant trijų szimtu penkios de
szimts vieno dolerio, miesto 
policijos viirszininkai paskel
bė kad visi dabar intarti, kurie 
turi raktus nuo tos iždo szie- 
pos. Tik tada jis staiga atsimi
nė kad ir jis del tos sziepos turi 
rakta. Jis tuo jaus visa ta va
gystes klausima pavede apy
gardos policijos virszininkui.

Kanados valdžia pardavė 
Komunistiszkai Lenkijai net 
deszimts milijonu buszeliu 
kviecziu. Kanados valdžia ty- 
czia taip padare, gerai žinoda

ma, ka>d Amerikai baisiai ne
patiks. Tai buvo padaryta ant 
kerszto už tai kad Amerika 
baisiai daug, savo kviecziu ar 
pardavė ar visai už dyka ati
davė tiems krasztams kur pir
miau Kanada parduodavo savo 
kviecziu s.

Bravorininkai dabar bieda- 
voja kad jie pernai ir sziais me
tais daug mažiau alaus parda
vė ir parduoda. Teipgi bedavo- 
ja ir cigaretu fabrikantai. Vi
si jie kaltina tuos grasinan- 
czius, pagarsinimus, kaip apie 
nutukimą nuo alaus ir vėžio li
ga nuo cigaretu rūkymo.

Jau eina gandai kad maiiiie- 
riu 'bosas nenusileis, kad jis 
teipgi, kaip kitu uniju bosai 
dabar reikalaus kad ir niainie- 
riams algos butu pakeltos.

Darbininkai sziais metais už
dirba apie asztuonis bilijonus 
doleriu ($8,003,000,000) dau
giau negu pernai.

Dabar galima net ir savo szu- 
nis ir kates apdrausti nuo li
gos. Už dvideszimts doleriu ant 
metu “Pet Health Plan, Ine.” 
Los Angeles mieste, Californi- 
joje prižada aprūpinti jusu 
szuni ligoje, užmokėti visus li
gos, operacijos ir ligonines 
kasztus.

Kai Genevos konferencija 
artinasi paaiszkejo kad jokio 
pasitikėjimo nėra ir nebus. Nei 
viens nei ant vieno nepasitiki. 
Kai tik Harold Stassen pradėjo 
kalbėti apie nors maža nusi
ginklavimą ar 'bent apsigink
lavimo ribas, Anglija iszsigan- 
do. Prancūzai bijosi kad Eisen- 
howeris nepasitiki ant Sovie
tu ir kad jis Sovietus neužpy
kintu toje konferencijoje. O So
vietai visiems gerinusi, vi
siems lenda in akis ir giriasi 
kokie jie yra geri.

H" • • '
Yugoslav!jos diktatorius Ti

to tupi ant tvoros. Jis jau ima 
gerintis Sovietams, net sutiko 
ii1 in sveczius pas juos atva
žiuoti. o ant rytojaus priėmė ir 
gražiai padekavojo Amerikai 
už daugiau kaip keturios de
szimts milijonu doleriu, $40,- 
000,000 dovanele.

Pypkes Dūmai

Senas bernas balsu szauke, 
Ir aszarasxsu ranka braukė, 
Beda man, beda man, 
Beda seniui būti vienam. 
Kvailas buvau kad tol laukiau, 
Kol senatvės susilaukiau, 
Beda man, beda man, 
Beda seniui būti vienam. 
Kad pacziute asz turetau, 
Toki varga nekentetau, 
Beda man, beda man, 
Beda seniui būti vienam. 
Kas man isz tu pinigėliu, 
Kad neturiu giminėliu, 
Beda man, beda man, 
Beda seniui būti vienam. 
Kaip jis balsu teip raudojo 
Visos mergos iszsižiojo, 
Bernauk da ir bodauk, 
Bernaudamas smerti lauk.

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKI!!

INGRABANAS Svarbus Praneszimas

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

arklio vienai moteriszkai, žiu
rėjo kaip trys vaikai verkdami 
ant jo kabinosi. Tada jis krū
muose prapuolė.

Didžiame Svebu susirinkime 
pranesze ju kunigas surisztam 
Ingrabanui jo likimą, kuri jie 
jam pagatavije buvo. Visi ka
reiviai tylėjo kaip žeme, kada 
kunigas kalbėjo ir žilbarzdis 
Ingrabanui jo žodžius iiszaisz- 
kino. Jiems ne laibai patiko ka
da akis lugrabano nenuliudo, 
bet sužibėjo kada jis piktumu 
Ra t i c u i p r i szau k e:

— Tu esi niekas ir su ma
nim neteisingai elgiesi. Ne kai
po kareivis, bet kaipo sena bo
ba tu atsikerszini.

— Szirksizlu czerszkimu pri
lygsta keiksmai surisiztojo, at- 
silieipe Raticas ir ženge nuo jo 
szalin. Pažebokit mano juodi, 
o galvyje apierai paskirta nu
veskit in tvarta.

Miras ir keli kiti kareiviai 
paėmė Ingralbana ir nuvede ji 
in vienus tuszcziuis namus ant 
kalno.

— Jei tau patinka., kalbėjo 
Švabas, tai prižadėk man kad 
tu isz tu namu neisz'begsi, tai 
asz tau kojas nesurisziu.

Ingrabanas in ji dėkingai 
pažiurėjo, bet atsiliepe. Nuo 
Ratico vyro jis ne jokios los- 
kos nepriima, kad jie jam ir 
szirdingai siūloma yra.

— Tai suriszkit jam kojas 
ir pririszkit ji prie kiečiaus.

Tuojaus' buvo Ingrabanas 
surisztas ant žemes padėtas ir 
prie sunkaus kiečiaus pririsz- 
tas, Svebai nuo jo atstojo, ir tik 
vienas jaunas kareivis likos 
ant sargybos. Ingrabanas gulė
jo tykiai ant žemes, aplesitas 
vyras ir visai nusiminęs. Tik 
viena karta jis 'sujudo kaip isz- 
girdo trepsejima, vieno žirgo. 
.Jis suszuko Hara, ant kurio 
arklis sužvengė. Jis jaute kad 
raitelis žirgą plakdamas tolyn 
jojo. Tada vėl viskas nutilo ir 
tik 'per viena maža plyszi sau
les szviesa in kambari insiga- 
vo. Pagal ta plyszi buvo kregž
des lizdą susilpine ir lekiojo 
szen ir ten savo vaikams mais
tą prineszdamos. Jis ir atsimi
nė kad ir jo tevyneje kregždes 
po jo paties stogu lizdus susi
krovusios turėjo ir sujudo ro
dos su peilu in durtos, bet jo 
mislis vėl iszniko.

Teip atėjo vakaras; sargas 
atnesze duonos ir vandens; jis 
dėkingai priėmė kada sargas 
jam uzbona prie lupu prikiszo, 
duonos is neeme. Saule nusilei
do ir kregždes parlėkė namon 
paskutini karta czirvejo, bare- 
esi lizde.Kambaryjestojosi tam 
su. Ingrabanas užmerkė akis ir 
užmigo. Po kokai valandai jis 
iszgirdo palei siena ka toki isz- 
palengvo slenkant. Iifgrabanas 
pakele galva ir akis pastate 
žvelgė ant to plyszo ir pamaži 
pasznalbždejo. Antru kartu vėl 
kas sujudėjo prie sienos ir an
tru kairtu Ingrabanas atsiliepe. 
'Jis pamate kad per plyszi kas 
norint ka inkiszo ir szen trau
ke. Jis mate kad tai buvo pei-

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

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

ti sodžių arba negirdėtų raite
lius jojanezius.

Jie leke nuo vieno kalno že
myn ir atkako nuo lyguma. Už 
ju'Sizviete ugnies liepsna. Jie 
puolė ant baltu Svelbu žiponu, 
kuriuos Volframas be Godes 
apsivilkę buvo. Isz vienos pu
ses atskambėjo riksmas ir ke
li raiteliai atlėkė ant ju.

— Dabar žūt ar but, suriko 
Godes ir beganai leke lig vėjo 
nesziami.

Viena striela inleke in Ingra- 
bano balna, antra sieke jo le
ki o, j e n c z i u s p 1 a u k us.

— Sziczion yra rubežine 
tvora, paszauke Wolf rainas. 
Jie privarė arklius ir per vir
siu perleke. Už kėlu žingsniu 
virsz ju iszsiplete medžiu sza- 
kos. Siauru taku jojo raiteliai 
ant kalno link. Arkliai klupo ir 
stenėjo.

— Jei arklis koja nusilauž
tu, tai turės Sveliu mergaites 
verktie, suszuko Wolfra.mas.

Bet persekiotoju riksmai nu
tilo ir jie pfcadejo isz palengvo 
tolyn jotie.

— Pamaži 'Godes, žmonių 
kūnai, 'be arkliu kojos nėra isz 
geležies. .Szakos pleszo plau
kus, o parvirte kamienai lauže 
kojas, paszauke Wolf rainas 
Svebui.

Jie per tankumynus užsigavo 
ant kalno ir tuom kalnu tolyn 
jojo. Ju kėlės nusikreipė in sza- 
li. Ant deszines puses jie mate 
deganti sodžių. Terp deganeziu 
grineziu stovėjo ant kalno Riti- 
co pilys. Staigai sužibėjo ant 
Ratico pilies stogo szviesa, ir 
beveik liepsnojo ir Ratico dva
ras.

— Dabar plesziko lizdas 
svila, suszuko lugrabano vyras 
pilnas džiaugsmo. Ne ant tusz- 
czio pone tu žadėjai jo namus 
užkurti e.

Ingrabanas misijuokie ,'bet 
per jo kuna sziurpuliai ėjo. Jau 
isz mažu dienu jis bijojo ug
nies ii- jo draugai ji dėlto tan
kiai iszjuokdavo. Dabar jis 
bandė nuo ugnies akis szalin 
kreiptie, bet vis jis turėjo in 
liepsna atgal žiūrėt. Jis' asimi- 
ne jaunikaiezio žodžiu, kuris 
neliepe pikta su piktumu atly
gint. Jis ir atsiminė žodžius to 
kareivio kuris ji surisizo. Jis 
nenusimanydamas ka, daryt 
kreipe arkli atgal. Bet Volfra
mas nutvėrė arkli už kamanų ir 
ji atgal atkreipė ir jam užplak
damas suriko:

— Tu prijauti, kad tavo 
tvartas dega.

— Neviena Svebu boba, ste
na. sziandien inkaitytam pe- 
cziuje, paszauke pirma joda
mas vadovas in savo draugus.

— Tai yra tik mažas atly
ginimas už skriaudas, karais 
jie mums suteikė yra, atsiliepe 
Wolframas. Asz mislyju kad 
Raticas nesvilis ryto Pranku 
sodžius. Žvakes žibina, jam ant 
namu link.

— TOLIAUS BUS —

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisiu 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu ii 
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

Pii kie U. S. Bonus!

lis. Jai jam pasisektu isz vietos 
pasijudint, tai jis galėtu 'peili 
su kojomis pagriebti.

Jis prisispyrę ir pasijudino 
isz vietos tada pamee jis peili 
tarp savo 'smrisztu kojų ir pas
kui ipagavo ji tarp dailtu. Jis 
perpjovė iszpalengvo virves, 
kuriom jis prie klucziaus pri- 
risztas btivo. Tada jis parėmė 
peili in žeme ir jam pasisekė 
virves kuriomis rankos surišz- 
tos buvo perpjauta. Tada jis 
su atvalnytoms rankomis galė
jo kojų virves perpjauta. Jis 
pasiliko da valandėlė 'begulint 
kol in sutinusius sunarius gy
vybe atėjo. Tada jis prie sienos 
priėjės pamaži pabarszkino ir 
klausė ar ka ne iszgirs. Ant ga
lo iszgirdo baisa patylomis sa
kanti : ,

—" Dabar greit pas mane!
Sargas ties vartais pradėjo 

krultetie; bet Ingrabanas kaip 
žaibas isžsivilko savo- 'žipona 
ir užmėtė ji ant sargo galvos ir 
ji apriszo ir tarė:

— Tavo gyvastį gali uižde- 
kavot vandeniui be duonai.

Tai pasakęs szoko pro duris 
laukan, kur viskas buvo tyka. 
Jis bego alplink namus. Ji nu
tvėrė įprieteliszka rankai ir pa
gelbėjo jam per tvora perszokt. 
Du vyrai nubėgo nuo kalno ir 
skubinos per sodžiaus ulyczia. 
Tuojaus užpuolė lodami ant ju 
visi sodžiaus szunes.

— Szunes tai yra ju pagel- 
bininkai, sukeikė Volframas.

Vienas isz panaktiniu pama
te tuodu vyru bėgant. Volfra
mas atsiliepe Svabiszko kalba 
ir parode in užpakali, kur ug
nis pradėjo degti e. Per so
džiaus tvora juodu perszoko ir 
da kelis akies mirksnius, tai 
juodu radosi ant pilno lauko, 
ir skubinosi begtie. Už ju su
kilo' lerumas ir riksmai. Prie- 
szai juos radosi liepa, po kurai 
vienas vyras su trimis arklais 
stovėjo. Beganai užsėdo ant 
arkliu ir bego tolyn. Ingraba
nas ant arklio atsigavęs paėmė 
savo draugo ranka ir paklausė:

— Kas yra. treežesis?
•— Godos Miros tarnas, jis 

man prisižadėjo; jo ponas ji su 
botagu musze ir dėlto jis jam 
namu ant galvos užkure. Ugnis 
yra snapus Ratico pilies, ir gy
ventoju mislis ten link nu
kreips, ir tokiu budu mes iszsi- 
gelbesim.

Raitelis pirma ju jodamas 
pakele ranka ir tarė:

— Isztikro! Mes prisiarti
nam rubežiniai tvorai; teip 
miegūsta nėra jokia Svębu sar
gyba, kad jie nematytu degan

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 krimiualiszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlicku. Su paveikslais. 17'i 
dideliu puslapiu, 35c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos T ur- 
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 Bernadiua. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No.150—Apie Dūkto Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Motercs 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.

N o. 158—A p i e Kapitonas 
Stormficld Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

No.Į72—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; 
G ūdras 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 

N 0.178—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.

N 0.194—Trumpas Katalb 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldiina Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

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

No. 198—Gromata arba Mu
ka musu Išzganytojaus 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

w Kaip Užsisakyti Knygas;

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

ĮĮ^r* Nepamirszkite dadeti 
dcszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasziu.

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

— Tu moki su tuom pulkel
iu gražiai apsietie ir juos lai
kai krūvoj. Gal but k’ba jie 
ir tau reikalingi bus. Tris die
nas jus keliausite per giria, ir 
kaip jus preisite prie pirmuti
niu namu musu tautiecziu tai 
jie nelpermeilingai jus priims.

— Asz nesitikiu ant tavo 
page 1 bos, atsake Golfredas, in 
ji žiūrėdamas.

Volframas nuspjovė ir tarė:
— Vienas likosi atgal, o 

man juodu yra artesni kaipo 
masezkiniai.

— Ar-gii tu nori atgal gryž- 
tie pas Svebus ir szituos ap
leist? Klause iszsigandes Gol
fredas.

Volframas ant szito klausi
mo neatsiliepe.

— Jis yra staigus ir nie
kad neapsimislindavo, bet tik 
tokio nėra, kuris ji prie gėri
mo butu ingalejas. Jis papuo
lė in rankas bi a u rus prigaviko. 
Ratico skleyczia turi slaptybe; 
apie ta sznekejo Svebu karei
viai ir juokėsi. Kad Raticas 
ant tos sklenyozios prispausda
vo, tai nubėgdavo alus in viena 
skyle, bet kada žilbarzdis alų 
pildamas ant sklenyczios spaus 
davo, tekėdavo alus isz skyles 
laukan. Pilni klastų yra jie, ir 
per klasta vien jie ji tik apga
lėjo. Begeriant apgalėtas prie 
varpelio apgalėtas, o ant galo 
surisztas tai jam per daug.

Neviena kirti jis turės kirs- 
tie kol jis savo pirmutine szlo- 
ve atgaus. Isz tos priežasties 
asz noriu pas ji sugryžtiė, ji 
iszvalnytie arba jam paskui 
sektie, nes prie musu t as priė
musį! tas prižodis: “Kaip po
nas, teip ir tarnas.”

Golfredas gana gerai supra
to Volframo misli ir jo klausė:

— Bet sakyk man, jai tu ji 
ir iszvalnysi, ar-gi jis ir ant ta
vo prikalbėjimo pabėgtu ir 
pristos. Jis isz vainos valos 
apleido savo valnylbe, ir man 
sake kad Svebai apie jo verte 
nuspręs, bet jis rodos buvo vi
sai nusiminęs.

— Mano ponas laiko priža
dėjimą, kaipo nedaugis musu 
žemeje, atsake Volframas, bet 
jai jis gales pa'begtie, tai jis ir 
darys. Ar tu nežinai ar ir Sve- 
bai tau apie tai nieko nesake? 
Jai įsu juomi apsieina neteisin
gai, nes jie nutarė prie sekan- 
czios ju szventes ji savo dievai- 
cziams apieravotie. Biedni 
szunes, suriko jis isz piktumo, 
girdėjo, kad vienas kuris, isz 
vainos vales in vergyste pasi
duoda taptų ant dievaieziu 

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

Skaitykit “Saule” Platinki! “Saule”

INGRABANAS
garbes papjautas? Suszuko 
Golfredas iszsigandes.

— Tu kalbi apie juos, kaip 
pritinka, atsake Volframas, už 
ganadintas isz zokoninko užsi- 
r u Minimo , kuris in n e vai e pa
siduoda prie graminio, tas isz- 
siperka, nuo to vyro, kuris va

ros reikalauje.
Kada Golfredas isz gailes- 

ties rankas gniaužė, kalbėjo 
Volframas in ji linksmai:

— Susiramink! Mano po
nas ji džiaugsma in niekus pa
vers, jis atgaus savo peili ir 
galės ji vartot priesz ta kuris 
dabar ji savo rankose turi. Ir 
dabar trumpai, svecziuod'ama- 
sis, asz noriu jus apleistie, nes 
asz numanau kad Svebu szpie- 
gai jau mums neseka. Jei tu 
ir keli nepavoksit, tai ta Trude 
kuri karve veda, jie tau paro- 
dis, jie yra isz mano puses ir 
žino gana gerai giroje apsiei
tie; jie ir kelesurąs, jai asz jei 
viską iszaiszkinsiu.

— Sakyk man da karta, 
kalbėjo Golfredas, jai tu nori. 
Svebai laiko sargyba. Ne vie
nas kuris yra didesnis už že- 
benksztis gali in ju sodžių ne- 
patemintas insigautie. Kaip 
tu mistini prie Ingraibano 
prieit.

— Tu nori per daug žinot, 
atsiliepė Volframas kytrai, bet 
asz tau pasakysiu, jei tu nori. 
Be pagelbininku asz ne eisu. 
Ten kur stovi Ratico gyveni
mas buvo pirma mano tautie
cziu sodžius; daug sodžių anas 
pleszikaas užmusze, o kitus in 
ne vale paėmė, nei vienam ne
patinka Raticui dirbtie; tu gi
ri ji sargybas, asz vien tik bi
jau ju sziunu, tu kudlu, bet asz 
turiu prie saves kas jiems loji
mą uždraudžia.

Bet Raticas ir jo karei
viai ? Volframas priėjo prie jo 
ir tarė:

— Ar tu nepatemijai, ka 
jis tau, ir kol pas ji prekejai 
daryt? Jis pardavė nevalnin- 
kuis tau, ir kol pas ji prekejai 
atviko, kurie gana gerai žino 
kad pas ji invales gali gaut ne- 
valninku pirktie. Ir idant jie 
ne ant nieko ateitu, nes jis par
sivaro daugiau nevalninku isz 
Pietiniu Pranku sodžių arba 
isz kitur, kur jo iszsiunstie rai
teliai jam velija.

— O po draug da jis nori su 
Frankais susiderintie? Tarė 
Golfredas.

— Gal jis mano kad Sacla- 
ros iszlygos bus vertesnes jai 
jis pasirodis iszgaistingu. Argi 
tu nori uždraustie Raticui pe
les gaudytie? Atsiliepe Gol- 
redas.

— Bet tu nepamislyjai apie 
tai ka tu szitiems prigatavoji. 
Jeigu tau ir pasisekė tavo po
ną iszgelbtie, tai sugražins in- 
pykes Sveibas moterys, mus pa- 
sivyjas, platus yra musu ped- 
kis ir mes tik pamaželi tolyn 
einam.

— Ir tave jie nepaniekintu 
norėdami savo dievaieziams 
afiera votie, atsilielpe Volfra
mas ir žvelge pasigailėdamas 
ant moterių ir kūdikiu. Isztik- 
ro jai pasiskubinsit, tai galėsit 
iszsigelbet. Jei jus galite prie- 
gada isz užpakalo užlikt tai ne 
pirmkol ryto saulei leidžentes.

Jis sznairiai in Golfreda pa
žiurėjas tarė:

— Musu tėvai sako kad 
krikszioniszki kunigai žino 
daug slaptybių, jai tau patinka

Asz sakau ir sakysiu, 
Ir mergelkas kaitysiu, 
Nes per jaises vyreliai 

ėdasi, 
Per jaises teisinasi ir 

muszasi.
Viena vaikina mergele 

pamate.
Nežinia už ka ji atstatė, 
Dabar jisai vis sargybe 

kiszneiuje neszioja, 
Ir kožnam kerszija, 
Katras su ja eis, 
Galva sudaužys, 

Ir ant daigto padės, 
Jeigu tik galės.* * *

Vyrucziai visur reike, 
gražiai apsieite, 

Jokiu vaidu nepradeti, 
Ar tai saliunoje ar kokiam 

name, 
Arba kitur ant sueimimu. 
Susirinko neseniai vienam 

mieste, 
O ir kitur svecziai, 

Dvejetą pakele larma, 
Likos nubausti už 

nemandaguma, 
Faluos liepe užmokėti, 

Ir paliepė malsziai 
užsilaikyti, 

O kad užmokėti nenorėjo, 
Da labiau klykti pradėjo.
Kitokios rodos nebuvo, 
Policija tuo jaus pribuvo, 

Kaip pas vaita užmokėjo, 
Tada jie tylėjo, 

Jpk tiesose sako: 
Kad tvarka butu 

užlaikytai, 
Už duriu! buna iszpraszyti.* * *

Mes Lietuviai kurie 
Gyvename sziam laisvam 

sklype, 
Neturėdami geru mokykliu 

del vaiku, 
Netenkame tukstaneziu 
Jau nuomenes kas meta, 
Ir atstumėm juos nuo 

tautiszkumo, 
Jeigu taji dalyka gerai 

apsvarstysim, 
Tai ateityje bus jau per vėlu. 
Reike kogreieziause stengtis, 

Idant in musu jauna v 
gentkarte, 

Butu inkepta tautiszkumas 
Ir motiniszka kalba.

Jeigu greitai neapsižiuresime 
Tai ka galime tikėtis1 isz 
Musu jaunos gentkartes 

u|ž keliolika metu. 
Patys galite dasiprast.

Tada nereikes nei Lietuviszku
parapijų, 

Nei mokvkliu, nes 
Airisziai viską apžios!

le ant jo turi, galvyjai'S arba 
žirgais jai jis ju gali parūpin
ti e. O jo ponui yra garbe ji 
menkos verties laikytie. Mano 
ponas nėra karo paimtas in ne
valė, kadingi tik tokiems te- 
pripuola papjautais taptie, jai 
dievaieziai kokios norint afie-

tai atimk Svebu žirbams byla, 
arba ir juos apjaikdink, idant 
jie jusu pedsakius nematytu.

— Nevienas žmogus ant 
szio svieto negali tai darytie, 
kaip kad lik krikszioniszkas 
Dievas, atsake Golfredas. Jo' 
vale asz pats ir szita pulkeli 
pasiduodu.

Volframas palingavo ant to 
pritardamas su galva:

Visada asz tikėjau kad jusu 
Dievas daug gali; asz visai ne
prigulu prie tu, kurie kriksz- 
czioniszka tikėjimą paniekina. 
Krikszczioniu maldos ir pago
nį! maldos gali būtie didei rei
kalingos krauju 'bėganti ap- 
.stabdytie, jai kas insipjauje, 
arba lietaus isz dangaus isz- 
mėlstie, jaii sėjimai su visai isz- 
džiuve yra. Bet asz patemyjau, 
kad tie, kurie daugiaaše in 
Dieva kreipėsi, menkiause lai- 
mse turi. Dėlto asz geriause ant 
manės paties nusitikiu. Dabar 
asz turiu nuo tavęs atstotie. Ne 
duok anie vienam numanytie 
kur asz einu. Ir klausyk, idant 
asz tau mano prilankuma paro- 
dycziau palieku asz pas jus 
mano arki i; galimas daigtas, 
kad asz tai apgailėsiu, gal ir 
ne, nes asz neinislyju ant ark
lio jodamas prie mano pono 
prisigautie. Lik sveikas drau
ge. Trude turi kirvi ir gali kar
ve papjautie. Dar karta, lik 
sveikas, o asz nusitikiu, kad

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

mudu Tirmgiu žemoje pasima
tysime.

Volframas da syki pažiurėjo 
ant to pulkelio, ant gelton 
plaukiu kūdiki u ir i'szbal lįsiu 
moteriszkiu. Tada jis sustojo 
ir nulipo nuo arklio ir lauke 
kol Trude, kuri vede karve 
prie jo prisiartino, o jisai tarė 
in ja:

— Klausyk Trude, kalbėjo 
patylomis, asz einu in kalnus 
del 'medžiokles; arkli asz palie
ku pas jus. Mano beris nieko ne 
daro mažiuteliams. Užsodyk 
ant jo silpnuosius, keis jiems 
reike skubintis. Jei asz ant va
karo nesugrysziu, tai pasirū
pink fu apie Sargyba nes jums 
reike skubini antra ryta, ir
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Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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sukurk ilgui, idant galetut nuo 
vilkiu aps i saugot.

Moteriszkai tie jo žodžiai ne 
labai patiko ir tarė:

— Szita szoki mokink tavo 
vaikus, sake lape, kada jie ant 
zuikienos užszoko ir jei galva 
nukando. Tu girininke mus ap
leidi mus biednus, kaip mes 
galėsim be tavęs apsieitie.

— Ne viena kareivi asz ži
nau, atsake Volframas, kuris 
tavo liežuvio daugiau atboja 
kaipo kardo; iszibandyk ji kar
ta ir prieszai merszkos. Nes asz 
turiu nuo jus atsitrauktie, kal
bėjo jis nerimaudamas. Daibok 
gerai ant kelio, nes jusu vado
vas yra svetimas, idant asz jus 
galetau vėl atrastie. Szitas yra

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- 
gc 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!

kėlės, kuriuom Svebai ant ple- 
szimo iszjoja. Jei jus paskubin- 
sit, tai da pirm saules nusileidi
mo atkaksit prie aužuolino, ne
toli salos kur įSvelbu upelis te
ka tai yra riibežius tarp Tirm
giu ir Svebu. Per ta upe eina 
brasta; žiurekit kad dar szian- 
dien per ja pereitumėte. Tada 
eikit kokia valanda in vakarus. 
Ten randasi mažesnis aužuoli- 
nas kuriame griuvėsiai senos 
pilies. Ten asz jums rodiju kad 
pernakvotu,. Antra ryta kelau- 
kit palei upe in sziaure link. 
Upe palikit'po deszine, o gires 
po kaire puse. Skersai jusu ke
lio teka maži upeliai, bet jus 
juos lengvai galit perbrist. Bet 
pagal upe gyvena Vendai ir 
nuo tu dabokitės. Potarn atke- 
lausit ties viena didele upe ku
ri vadinama yra juodasis van
duo. Ta upe yra gili ir jus turi
te ant medžiu per ja persigaut. 
Kad busit persigavo tai jokiu 
budu negalit eit pagal “juoda 
vandeni,” nes ten randasi uo
los ir status kalnai kur d^ug 
dvasiu. Bet jus vis tolyn in 
sziaure eikit, kol neprieisit vie
na sena sugriuvusi boksztą, te
nai pernakvokit, ir nuo tos vie
tos eina, kėlės in vakarus ir 
kad jus dvi dienas tuom kėlu 
kelausit, pareisit in Tirmgiu 
žeme.

— Atkartok tavo kalba da 
karta, atsake mergaite, idant 
asz nieko ne pamirszcziau.

Volframas atkartojo savo 
paliepimą; padavė kamanas

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
— George Kufrovicz, Sla- 

vokas, nuo 537 W. Centre uly., 
staigai numirė nuo szirdies 
atako Nedelioj savo namuose. 
Velionis gimė Amerikoje; buvo 
angliakasis. Paliko savo pa- 
czia Mare ir keletą sumu ir duk
terų. Prigulėjo prie Szv. Mari
jos Slavoku parapijos.

— Seredoj pripuola Szv. 
Stepono, o Tautiszka Vardine: 
Putgine. Ir ta diena: Menulio 
Atmaina: Pilnatis. Taipgi ta 
diena: 1933 metuose F. H. La 
Guardia yra iszkeltas del rin
kimu in Majorystes vieta New 
York mieste; 1863 m., Rusijos 
valdžia pakeitė Lietuvoj Lie
tuvius moktojus, ir in ju vieta 
paskyrė Rusus.

— Gerai žinomas Lietuvisz- 
kas dantistas, Jonas Bonavi- 
czius kuris turėjo savo ofisą 
ant West Centre uly., ana diena 
insikrauiste in savo nauja ofi
są-po Nr. 220 W. Mahanoy uly.

— Ketverge pripuola Szv. 
Dominiko, o Tautiszka Vardi
ne: Gilsze. Taipgi ta diena: 
1735 metuose spaudos laisve 
buvo nustatyta Amerikoje, kai 
teismas iszteisino redaktorių 
John Peter Zenger. Jis buvo 
apskustas už neva apszeižima 
New York valstijos -Gubernato 
riaus Cosby.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Paneles Marijos Sniegines. Ir 
ttTdiena: 1936 metuose Premie- 
ras Generolas John Metaxas 
paskelbė diktatoryste Graiki
joje, po Karaliaus Jurgio An
trojo vadovyste; 1933 m., Ame
rikos valdžia susitarė su darbi
ninkais. Senatorius Robert F. 
Wagner yra paskirtas pasita
rimo darbininku sztaiban.

Shenandoah, Pa.—
Jonas Karpaviczius, nuo 237 
Florida uly., nuo Shenandoah 
Heights, numirė pareita Pet- 
nyczia savo namuose. Velionis 
sirgo' ilga laika nuo azmos. Gi
mė Shenadoryje, paskutini 
karta dirbo Locust Coal kasyk
lose. Prigulėjo prie Shenan
doah Heights1 ugniagesiu drau
gijos, taipgi prie Lietuviszkos 
parapijos. Paliko savo paczia 
Ona (Yoduczia); keturios duk
terys ir du sunu, taipgi ketu
rios seserys, 'broli ir tris anū
kus. Laidojo Utarninko ryta sui 
alpiegomis in Szv. Jurgio baž- 
nyczios devinta valanda ir pa
laidotas in Szv. Kazimiero Len
ku kapinėse. Graboriai Oravitz 
laidojo.

Iszmintingi Žodeliai
— Niekas da nieko davad- 

no nepadare, jeigu ka nepa
prasto neiszrado.

— Jeigu esi galingu, tai 
isz galingumo nesigirk.

— O kaip reikia dideles isz- 
minties, idant būti visados ge
ru!

— Juonį labiau pats save 
myli, tuom esi didesniu nevi
donu pats sau.

— Patogi pati tuom yra 
daugiau mylėta per vyra, jeigu 
yra locnastis kito vyro.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima# 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.
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PASIVOGĖ SAVO
AUTOMOBILIU

DETROIT, MICH. — Ketu- 
rios deszimts penkių metu am
žiaus Erving Boozer buvo nu
teistas nuo vieno iki penkioli
kos metu in kalėjimą už tai 
kad jis pasivogė savo automo
biliu isz garadžiaus.

Jis buvo ' nuteistas szitaip 
Kovo dvideszimts szeszta die
na, už tai kad jis insilaiuže in 
garadžiu, kur jo automobilius 
buvo pataisytas, ir kur gara
džiaus savininkas ta jo auto
mobiliu laike už tai kad jis ne
buvo užsįmokejes tris szimtus 
szeszios deszimts du doleriu 
už savo automobiliaus patai- 
syma.

Jis ne tik insilauže in ta ga
radžiu ir pasiėmė savo automo
biliu, bet ir sudegino gara
džiaus jam sudaryta kasztu 
bila.

Gal szitas žmogelis ir nege
rai pasielgė, bet už toki prasi
kaltimą tokia bausme, mums 
iszrodo per didele, per asztri ir 
netinkama.

Teismas ir visi teisėjai aug- 
sztelninkai vereziasi ir ligi 
grindų klojasi kai koks ponas 
milijonierius būva patrauktas 
in teismą už keliu milijonu do
leriu pasivogima, ir dažniau
siai jam buvo viskas dovanoti
na. Bet mažo, paprasto darbo 
žmogelio teisėjai nesibijo .ir 
jam jau be jokios baimes kaili 
pila.

nių dabar visai nenori in teis
mą stoti ir priesz prasikaltė
lius svieczinti, nes jie gerai ži
no kad tas žulikas, vagis ar 
žmogžudis, už keliu metu ar 
menesiu vėl bus laisvas.

Jau beveik laikas kad tokie 
Parole Boards ir musu val
džios ir valstijos virszininkai, 
kaip Prezidentas ar Guberna
torius butu bent kiek suvaldy
ti ir suvaržyti, ir kad jiems ne
būtu duota tokia visagale val
džia, kad jie gali bet kuriam 
prasikaltėliui dovanoti ir ji 
isz kalėjimo paleisti. Ar musu 
politikieriai mislina kad jie 
daugiau žino negu musu teisė
jai? Teisėjai nubaudžia prasi
kaltėli, o politikieriai jam tuo- 
jaus viską dovanoja.

INSTATYMAI ANT
JUOKO

Pasmerkimai Mažai
Ka Reiszkia

PHILADELPHIA, PA. — 
Pasquale Concillio, piniguotas 
niekszas, raumeningas burlio
kas, ir kumsztininko Joey Gi- 
ardello draugas, buvo teismo 
nuteistas nuo szesziu iki asz- 
tuoniolikos menesiu in kalėji
mą už apvogimą vieno gazoli
no garadžiaus ir už sumuszima 
to garadžiaus darbininko.

Jis kalėjime neisztupejo nei 
vieno menesio, kai Parole 
Board jam viską dovanojo ir ji 
paleido.

Mes suprantame ir inverti- 
name tvarka kad kaliniui die
nos kalėjime būva sutrumpin
tos jeigu jis gerai ir tvarkingai 
apsieina. Bet, mums rodos tos 
dienos turėtu būti sutrumpin
tos pradedant nuo szesziu me
nesiu, ir tik nuo tu asztuonioli- 
kos menesiu reiketu atimti ke
lias dienas del gero pasielgi
mo.

Mes jau seniai ir tankiai ra- 
szeme kad pasmerkimas iki gy
vos galvos in kalėjimą, mažai 
ka reiszkia, kai szitas Parole 
Board sztabas gali toki žulika 
žmogžudį už keliu metu paleis
ti ir jam viską dovanoti.

Ar tai dyvai kad daug žmo

tos bankos sanskaitas suvesti 
ir peržiureti.

TĖVAI INTARTI

Sūnūs Isz Laivyno 
Pravarytas

QUONSET POINT, R. I. — 
Dvideszimts szesziu metu am
žiaus Joseph H. Sumner isz 
Prividence, Rhode Island pra
varytas isz savo darbo in 
Quonset Point Naval Air Sta
tion, už tai kad jo tėvai yra in- 
tarti, kad buk jiedu priguli 
prie keliu intartu Komunistisz- 
ku draugijų, kurios yra dabar 
valdžios pasmerktos.

Sumner, Antro Pasaulinio 
Karo veteranas, sako kad jam 
jo komandorius pasakė kad 
jau nuo rytojaus jam jau dar
bo nėra.

Jo tėvai užsigina kad jie pri
guli ar kada nors prigulėjo prie 
kokios Komunistiszkos draugi
jos. Jo tėvas yra Pirmo Karo 
veteranas.

Laivyno virszininkai sako 
kad jie daugiau nieko negali 
pasakyti ar paaiszkinti kas- 
link szito darbininko pravary- 
mo, bet kad jis turi būti pra
varytas, nes vis randasi pavo
jus kad jis kada nors ka prasi
tartu ir savo tėvams pasakytu 
apie savo darba. Jie sako kad 
jeigu jis kitur, o ne su savo tė
vais gyventu, tai gal butu ga
lima ji tame darbe palaikyti, 
bet kol jis su savo tėvais gy
vens tai jam tenai darbo nebus.

Czia tai jau tikrai Sovietisz- 
ku ir Komunistiszku raugalu 
atsirūgsta. Sovietai taip daro 
Rusijoje, bet ežia, kas czia 
mums kada buvo pasakęs yra 
laisves ir lygybes szalis, ir czia 
anot musu konstitucijos, kiek
vienas žmogus yra nekaltas kol 
yra tikrai priparodinta kitaip.

BANKIERIAI
SUARESZTUOTI

$2,000,000 Nusisuko
a

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA. 
—Keturi Paryžiaus bankieriai 
yra intarti už pasisavinima 
daugiau kaip 705 milijonu 
franku, (musu U.S.A, pinigais 
apie $2,000,000).

Visi tie bankieriai priguli 
prie Pa jot ir Cozette bankos. 
Bendra-savininkai Marcei Coz
ette ir Pierre Pajot, ir broliai 
Daniel ir Jacques Lefebvre yra 
intarti už suktybes, per kurias 
jie pasisavino du milijonu do
leriu, kurie priguli tiems žmo
nėms, kurie buvo tuos pinigus 
in ta banka pasidėję.

Cozette ir Lefebvre buvo su
laikyti kalėjime; kiti du buvo 
paleisti, kol bus galima visas

36 JAPONAITES 
PRIGĖRĖ

TSU, JAPONIJA. — Baisiai 
didele banga insitrauke in ma
res keturios deszimts penkias 
jaunas Japonaites, kurios jau 
baigė savo mokslus ir pratybas 
kaip gerai ir saugiai plaukti. 
Mokytojos ir žvejotojai tuo- 
jaus surado visas ir isztrauke 
isz mariu. Bet trisdeszimts sze
szios mergaites neatsigavo, pa
simirė.

Daktaras Suisumu Nagai sa
ko kad daug kitu mergaieziu 
butu iszgelbeta, jeigu daktarai, 
slauges ir policijantai butu bu
vę greieziau paszaukti. Bet isz
rodo, kad visi taip iszsigando, 
kad nei vienam in galva neat
ėjo szauktis pagelbos.

Policijos virszininkas Taro 
Takino sako kad policija nieko

apie tai nežinojo, kol vienas po- 
licijantas pamate ambulansa 
greitai važiuojant, ir nuo drai- 
verio dažinojo kas atsitiko.

Visos tos Japonaites buvo 
visa sanvaite praleidusios be- 
simokindamos kaip plaukti. 
Jos buvo iszplaukusios apie 
trisdeszimts penkias pėdas nuo 
kranto, kai ta didele banga 
isztiko jas.

KARDINOLAS
VIS KALINYS

Paleistas Tik Del 
Žmonių Akiu

VIENNA, VENGRIJA. — 
Augsztas Kataliku Bažnyczios 
atstovas, Rymoje, sako kad 
Vengrijos Kardinolas Josef 
Mindszenty yra vis Komunistu 
kalinys, nors Vengrijos Komu- 
nistiszka valdžia yra paskelbus 
kad Kardinolas yra paleistas ir 

| dabar yra laisvas žmogus. Jis
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Naturally Dad’s going to get the special gift 
that he’s been hinting for lately. But this year he’s 
also going to get a gift that won’t cost him any 
money. In fact, it will return his money with 
interest. ’Cause Mom and I are giving him a U. S. 
Savings Bond.”

* * *
This young fellow has a mighty good idea—and one 
that might help you. Since Dad’s biggest concern 
is his family’s security, a Savings Bond is a gift he’s 
sure to appreciate.
And a Bond is one gift that grows more valuable as 
it gets older. It earns 3% interest, compounded semi
annually, if held to maturity. So by the time this 
gift is 19 years and 8 months old, each $1.00 you 
invested will be worth $1.80!
Besides that, a U. S. Savings Bond is one of the 
finest and safest investments you can make, because 
it’s an investment in the future of America. So drop 
in at your bank today and purchase a Bond for 
your Dad. w

Want your interest paid as current 
income? Invest in 3% Series H

United States Government Series H Bonds are new 
current income Bonds in denominations of $500 to 
$10,000. Redeemable at par after 6 months and on one 
month’s written notice. Mature in 9 years, 8 months 
and pay an average of 3% per annum if held to ma
turity. Interest paid semiannually by Treasury check. 
Series H may be purchased through any bank. Annual 
limit: $20,000.

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

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.
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sako kad tai tik Komunistu 
propaganda.

Kardinolas Mindszenty, pa
leistas isz kalėjimo, buvo tuo- 
jaus pasiunstas in tolima vieta 
in Maara kalnus, apie pusan
tro szimto myliu nuo Buda- 
peszto miesto, kur sargai ji 
diena ir nakti sergsti, ir isz 
kur jam nevalia nei pasijudin
ti.

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

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

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

NAUJA PADARME
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

(b) Medikaliszkas inrody- 
mas yra reikalingas. Gal būti 
sunkus protinis ar fizinis sune- 
galejimas kuris sulaikė ji nuo 
naudingo darbo arba gali būti 
aklas.

AMERIKA
PROTESTUOJA

Reikalauja Atlyginimo 
Už Žuvusius Ant

Eroplano
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos valdžia yra pasiun
tus Bulgarijos valdžiai asztru 
laiszka, reikalaudama kad Bul
garai dabar pilnai užmokėtu, 
atlygintu už tuos trylika Ame- 
rikiecziu, kurie žuvo, kai tas 
eroplanas buvo Bulgaru nu- 
szautas, ir isz viso penkios de
szimts asztuoni žmones žuvo.

Gerai kad Amerikos valdžia, 
per Szveicarijos Ambasada da
bar taip reikalauja tokio atly
ginimo isz tu Komunistu Bul
garu. Bet kas pasakys ar nusta
tys, kiek atskira ta gyvaste 
yra verta?

Czia reiketu reikalauti dau
giau negu tik piniginio atlygi
nimo, czia didesnis negu pini
gu ar apdraudos klausimas. 
Prilyginus su mumis, Bulgarai 
yra tik nyksztukai; o jeigu 
nyksztukas iszdrysta priesz 
milžiną stoti, jis tuuri už ta 
drąsą brangiai užsimokėti.

(c) Jis turi kreiptis in so- 
ciales apdraudos instaiga su- 
szaldyti jo rekordą kuomet jis 
sunegaledintas ir kada jau sir
go szeszius menesius arba r il
giau. ...

Aklas ar sunegaledintas žmo
gus privalo gauti tolesniu pa- 
aiszkinimu apie “suszaldymo” 
aprupinima isz areziausio so- 
ciales apdraudos instaigps. 
Reikia paduoti aplikacija pirm 
negu “suszaldymas” pradeda 
veikti. Jeigu norite daugiau 
informacijų apie “disability 
freeze” atsiszaukite areziausia 
sociales apdraudos instaiga. 
Social Security Administration

DU JAUNIEJI
UŽSIMUSZE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ko draiverys trisdeszimts sep
tynių metu amž., John Jacko- 
wski nebuvo sužeistas.

Jurininke Abrau užsimusze 
kaip du automobiliai susikūlė 
netoli nuo Clinton miesto, New 
Jersey. Dvi kitos jurininkes, 
kurios su ja važiavo buvo su
žeistos. Jos buvo nuvesztos in 
Warren ligonine in Phillips
burg, Pa.

Masino pasime in Burdette 
ligonine in Cape May, New 
Jersey. Jis važiavo ant dvira- 
ezio kai susimusze su automo
biliu, kuri vairavo Ponia Flo-

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

ir 1.1.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako. 
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.

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

rence Haimowitz, isz Wild
wood Crest. Platinkit “Saule”




