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Pauksztys Rado Saugia Vieta
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Szitos pauksztys ilga ke
lione atliko kol rado vieta 
kur vanduo nėra užszales. 
Jos ežia, in Schwantine Ri
ver Estuary in Kiel, ant Pa- 
baltojos mariu atskrido, nes 
visur kitur upes yra užszalu- 
sios ir jos negalėjo rasti sau

maisto. Apylinkes gyvento
jai tiems pauksztims ežia 
duoda maisto kad jos nepra
žūtu. Tokio szalczio Euro
pos gyventojai nėra patyrė 
per kelis szimtus metu kaip 
dabar jie kenezia.

Citriniu Karaliene vogta Petnyczioj. Ji yra 
deszlmts septynių metu 
žiaus Eleanor Drumheller.

Policijantai spėja kad
czla butą to paties vagies dar
bas. <

dvi-
am-

tai

Isz AmerikosNlTAPRASTA?IPMA Jauni Rusijos Kaltina Cigaretus

NUSZOVE SAVO
ŽMONA

Norėjo Ja Tik 
Iszgazdinti

Europiecziai Ima Iszsi- 
kasti Isz Sniego Pugiu

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA
— Daug metu praeis pirm ne
gu Europiecziai pradės už- 
mirszti szios žiemos vargus; ir 

i gal dar ilgiau ims kol jie užmo-PHILADELPHIA, PA. — į gal dar įigįau ims kol jie užmo- 
Trisdeszimts asztuoniu metu kes už tas baisias iszkadas. 
amžiaus John Snipes nuszove žinios apie nepaprasta žie- 
savo žmona, trisdeszimts ketu- maj Vįs aiszkino kaip miestai, 
riu metu amžiaus Ponia Mabel miesteliai buvo sniego pugo- 
Snipes. Jis policijantams Ja- niįs užkloti, kaip keliai ir gele- 
mes Devlin ir Samuel Brouse cinkeliai buvo užsnigti, 
pasiaiszkino kad jis buvo susi- 
peszes su savo žmona už pini- jma suprasti kiek iszkados tik- 
gus ir iszlaidas, ir ji jam ramy- rai yra padaryta.

i bes nedave kad jis mažai dirba Prancūzijoje, pavyzdžiu, 
ir dar mažiau uždirba. daugiau kaip puse rugiu, kvie-

Jis sako kad jis tik norėjo ja ežiu iszszalo, ir beveik visi aly- 
iszgazdinti ir už tai jis pasi- vu medžiai suszalo. 
eme medžiokles karabina, ir 
norėjo paleisti viena kulka in dare už tai kad elektros, ang- 
siena, bet jo žmona staiga kaip ar aiiejaus neteko. Szitokis 
nors tenai pasipynė ir jis ja fabriku užsidarymas szimtus 

! nuszove. Ji pasimirė in Hahne- tukstaneziu doleriu kasztavo. 
mann ligonine apie valanda po Italijoje daržoves jau ir taip 
tai- ; baisiai brangios, bet bus dar

brangesnes, nes beveik visu 
farmeriu lauka iužszalo, ir jie

TA A TZ'T A n a dabar nei sau gana daržovių 
U AK 1 AKA neturi nei del sekios szi pava- 
----- sari.

Vokietijoje dabar daug žmo-

Bet tik dabar Europiecziai

Anglijoje daug fabriku užsi

NUSZOVE

Mokslincziai
Pralenkė Amerikos

Mokslinczius

MASKVA, RUSIJA. — Ži-

cal Institutą, Leningrade, vie
nuolika tukstaneziu studentu 
eina augsztesnius inžinieriaus 
mokslus. Szitokie studentai 
yra paliuosuoti isz vaisko;

nios apie Rusijos mokslinczius Rems nieksiąs uz dyka, jiems 
pareina ne isz Sovietu, bet isz 
musu rnokslincziu, ir jie per
spėja Amerikos valdžia, ir sa
ko kad Amerika snaudžia ir 
nieko nedaro, kai Sovietai mili
jonus jaunu studentu mokina 
ir lavina del augszcziausiu 
mokslo vietų Sovietu Rusijoje.

Per viena Komunistu, kon
gresą, Maskvoje, Premieras

DAUGIAU
POLICIJANTU

Gražuole Dorothy Steiner 
isz Boca Raton, Florida, bu
vo iszrinkta Citriniu Kara- 
raliene per Žiemos Turga in 
Winter Haver. Ji ežia rodo 
kaip gardus yra citrinis.

KOLEGISTE
APVOGTA!

Vagis Mažai Gavo
PHILADELPHIA, PA. —

Temple Universiteto kolegiste, | 
devyniolikos metu Shirley 
Kashoff buvo apvogta savo 
kambariuose. Vagis grasino jai j 
su revolveriu ir sake kad jis ja! 
užmusz jeigu ji ims spiegti. Jis 
paskui isz lėto iszkrauste visus 
stalczius ir visur iszjieszkojo, j 
bet rado tik szeszis dolerius ir 
keturios deszimts centu.

Policijantai nuveze ta kole
giste in Temple Universiteto li
gonine. Kita kolegiste tame pa- 
cziame universitete buvo ap-

PHILADELPHIA, PA. — 
Philadelphijos miestas turi ge
rus ir sanžiningus policijantus 
ir jie savo darba gerai ir sanži- 
ningai atlieka. Bet ju yra per 
mažai. Czia randasi keturi tuk- 
staneziai asztuoni szimtai pen
kios deszimts asztuoni polici
jantai. Tokiam miestui reiketu 
tris sykius daugiau. Ir žmones į

■ moka gana taksu palaikyti kad 
i ir dvideszimts tukstaneziu po- 
! licijantu.

Pasirodo kad dabar, ant vie- 
i no sykio, tik tūkstantis ar ma
žiau policijantu eina sargybos 
pareigas ant vieno sykio. Tai 
reiszkia kad yra paskirtas vie
nas policijantas del dvieju 
tukstaneziu žmonių.

Kiek žmones per taksas su
moka, tai butu galima pasisam- 
dinti du sykiu tiek policijantu 
ir jiems du sykiu daugiau mo
kėti, kad jie visus gyventojus 
tinkamai apsaugotu.

Policijantu algos ubagisz- 
į kos, nežiūrint to kad visi Phi
ladelphijos gyventojai baisiai 
dideles taksas moka.

O kaslink paežiu policijantu 
tai reiketu jiems algas padvi
gubinti, bet atimti isz ju auto
mobilius ir kiekvienam paskir
ti vieta kur jis pesezias eitu ir 
sargyba užlaikytu.

Žulikai, vagiai, razbainin- 
kai, paprastai pešti insilaužia 
in namus ir fabrikus. Policijan
tai, eidami pešti, tokius žulikus 
greieziau suimtu.

Dabar musu policijantai,
(Tasa Ant 4 Puslapio)

DAYTON, OHIO. — Polici
jantai jieszko nežinomo žuliko, niu be darbo. Per ta szalti, visa 
kuris nuszove szeszios deszimts Į statybos tvarka buvo sustab- 
penkiu metu amžiaus daktara, dinta.
kai daktaras savo namuose se- Tas pats beveik kiekviename 
dėjo ir žiurėjo in televizijos Europos kraszte. Vienur anglių 
programa. trūksta, kitur aliejaus, gazoli-

Daktaras buvo užmusztas no stoka. Fabrikai uždaryki;
ant sykio. Keturios kulkos su- susisiekimas visur sutrukdin- 
dauže kambario langa, ir dvi tas; vieszkeliai, geležinkeliai 
pataikė in Daktara James H.
Gunn.

Jo žmona buvo prigulus ta
me paeziame kambaryje, bet ji 
nebuvo nei sužeista.

SURAMINO TĖVUS

Dabar Dingo

pragyvenimas valdžios parū
pintas; jiems opera, teatrai vi
si kiti pasilinksminimai už dy
ka; jiems ir ju szeimynoms at
ostogos už dyka.

Svarbiausi mokslai yra me
talurgijos inžinierių, mokslin
siu. (Jie mokinasi apie “Jet” 
inžinus eroplanams ir apie ato
mines bombas.) Tokiu moks-

Bulganinas jau tada gyriesi lines iu Sovietai susilaukė pen- 
kad Sovietai jau dabar turi
pusszeszto milijono jaunu mok- Universiteto. (Amerika isz vi- 
slincziu, specialistu, ir kad dar su savo universitetu pernai su- 
keturis milijonus daugiau tu- silauke tik szeszis szimtus pen- 
res 1960 m. Jie tada jau bis 
mus visose mokslo szakose pra- so-) 
lenke.

Sovietai savo kolegijas ir 
universitetus tvarko ir valdo 
kai savo rauduonaja armija. ! skaitąs ir pamokas, 
Jau daugiau kaip deszimts me- augszcziau jie pakils savo kla- 
tu kai Sovietai renka tik ga- seje, juo puikiau jie gyvens, 
biausius jaunuolius ir jos siun- juo daugiau isz valdžios jie 
czia in augsztesnius mokslus, gaus. Kiekvienas tokis studen-

Tokie studentai kaip ponai tas> aPart tu savo technikos 
gyvena; jie nei cento nemoka nieksiu, turi mokintis Vokisz- 
už savo kursus, už savo mokslą, Aai ar Angliszkai. Jokiu spor- 
tet anaipto, valdžia ne tik tu, kaip futbole ar basketbole 
jiems visus kasztus padengia,! Sovietai universitetuose nėra, 
bet dar ir primoka. Kai tokie studentai baigia

Puse milijono moksleiviu da- mokslus, jie negali eiti dirbti 
bar mokinasi in trisdeszimts kur jie nori. Per dar tris metus tu universitetu ar dideliu fab- 
tris Rusijos universitetus, kur jie turi dirbti valdžios jiems riku prezidentais ir gauna apie 
mokina vien tik ant moksliu- paskhtus darbus, ir gauna mo- keturios deszimts tukstaneziu 
ežiu specialistu. keti apie szeszis tukstanezius doleriu ant metu. Su tokia al-

Szimtas asztuonios deszimts doleriu ant metu. (Tai penki

kis szimtus vien tik isz Kalinin

klos deszimts septynis isz vi

I

Visi szitie studentai labai 
sahžiningai mokinasi, ir vaka
rais lankosi in prakalbas, pa

nes juo

Daktaras Evarts A. Gra
ham, Daktaras ir Chirurgas 
in St. Louis College of Phar
macy and Allied Sciences 
sako kad c’garėtai yra kalti 
už daug žmonių vėžio ligos. 
Jis sako kad 
retu privaro 
žlo ligos.

Gal Ponas
apie ka jis kalba, bet mes 
taip pat žinome kad tukstan- 
cziai kitu Daktaru patys ru
ko ir sako kad nieko tikro 
nei szitas Daktaras nei tokie 
Daktarai apie vėžio liga ne
bežino.

rūkymas ciga- 
žmogu prie ve-

Daktaras žino

Ir inžinierius, Sovietu Rusi
joje, yra garbes žmogus.

Mokycziausi būva paskirti

užpustyti, upes užszaliusios.
Amerikiecziams sunku su- institutu mokina vien tik inži- sykiai daugiau kaip geriausias 

prasti kaip sniegas, ledai ir 
szaltis galėtu taip visa ta) 
kraszta taip suparalyžiuoti.| 
Amerikiecziai, kurie gyvenai 
sziaurinese valstijose, kas me-I 
tai pergyvena didesnius szal- 
czius, be jokio nuotykio. Bet 
Europos žmones nėra pripratę 
prie tokio szalczio ir už tai vi
sai nebuvo tokiai žiemai prisi-

nierius. In Kalinin Polytechni- dart įninkąs.)

WANTAGH, N. Y. — Leite 
nantas Kenneth Baxter buvo renge. 
pasiuntęs laiszka isz Icelandi- Pietinėje Anglijos dalyje 
jos, suramindamas savo tėvus fabrikai turėjo užsidaryti nes Į 
ir pasakydamas kad jis svei-1 neturėjo gana anglių. Geležin- 
kas ir gyvas. Jo eroplanas buvo į keliai buvo užpustyti ir mainu 
sugedės ir turėjo greitai nusi- freit-kariai buvo užszale. 
leisti, bet visi iszliko sveiki ir Vandenio tankos ir paipos 
gyvi. buvo užszalusios; ir paskui kai

Kai jo tėvai skaitė ta savo viena diena oras staiga atslu- 
sunaus laiszka, jie gavo žinia go, atszilo, tos tankos, paipos 
isz Lakunu Sztabo kad tas pats 
“Globsmaster” eroplanas, su 
ju sūnumi nukrito in mares ir 
dingo.

Eroplanai ir laivai per kelias 
dienas ir naktis jieszkojo to 
eroplano, bet rado tik kelis ap
degusius likuczius.

Nors tėvai to dvideszimts
dvieju metu amžiaus leitenan- į 
to dar turi vilties kad j u sūnūs jiems ims apie deszimts metu 
gyyvas, bet lakunu sztabas jau k°i jie susilauks vaisiu nuo sa- 
atszauke visus tuos eroplanus, vo alyvų medžiu, kurie szia 
kurie to dingusio eroplano žiema iszszalo.
jieszkojo, ir sako kad nebeliko 
jokios vilties kad kas butu isz- 

) likes gyvas.

sutruko, susprogo. Ir žmonėms 
teveik visur pritruko vande
nio.

Prancūzijoje, vien tik kvie- 
czlu nuostolis siekia szeszis 
szimtus miljionu doleriu. Apie 
asztuonios deszimtas nuoszim-į 
tis visu daržovių ir vaisiniu 
medžiu žuvo.

Viduržemiu farmeriai sako

Komunistai Vakaru Berlyne

Viena diena in Paryžių buvo 
atveszta tik szimtas asztuonios 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Rauduoniosios Armijos 
Karininku Delegacija ežia 
padeda kvietku puokszte 
prie pomninko, Vakaru Ber
lyne. Jie szitaip apvaiksz- 
cziojo ir paminėjo Rauduo
niosios Armijos inkurima 
tris deszimts asztuoni metai

atgal. Szitos apeigos buvo 
atliktos apie keturi szimtai 
mastu nuo Raudonųjų rube- 
žiaus. Tai buvo vienatines 
pareigos tokios sziapus tos 
“Geležines Sienos,” kuri at
skiria Sovietus nuo laisvųjų 
krasztu.

ga jie jau gali laikytis savus 
namus, savaji automobiliu su 
chauferių, ir samdintis keletą 
tarnu, tarnaieziu. Reiszkia; 
tikrai jau poniszkai gyventi.

Dabar musu mokslincziai sa
ko kad Rusija kas metai isz sa
vo universitetu iszleidžia be
veik du sykiu tiek, kiek Ameri
ka. Ir tie mokslincziai yra spe
cialistai, inžinieriai.

Pernai, in Genevos atomine 
konferencija, visi krasztai bu
vo pasiuntė savo mokycziau- 
sius ir gabiausius mokslin
czius. Tos konferencijos pirmi
ninkas, Lewis Strauss sake: 
“Mes susitikome ir susipažino
me su Rusijos gabiausiais 
moksllncziais, inžinieriais, ir 
ka mss dažnojome turėtu vi
sus mus iszgazdinti.”

In ta Genevos konferencija 
Sovietai buvo pasiuntė savo 
mokycziausius žmones, bet j u 
antra eiliniai mokslincziai ga
lėtu su musu pirmos eiles 
mokslincziais lygintis.

Sovieati iszrenka tik gabiau
sius studentus ir juos leidžia in 
tuos augsztus mokslus. Visi ki
ti in žemesnius, technikos 
mokslus stoja, ar jiems patin
ka ar ne.

Sovietai renka savo busi
muosius mokslinczius, kaip 
mes, Amerikoje renkame spor
tininkus, futboles loszikus.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Ka kunigas nori apgauti!

— Gana, kunigėli sekti ke
liais Szkeredelninkuczio ir lai- ’ 
kvti kalbas tokio niekszo už

jau tik gero ir jam ir savo 
kampo žmonoms. Sofizmotais 
asz ne mislyju ginti teisingumo 
savo. Dabar man po tavo žo-

Nežiūrint to kad dabar AFL 
ir CIO unijos susivienyjo ir su
darė viena bendra frunta, uni
jos mažai intekmes turės ant 
naujo Kongreso, nežiūrint kiek 
pinigu juos pralei§ per atei- 
nanezius rinkimus.

Valdžia ir atskiros valstijos 
daug pinigu paskirs del nauju 
vieszkeliu ir del pątaisinimo ir 
paplatinimo senųjų.

Kariszkas sztabas teipgi dar 
daugiau milijonu pareikalaus 
del apsiginklavimo ir taip su
darys dar daugiau darbu ir pa
leis dar daugiau milijonu do
leriu in visokias statybas.

Nors Ropublikonai jaueziasi 
tikri kad jie laimes rinkimus 
del fPreziderito, jeigu stos in 
rinkimus; ’bet nežiūrint to, 
jiems daug kas rupi. Sztai kaip 
dalykai stovi:

Senate randasi keturios de- 
szimts devyni Demokratai ir 
keturios deszimts septyni Re- 
publikonai. Lapkriczio mene
syje septyniolika Repulblikonų 
Senatorių turės stoti in rinki
mus, ir tik penkiolika Demo
kratu, ir septyni isz tu Demo
kratu randasi pietinėse valsti
joje kur jie gerai ’žino kad jie 
laimes. Reiszkia, tik asztuonios 
Demokratu vietos nepastovios, 
prilyginus prie Republikonu 
septyniolikos nepastoviu vietų.

Dar ir to negana; kelios Re- 
publikonu vietos randasi ūki
ninku, farmeriu tarpe. O visi 
žino kad farmeriai dabar bai
siai yra supykę ant Repu'bliko- 
nu partijos.

szventas. Jisparode visiems ko džiu man aiszkesniais pasirodo 
jis vertais.

Inpykusi Onute rfa ne viena. Szkeredelninkutis visa laika ji 
asztria. teisybe primine klebo-1 stuume ir stūmė in purvą ir 
nui, prikiszdama Szkeredelnin- tersze jo varda. Alažai to, ka 
kuti ir jo neteisu dorgima visu .pats daro* jis ir kitus gaude ir 
Lietuviu. į vede ant persekiojimo Arincu

— Onute! Atsiliepe neisz-! Vinco. Bet, vaikeliai ir Vincas 
kentėjas kunigas, ne minavo-į kaltas. Jam reikėjo iszkesti iki 
kite man to niekszo, per kuri 1 galui, kaiip sveika iszkentai.

I asz tiesa pasakius, gal būti 
kad padariau didele klaida, lai
kydamas jaunus Lietuvius už 
suvis ne gerus 'žmones. x

—■ Kaip kunigėli neinina- 
voti? Ar kunigas ir dabar seki 
jo žodžius, kaltini vaikina ta
bu, kanu palis kaltesnis esate. 
Terszete ir kitus naujus Lietu
vius, kurie tik tuomi kalti, jog!czįam vienok paduoti paveiks- 
myli savo tėvynė. . ]a> jc] sunku. Bartis ant

— Gal būti Onute, jog asz1 Vincu Vinco mes visi mokame, 
paklydau ir paižvilgyje savo Į bet ne mokamo apsvarstyti ta, 
ant Vincu Vinco, bet asz nore-Į ka jis gero yra padaręs.

darbai szito vyro. Gal but, jog

kejo jam kebli iki galui kaip 
asz keneziau. Bet, kunigėli, jus 
užmirsztate, jog mane perse
kiojo dvi-tris sanvaites, o ta 
vaikina persekiojo ne metus, 
ne. trejus. Bepig, kunigėli, ki
tiems pasakoti apie krikszczio- 
niszkus jausmus ir darbus, pa-

In Fairfax, Virginia, Teisė
jas Ernest N. Hudgins užsimo
kėjo bauda už tai kad jis nebu
vo pilnai užsiinokejes savo tak
sas. Už keliu valandų po tam 
jis teisme pasmerkė szesziolika 
kitu žmonių kurie teipgi nebu
vo pilnai u'žsimokeje savo tak
sas.

1955 metuose, Lapkriczio, 
devinta diena Prezidentas Ei- 
senliowerisbuvo Sovietu Rusi
ja pasiuntęs szitokius linkėji
mus: “Siuneziu jums nuo visu 
Amerikiecziu kuo geriausius 
linkėjimus ir viso gero vėlinu 
Sovietu Rusijai jusu naujos 
valdžios sukaktuvėse. ’ ’

Ta pati menesi Sovietu Ru
sijos Vice-Premieras Lazar M. 
Kagano vicli buvo pasakęs: 
“Po vieliava Markso, Engels, 
Lenino ir Stalino mes esame vi
sus pergalėje, ir mes, per viena 
laimejima in kita eisime kol 
susilauksime visiszkos perga
les musu Komunizmui.”

Dabar piusu mokykloms 
trumpa ir trūksta apie du szim- 
tu tukstaneziu mokytoju.

KEIDOSZIU ONUTE
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

ku Vincu Vinco nusirado ir ki
tu apart ■Skeredeln.inkuczio. Ar 
neuždarote jus vaikinui kelio 
in savo tėvynė, o dabar, priver
tė ji užsilikti toli nuo tėvynės, 
kaltinate, jog jis vede svetim
taute ir svetimtike? Ir kunigas 
kaip matau, randate save tei- 
sum, o kaltu tik Vincu Vinca!

She hung her laundry
in the White House East Room!

^Abigail Adams was no clinging vjne.
Wife of one United Spates President and mother 

of another, she exercised great influence on both 
the social and political life of her time. Besides, she 
did the Adams’ family washing and ironing and 
cooking and dishwashing—and raised four chil
dren, practically alone, while her husband was 
away for long periods of time on business.

And Abigail did even more. She was an excellent 
business woman. She managed her husband’s motl- 
est estate with such discretion and skill that John 
Adams was able to retire from public service to a 
life of comparative ease. And 'this was in distinct 
contrast to the poverty that embittered the closing 
years of some of his illustrious contemporaries.

John Adams would never have been able to gain 
this security without the invaluable help of his de
voted wife Abigail.

^nd the same cOuld be said about many successful 
jLjL men today. Many American wives not only 
inspire their husbands to set worthwhile goals—but 
also aid them in attaining them. And a family’s 
sound financial-standing is dependent as much upon 
a woman’s ability to manage money as it is her hus
band’s ability to make it. That’s why a savings pro
gram should be a family program—'as much the 
wife’s responsibility as it is her husband’s.

Many wives today are encouraging their husbands 
to invest regularly in U. S. Series E Savings Bonds 
on the Payroll Savings Plan. It’s the easiest way to 
save—and one of the safest. Once you sign up for 
Payroll Sayings, you can relax and know that your 
saving is being done for you automatically. Each 
payday your money goes into Savings Bonds—where 
the principal is assured and your returns guaranteed.

Help your husband gain financial security tomorrow 
•—by inspiring him to invest in Savings Bonds today.

For the big things in your life, be ready 

with U.S. Savings Bonds

The U. S. Government do'es not pay for this advertising. The 
Treasury Department thanks, for their patriotic donation, 

the Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

Ir užkaitusi Onute eme rody
ti, ka dare naudos, kaip budi
no isz miego savo brolius Lie
tuvius Vincas ir kai]) Lenkai, o 
sekdami Lenkus ir nesupran- 1 
tantis Lietuviai persekiojo ji. • 
Czionai Onute nesigailėdama 
dažu, piesze abroza ir tiesu ir j 
liūdna. Isz pradžios klebonas 
klausė Onutės nekantriai. Bet 
ne piligam, pradėjo klausyti su 
atsidėjimu, ant galo gaude 
kiekviena jos žodi. Da jis pir
ma syki girdėjo teip- kalbant 
apie Lietuvius. Senos nuomo
nes sujudintos pamatuose da
bar yra griuvo. Kilo naujos. 
Ant veido matyti buvo, jog ei
na jo galvoje ne lengvas dar
bas. Iro ir griuvo senos nuoiho- 
nes, bet su jomis tartum iro ir 
griuvo jo esybeje ir dalis jo pa
ties.

Ne! Tai iro ne jo paties da
lis. Iro tai ir biro eilia purvo 
nuo jo proto, užauginta ir isz- 
karszinta ruueszcziu visokiu 
Lenkpalaikiu. Seniai užmirszti 
jausmai pradėjo kilti szirdyje 
kunigo. Blykstelėjo jo' ome
nyje nuvargę veidai jo tėvu, 
giminiu ir susiedu. Atsiminė ju 
didele meile artymo, velijimą 
visiems'gero, meile viso ko, ka 
tiktai Dievas aut svieto leido. 
Isz antros puses, atsiminė jis 
persekiojimą ir iszjuokimo tu 
tėvo per kiekviena szunlenki 
tankiai ne mažai pagelbėta ir 
visuomi paszelpta. Ir liūdna ir 
rustut pasidarė kunigui; ir ta 
Lietuviszka surudusi sermėga, 
ir ta. Lietuviszka.tukstaneziais 
amžių sena kalba pasidarė jam 
artima, sava, ir miela. Dabar jo 
galvoje kilo mislis ne apie Vin
cu Vinca arba jo kalte. Ne! Da
bar kilo kita suvis, kitas pla
tesnis klausimas: ar kalti kuo
mi nors tie jauni Lietuviai vai
kinai, kurie ryžos ‘primint ki
tiems, kad mylėtu savo tėvus, 
savo ievyne ir savo kalba? 
Priesz ji sėdėjo kiti tokie kal
tininkai; ant ju linksmu tar
tum ii- jaunuveidu, gulėjo dome 
rupesezio apie ateite tėvu, gi
miniu ir artvmu. Palingavęs 
galva, klebonas pamislijo sa
vyje: isz tokio būrio vaiku 
Lietuvos, tik tiek ja mylineziu! 
Likusiejie iszblaszkyti po visa 
svietą ir visas tautas per ne
draugus ir persekiotojus Lietu
vos; o terpu tu persekiotoju ir 
asz.”

Ir terpo sėd niežiu aplinkui 
stala, pabaigus Onutei kalbėti, 
vienas pakilo ir pakeles pri
pilta alaus stikline, užriko: .

— Sveikata Onutės, musu 
užtarytojos!

— Sveikata! Sveikata Onu
tės! Suriko ir kiti.

— Sveikata tavo Onute! 
Atsiliepe ir klebonas pakelda- 
mas savo stiklą; dėkui tau, jog 
tu man senam akis prapleszai 
ant nauju in,dejų kampo, ku
rias iki sziol asz maeziau tik 
durnuose ir klydau gal. Dėkui, 
jog man davei pažinti, jog tas 
kelias, kuriuo asz ėjau, ne teip 
tiesus kaip man rodos. Duok 
Dieve, kad asz stodamas nuo 
szios dienu draugu Lietuviu, 
ne girdecziau jau daugiaus to
kiu 'žinių, kaip svodba Vincu 
Vinco!

—■ Dėkui visiems! Dokui, o 
ypacz dokui kunigui klebonui, 
atsiliepe Onute.

z—■ Guodotinas 
Pertarė, ja vienas isz 
studentu, ka alpie svodlbas to
kias, kaip Vincu Vinco, tai nuo 
jusu paežiu jos daugiausiai pri 
gules, kaip ir prigulėjo. Nevai
kykite aveliu lazda nersuoda- 
mi, tik szaukite pas save, jos

nesiskirstys. Jos glausis prie 
jusu.

— Alane labai ingazdino 
jaunais Lietuviais, pratarė kle
bonas.
• — O, ar ne gazdino Onute? 
Paklauso tas pats sveczias.

. — Hm! Numykė sziptere- 
jes kunigas, kur ne gazdis, gaz
dino.

— Na! Sziandien ir turite, 
tartum, patvirtinimą, pertarė 
kitus Kurpiunas; bet reikėjo 
jums, geradejau, paklausyti, 
kaip ji už kunigus užstojo ki- 
tokoje vietoje.

— Tiesa! Tiesa! Pritarė 
pora balsu isz terpo studentu.

— Tai tada suprastumėt, 
guodotinas kldbonau, trauke 
vėl Kurpiunas, jog tie gazdini- 
mai tik intrigos ir tai suvis pai
kos. Visi Lietuviai myli savo 
kampa ir viską, kas tame kam- 
Ipe yra gero. Ar-gi jie galėtu 
iszmesti isz savo szirdies ta 
tei]) guodojama kunigui buo
mą? Aly Ii jie savo kampa, gei
džia jam viso gero,geidžia dėl
to ir santaikos, ypacz terp savo 
žmonių. Szita jus galite pate- 
myti kaip apsiejimo visu, teip 
ir apsiejime Onutės.

Czion Kurpiunas privedė 
klebonui ne viena pasaka apie 
attsiejimus isz studentiszko 
gyvenimo, teip ir apie atsiemus 
su Onute, busią universzitetis- 
kame mieste.

— Aliela tai man girdėti, 
, prataro klebonas links m a i; 

duok Dieve, kad tokios Onutės 
pas mus augtu ant laimes musu 
nuvargusios szalies. Ir jeigu 
asz pirma geriau jos. sveikata, 
tai dabar d a mieliau 
antrinti.

Ir vėl suskambėjo 
pasklido balsai:

— Už sveikata Onutės!
— Už sveikata Lietuviu vi

sokiu liuomu! Atsiliepe kiti. Il
gai ėjo puota. Tamsi naktis 
klausė giesmes jaunimo apglo
busi savo rubais ramino žemo, 
ramino žmonių veisle, malszy- 

. dama vargus ir rupeseziu aitra. 
; Ten suglaudo jj saldu miegu 

akiu vokas vargszio, czion po 
jos spranu loke laisvos dainos 

! ii-linksmi balsai klegėjo. Va! 
Atsiliepe smuikas, judindamas 
stygas Va! Ir retukas pritarda
mas suskambėjo ir jaunos po
ros, isz kur atsirado, po iszkai- 
szyta žolinius svetlyczia pa- 
skrijo szokti.

Pirmoje poroje ėjo sesuo ir 
. Onutės ir jaunesnysis

Vincu Vinco, baigiantis 
v e r s i t e t a st u de n t a s.

•Patemyjas ta, linksmai 
. tore jo klebonas ir mete

ant Onutės.. Ir Onute mate szo- 
į kaneziapora ir ji patemy'jo pa- 
. žvelgi kunigo, bet jos veidas 
■ buvo liūdnas.

--------GALAS----- —

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isx 
szito Katalogo 

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
. APYSAKOS, IR T. T.

man pa

st i klai ir

brolis
uni-

szyp- 
akis

Pypkes Durnai

Nėra Nieko, Gero

klebenau! 
sveežiu

Sziandien ant svieto nėra 
nieko gero.

Visose dalyse svieto
Negalima surasti užkaborėlio 
Kuriame nebutu kokio 

sumuszimo.
Matomai žmonija 

graizstosi galo.
Svietas neužganadintas.
Viskas brangsta ir ateis 
Laikas kad ir už pinigus 
Nebus galima gauti 

reikalingu dalyku.

i
No. 101—Kapitonas Velnias. 

Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapi ji, 50c.

No. 20*1 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tamas, 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 Kapitoną* 
Stormf ield 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 Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyna 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap

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

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

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

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

No.196—Stacijos arba Kai 
varija Viesz. Jezuso 
15c.

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

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motino* 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Uisisakyti Knygas:

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

ĮpgV Nepamirszkite dadet) 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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., - Ų. S. A.



‘ ‘SAULE ’ ’ MAHANOY CITY, PA.

Keidosziu Onute
(Tasa)

Tame tarpe, kad Szkeredel- 
ninkutis drožė ant stoites, 
Skriaudupis iszneres isz rugiu 
per laukus per pievas stacziai 
patraukė pas kleboną, pas ku
ri tame laike jau buvo atėjės 
gandas apie kratymu Kėido- 
sziu.

— Jagamasti, dvesuodamas 
kalbėjo Skriaudupis insivertes 
in klebonija, tik ka policija 
krėtė Keidoszius, kur rado po
pierius iszduodanczius. Szkede- 
delninkuti; dabar jie važiuoja, 
in miestą, Szkerodelninkus. o 
tėvai, dasižinos, jog pas jus yra 
valiza to vaikino, kurioje ran
dasi vieni tik persekiojami ir 
uždrausti d ai y kai.

Klebonas tai girdėdamas ir 
rankas nuleido; paskui trupu
ti atsipeiikejas pratarė:

— Sudeginti: bet gal ir ne
spėsiu !

— Ne teip kunigėli! Prata
rė Skriaudupis, liepkite pa
kinkyti viena arkli’ del manes; 
asz sesių in vežimėli, insidesiu 
valiza ir rasiu jai vieta, ar upė
je, ar girioje. O jeigu imsite de
ginti arba slėpti kur nors, tai 
liks pėdos 'žymios.

—■ A, tai tiesa vaikeli! Im- 
kie tu ja nuo mano galva.

Po valandlees isz: klebonijos 
iszvažia.vo Skriaudupis lydi
mas karsztomis prabaszcziaus 
maldomis, kad ji Dievas pa
nėšėtu kuoramiausiai ir kuo 
toliausiai nuo jo.

Girioje Skriaudupis numėto 
valiza in lauža ir nuvažiavo, 
tolinus teip maustydamas kad 
sutiks ka nors keliu einant isz 
pažinštamu. Ir tiktai, sutiko 
viena stubelninka isz bažnyt 
kaimo, kuriam, davė parvažiuo
ti kunigo arkli., novai muistan
tis labai girioje nuo sparyu.

Isztikruju-gi Skriaudupis 
jieszkojo tik progos aprevida- 
voti valiza., kurioje galėjo ir 
turėjo būti ir jo dvi-tris nelai
mingos laiszkus. Ir szita viltis 
teipo-gi neapgavo Skriaudu- 
pio; terpu cielos krautuves vi
sokiu intalpu laiszku raszytu 
invairiu buomu žmonėmis ir 
vis kompromintavo jau ežiu ra
do ir savo laiszkus su antraszu

Ant Gavėnios
- No. 197 Graudus Verksmai 

arba Pasibuclinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

No. 202 No vena, Stebuklin
go Meddliko Dievo Motinos 
Garbei 15c.

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 19G Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra d«J prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

“kvaitienos Skriaudupio >”. — 
Pirmuoju darbu buvo sudegin
ti jas, ir kada vejas iszmete pe
lenus laiszku, Skriaudupis isz 
džiaugsmo ant visos girios už
riko: Ura!

Tam tarpe per giria gryžda- 
mas Keidosziu Vincas iszgirdo 
szuksma ir pamislyjes, jog te-

♦ M-**-************

Vaikai, guodokite savo 
Motina prigu 1 i ne z i ai, 

Atiduokite jai kas priguli, 
Nei iždu o kite jai jokiu 

nesmagumu, 
Nes neturėsite ja visados! 
Tik pamislyk tu mergele, 
Lakstai kaip pateliszke, 
Isz vienos vietos in kita, 
Numeti ant grindų savo 

drapanas,
O motina eidama paskui 

tave,
Surenka' visas ir padeda 

. kur. priguli.
Lakstai ant visokiu 

pasilinksminimu, 
Pas drauges ant szokiu, 

partijų ir 1.1.
Juk galėtai pati sau 

Iszsiskalbti kas tau reikia,
Bet motina padaro tai 

už tave.
Motina sumazgojo torielkas, 

O ar tu jai prigelbejai?
Pavalgai ir iszlekai,

O motinėlė vos pastovi 
ant kojų,

Ant galo atsisėda ir 
pradeda verkti,

Kad tau nieko blogo 
neatsitiktu.

Motinėlė tave myli ir 
Vėlina tau kuogeriausia. 

Juk galėjai senai, motinėlei 
Prigelbeti naminiam, darbe, 

Galėjai pakloti savo lova, 
Iszsiskalbti drapanas ir 

padėti viską paredke. 
O ar taip darai ?

Ne. Viską palieki del 
senos motinėlės.

O tu, sūneli, kaip tu guodoji 
ta savo motinėlė?

Jeigu tavęs motina praszo 
Kad nors atneszti 

viedra anglių,
Ar prikirsti malku, ar 

padarai ta? Ne!
Palieki tai del savo senos 

motinėlės,
Nes tu neturi laiko \ 

Palengvint motinėlei jos
darbuose, 

Atsakai: neturiu laiko,
Pasidaryk pati, 
Ir eini povelniu,

Nesirupindamas daugiau 
apie motinėlė!

Sūneli ir dukrele, 
Atsiminkite jog kada 

motinėlė jus apleis, 
Tik tada pažinsite jos

verte, 
Ir tada graudinsites, 
Bet jau bus per vėlu! 

nai smaugia kas žmogų, pa
spaude arkli prieszakin.

Szuksmas prisiartino syki ir 
antra; sekdamas ji Vincas nu- 
szokes nuo arklio ir pririszes ji 
prie szakos, pasileido in gira. 
Lengva, suprasti jo dyvus, kad 
pamate Skriaudupi triūsian
tis ties valiza. Nieko nesakyda
mas norėjo Vincas gryžti at
galios, bet anas ji patemyjo .ir 
suszauke:

— O tai patalkiai in laika! 
Eik szian artyn nebijokies, 
czion nėra pleszyku ir niek- 
szi u! ’

— O ka. czion tamista voi- 
ki Paklausė Vincas, stebėda
mas in darba. Skriaudupio.

— Tai-gi matai, tu manos 
da turi klausti, ka asz veikiu, o 
asz tavęs ne klausos žinau: kur 
buvai, ka veikei.

— Na, vargiai be žinai, at
siliepė Vincas.

— Ne tiki man? Gerai! 
Klausyklos! Buvai tu policijo
je, žiurėjai laikraszczius rastas 
ties szidželka; paskui buvai su 
policija, krėsti Szkeredelninku
czio, jieszkojo t e valizos su tur
tu jo...

— Pfu! Tsztikruju, kaip-gi 
tu gali tai žinoti! Žingsni atgal 
žengęs, paikjause Keidosziukas.

— O valiza kaip matai, mat 
kur guli! Neatsikel damas trau
ke tolinus Krepesorius, užsiga- 
natinesinspudžiu padarytu ant 
Vinco.

dos neperdaug. Bet aipscziai 
buvo kitos intalpos, terpu ku
riu viena, liudyjo apie tai, kad 
Szkeredelninkutis jam ženotas.

L ai s z k o s, k omp r om i t a v o j a n -
ežios nekaltus žmones, visas! 
sudegino, o likusias pamote gi-: 
rioje ant loskos oro ir veju.

—■ Ar no butu geriau liku-1 
ežius padarus (policijai in na
gus? Paklauso Skriaudupis, ar 
tokiu budu nepasirodytu aisz- 
kosne jusu nekaltybe?

—• Ne! Tai bus nereikalin
gais darbas; rastum pundelyje 
laikraszcziu, gana buvo žinių 
musu nekaltybes ir kaltes 
Szkeredelninko. Po lietui, o 
radosi sausos vietoje Lietu
vi,szku, Rusiszkos uždraustos, 
paskui pėdos czebatu su pad- 
kavelemis.

— O szimts velniu! Suriko 
patraukdamas kalba Skriaudu
pis.

— Ant galo pairaszai ranka 
Szkeredelninkuczio daryti ant 
krasztu laikraszcziu. Ir kaip 
matau tai tiesa nusako ir pul
kauninkas žandarmu, jog tai 
ne tas laikraszcziu pundelis bu
vo padėtas per apsirikimą nak
ties laike, patamsyje. Ir jog 
antra pundeli turėjo kur nors 
jisai nusiusti.

Szpekedami teip Krepeso
rius su Keidosziuku pavakarį 
perkeliavo in Keidoszius, kur 
rado Kurpiuna su Szirminsku-

— Susimildamas, tu ' man 
pasakyk kokiu budu viskas tau 
žinoma? Antrino klausima. Kei
doszius.

Dabar Skriaupupis mostelė
jęs ranka pradėjo pasakoti vis
ką apie Szkeredelninkuti, ka, 
jis žinojo ir kas atsėjo pastaro
se dienose. Isz szitos, gana il
gos, pasakos Vincas dasižinojo 
jog ta laiszka, dergenezia Onu
te, kuria jisai skaitė, raszyta 
norea per Vincu Vincą; isztik- 
ruju pasika.vojo du sėbru:

— Skriaudupis rasze tekšė
ta pagal žodžiu Szkeredelnin
kuczio, o tas pradėjo ranka. 
Tolinus dasižinojo ir apie tai, 
jog Krepesorius per savo kvai
lumu. patekės in nagus kiaula- 
kio, turėjo jo klausyti.

— Broluti! Kalbėjo teisin
damas Skriaudupis, dabar tik 
asz jaueziu po saves žemes 
tvirta, o kol nemaeziau sude
gintu savo kvailiu laiszku, del 
manes rodės, jog mano kojos 
stovi ant lumpuojanezios po 
manimi balos, kuris gali kiek 
vienoje akimierkoje atsiverti 
ir praryti mane. Pažiūrėk ir 
pats in k a asz per ta laika pa
virtau.

Tiesa Vincas pažiūrėk in 
Skriaudupi, bet nieko tokio ne 
patemyjes, tik szyptelcjo. Tar
pu savos dabar juodu susikal
bėjo peržiureti palaikus niek- 
szo kiaulakio ir jeigu kas isz 
tokiu jau laiszku kaip Skriau
dupio, tai sudeginti, arba su sa
vimi paimti, kad nežutu nerei
kalingai apgautas per nieksza 
svietas.

— Tokiu vienok laiszku ras
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64 pus. Did. 5x7 col. ;l 
Dabar Po 25c.

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

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.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir lindimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa

ežiu, atėjusius pažiūrėti kas 
daros ir ar negali kuome gel
bėti žmones.

Diena, prasidėjusi laibai pa
vojingai ir liūdnai del Keido
sziu, pasibaigė netikėtai links
mai.

Kurpiunas gavo dabar nuo 
Onutės pavelijimą pakalbėti su 
tėvais ir nutarė sutarė anais 
duoti ant užsaku.

-—• Mm! Sau mikliojo po no
siai Skriandupis žiūrėdamas 
ant jaunuju pora. Tiesa ji sake, 
ojg teksianti gaspadoriui. Ir 
asz nesupratau, bet ir suprasti, 
stiuku buvo beveik nesimatv- 

davo. Mm! O sutverta, tartum 
ypatingai del inteligento ir 
iszmintingo (žmogaus su ramu 
gyvenimu, kaip mano. Na, už
augs Elziute, tai gal bus isz- 
m in tingesne. Palauksiu d a. ■

c* ❖

Per Szv. Ona buvo pirmieji 
užsakai Onutės. Po Misziu pri
gužėjo namai Keidosziu pilni 
svieto. Buvo kunigai abudu, 
buvo isz aplinkiniu pažinšta
mu gauujos ir inteligentu ir vi
sokiu. Vieno nebuvo: Vincu 
Vinco.

— Tai da užsilikę darbai 
Szkeredelninkuczio, jo to vai
kino nėra,, kalbėjo Kurpiunas, 
ir ypatingai vaiszino tėvus 
Vincu Vinco.

— Tai da užsilikę darbai 
Szkeredelninkuczio, jo to vai
kino' nėra, kalbėjo Kurpiunas, 
ir ypatingai vaiszino tėvus 
Vincu Vinco pritardamas:

— Gerkite- ir valgykite ir 
už sage ir už savo sunu, kurio 
czionai nėra, o kuris turėtu bū
ti.

Vieno visi gailavo, jog jau 
nebus tokiu linksmiu varduvių 
Onutės, kaip iki sziol būdavo.

i Menkai lieka dalyku papa
sakoto isz gyvenimo Onutės 
Keidosziu. Isztekejus už vyro, 
atsiėmė pas save ant žiemos El- 
ziuke; pavasaryje vienok turė
jo praszyti ponios isz bažnyti
nės ulyczios, kad priimtu mer-

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.

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

gaite nors ant trumpo laiko pas 
saves.

Naujas varduvės Onute Kei
dosziu paskutini syki szvente 
pas tėvus. Su duktere trijų me
nesiu ant ranku priiminėjo ji 
sveczius vaiszindama, meiliai 
po senovei. Elziuke paaugėjus 
:rr.puti, vadavo dabar Onute ir 
motina prie svecziu. Keli kleri- 
kai ir keli studentai sutartines 
sode giedojo, o seniai susiedai 
apie stala. sznekucziavos. Ter
an seniu sėdėjo klebonas su 
jaunuku, prie ju prisėdo ir 
Onute.

— Girdėjai Onute žinute, 
pratarė jaunukas, Vincu Vin
cas, sako su Stacziatike apsiže- 
nyjes.

— Jeigu tai tiesa, kunigė
li, t i a padar e jisai klaidai dide
le isz savo- puses, bet kaltinti, 
asz jo ne galiu.

— O kas-gi kaltas? Pa
klausė, pakeles galva klebonas. 
Ar tai neisztvirkimas; ar tai ne 
bedievyste ji vede ant tokio 
darbo ? Tokie darbai neliks be 
korones Dievo, ne tik ant anuo 
bet ir ant szio svieto. Asz seniai 
tai pranaszavau ir dabar mato
te kaip iszsipilde mano žodžiai 
ant Vincu Vinco, kad jis nie
kai ir paklydėlis. Tai galite 
girdėti ir nuo kitu dievo bai
mingu žmonių.

— Kunigėli! Atsiliepe už
sirūstinus Onute, visi mes žmo
nes ir ne niekas isz musu be 
nuodėmės priesz Dieva, ne isz- 
gyveno ant svieto, nors ir ma
lonu kiekvienam vaiskum rubu 
stoti ant sūdo Dievo. Tik vieni 
isz musu terszia ta rūbą per 
pikta valia, kiti per inžulnuma, 
o yra tokie, kurie per nelaime 
supurvina szvięsu ru'ba:. Bet 
tankiai pasitaiko ir teip, jog 
einant tiesūmi keliu instuma 
per piktumą kitas in purvyną, 
bala. Ar-gi kunige klebenau 
jus mislyjote, jog Dievas kotos 
sutersztaji? Ne! Jis pareika
laus ant atsakymo ta, kuris in- 
stūmė savo broli in purvai. Keli 
metai atgalios ar nesigire 
Szkeredelninkutis, jog jis ap- 
skelbomis nedalais Vincu Vin
co sugryszti namo in tėvynė? 
Ar terpu tu skelbiku ir terszi-

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Žinios Vietines
— Isz priežasties tankaus 

Sprogimo dinamito per invai- 
riu angliakasiu kompanijų, kur 
nekarta padare, daug bledies 
mieste. Keturiolika kunigu, 
kunigužiu ir kiti, innesze pro
testą priesz tu kompanijų, kad 
paliautu su sprogimą dinami
to, nes mieste namai ir bažny- 
czios ir bravoras pakentė daug 
bledies.

— Ketverge, Kovo (Mar.) 
8-ta diena, 6:30 valanda ryte, 
13 vyrukai iszvažiavo in Wil
kes-Barre, Pa., kurie likos pa- 
szaukti del kariszkos tarnys
tes. Žemiau paduodame vardus 
kurie apleis isz:

Shenandoah: Joseph Guzie- 
wicz, John P. O’Haren, Ed
ward Brospius, Ronald Deres- 
kiewicz ir Bernard Factor.

Shenandoah Heights: James 
J. Brennan.

William Penn: Joseph Dis- 
cavage.

Brandonville: Louis Bley.
Nuremberg: David G. Boeh- 

men.
Frackville : Clair Kore.
Ashland: Jerry W. Lucas.
Girardville: Nicholas Marti

no ir Milton W. Rushow.
— Subatoj pripuola Ketu- 

riosdeszimts Kankinu, per szia 
szvente žmones praneszauja 
aipie ora ir lietu. Jeigu ta die
na lyja, tai žmones sako kad lis 
per keturios deszimts dienu. 
Tautiszka. Vardine: Nenlbartas. 
Ir ta diena: 1933 m., žemes dre
bėjimas Calif orui joje, szimtas 
asztuoniolika žmonių žuvo, 
penki tukstancziai (buvo sužeis
ta; 1876 m., Telefonas buvo pir
mąjį syki pavartuotas Ameri
koje; 1948 m., Jan Masaryk, 
Czekoslovakijos Užsienio Mi
nisters žuvo. Komunistai sako 
kad jis per Įauga iszszoko ir 
užsimusze, Ibet beveik visi Cze
koslovakijos 'žmones sako kad 
jis buvo per ta Įauga iszstum- 
tas ir nužudytas.

— Gerai žinomas garsingas 
gydytojas Daktaras Jonas Re
gan i s isz Easton, Pa., lankėsi 
mieste -,s$ reikalais, ir prie tos 
progos, atnaujino prenumera
ta už laikraszti “Saule” del sa
vo tėvelio, ponas Jonas Rugie
nius isz Girardvilles teipgi už 
nauja skaitytoja p. Martynas 
Linezieviezius isz Easton Pa. 
Szirdingai aeziu už atsilanky
mu.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Ketvirta Gavėnios 
Nedelia, taipgi Szv. Kastanti- 
no, o Tautiszka Vardine: Var- 
tulue. Ir ta diena: Mergaicziu 
Skaucziu sanvaite; 1880 metuo
se keli Salvation Armijos na
riai atvažiavo isz Anglijos su
tverti Salvation Armija Ame
rikoje; 1888 m., baisus szaltis, 
pūgos ir audros isztiko New 
York valstija, dvideszimts vie
nas colis sniego; 1938 m., Hit
leris Užsipuolė ant Austrijos, 
Hitleris paskelbė: Vokietija 
dabar yra galingiausias krasz
tas ant szio svieto; 1941 m.,

Prez. Franklin D. Rooseveltas, 
pasirasze ant “Lend-Lease” 
bylos, skolinti ir duoti laivus 
ir ginklus Anglijai.

— Pennsylvanijos Valsti
jos ‘Three percent Sales Tax’ 
invyko Seredoje.

— Ponia Marcele Ancera- ■ 
vieziene nuo 409 W. Centre 
uly., tarnaus del Džjuri teis
muose Pottsvilles Korte, szia 
menesi.

— Panedelyje pripuola Szv. Į 
Gregorio Didž., o Tautiszka 
Vardine: Gosztautas. Taipgi ta 
diena : 1912 m., Mergaicziu Į 
Skaucziu draugija buvo su-j 
tverta in Atlanta, Georgia; 
1789 m., Amerikos pacztas in-j 
steigtas; 1950 m., asztuonios 
deszimts žuvo eroplano nelai
mėjo, Cardiff mieste, Wales.

— Uta.ru inke pripuola Szv. 
Eufrazijo ir Szv. Kristinos, o 
Tautiszka Vardine: Liutvaris. 
Ir ta diena: 1360 m., Kryžeiviai 
Užpuolė Kaimo pili; 1884 m., 
buvo nustatyta laikas taip kad 
visur buvo pastovus; 1887 m., 
900,000 Kiniecziu žuvo per tva
ną, kai upe persipyle per savo 
krantus; 1881 m., Rusijos Ca
ras Aleksandras Antrasis buvo 
nugalabintas, St. Petersburg 
mieste.

Shenandoah, Pa. —
— Ona, mylima pati Dak

taro Juozo J. Ausztro (Austrą) 
nuo 210 N. Main uly., staigai 
pasimirė Seredos ryta 4:10 va
landa savo namuose. Velione 
po tėvais vadinosi Ona V. Ka- 
zimeriute. Paliko savo vyra; 
sunu Juozą, Linden, N. J., dvi 
dukterys: Antosze, pati Edwin 
NaMar, Stanford, Conn., ir Re
gina, pati Edw. McCarran, Phi
ladelphia, Pa., taipgi broli Pra
na, Philadelphia, dvi seserys, 
Katrie, slauge Mt. Sinai ligon- 
buteje, N. Y., ir Violeta, Hah
nemann ligonbute, Philadel
phia,, Pa. Graboriai Gravi tz lai
dos.
.— Amilija Yankauskiene, 

nuo 432 E. Arlington uly., nu
mirė pareita Nedelia 7:20 va
landa ryte, savo namuose. Gi
mė Lietuvoje, atvyko in Ame
rika apie penkios deszimts me
tu atgal in Shenadoryje. Pali
ko keturios dukterys: Alek. 
Wosik, S. Dainiak ir Aug. De
crease isz Detroit, Mich., And. 
Demanczyk, Elizabeth, N. J., ir 
sunu Juozą namie, taipgi sese- 
re B. Norkievieziene mieste, ir 
szeszis anuku ir viena pro-anu- 
ka. Laidjoo Ketverge ryta, su 
apiegomis in Szv. Jurgio 'baž- 
nyezioje 9-ta valanda ir palai
dota in parapijos kapinėse.

— Laidotuves a.a. Onos 
Valentukonienes nuo 615 W. 
Coal uly., kuri pasimirė parei
ta Sereda, likos palaidota pa
reita Subatos ryta deszimta va
landa ir palaidota in Kalvari
jos kalno kapinėse. Velione sir
go per keliolika metu.

Gilberton, Pa.—
Margarieta Strutskiene, nuo 
413 Main uly., kuri nesveikavo 
per keletą metu, numirė Sere- 
do’s ryta 7:30 valanda. Gimė 
Lietuvoje. Jos vyras numirė

Eisenhoweris Sveikinasi Su Italijos Prezidentu

Prezidentas Dwight Eisen 
howeris linksmai priima ir 
sveikinasi su Italijos nauju 
Prezidentu Giovanni Gron- 
chi, kai tas Italijonas ežia at 
važiavo pas mus in sveczius.

Jis yra pirmutinis Italijos 
valdovas ežia atvažiuoti ir

pas mus pasisvecziuoti. Jis 
buvo iszkilmingai ir links
mai priimtas kaipo Europos 
vadas ir laisves ir lygybes 
užtarėjas. Jis ketina ežia 
svecziuotis per penkiolika 
dienu. Su juo atvažiavo jo 
žmona, Senora Gronchi, ku

ria iszkilmingai susitiko ir 
priėmė Prezidento Eisenho- 
werio žmona, Mamie. Su 
jais atvažiavo ir Italijos Už
sienio Ministeris Gaetano 
Martino su savo žmona.
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KARO PAVOJUS
ARTĖJA
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WORCESTER, MASSACHUSETTS.

i SAULES SKAITYTOJAI
Remkite Moderniszka Lietuviszka Vaistine

IDEAL PHARMACY
29 KELLY SQUARE

JEI jums reikia Vaistu, kreipkitės pas Registruota Vaisti
ninką, savininka VYTAUTĄ SKRINSKA. Jis iszpildo 

medikaliszkus daktaru receptus ir patarnauja visokiais 
sveikatos reikalais. Taipgi, vaistai yra pasiuneziami per 
paszta ir in kitus miestus. Užlaiko geriausios ruszies kos
metikos, skutimosi reikmenų, knygų, laikraszcziu, saldai

niu, szaltkoszes. rieszutu, cigaru, cigarecziu ir skaniu gėrimu.
VYTAUTAS SKRINSKA, Ideal Pharmacy Vaistines Savininkas. .

dvideszimts metu atgal. Paliko 
sunu Kazimiera isz Bath, N. Y., 
dvi dukterys: Adele Klein, na
mie ir J ieva. Kalbach, Berlin, 
Pa., taipgi keletą anuku ir anū
kes ir seseri Lietuvoje. Laidos 
Subatos ryta su apiegomis in 
Szv. Liudviko balžnyczioje, 
Maizevilleje, 9 valanda ir pa
laidos in parapijos kapinėse.

Tamaqua, Pa. —
Sirgdamas per dvi sanvaites 
savo namuose, Juozas Urbonas, 
nuo 107 W. Union uly., pasimi
rė pareita Nedėlios ryta 1:30 
valanda. Gimė Lietuvoje. Buvo 
angliakasis ir paskutini karta 
dirbo Nr. 14 kasykloje Tamak- 
veje. Jo tėvas Augustais Urbo
nas mirė 1945 metuose. Paliko 
savo motinėlė ponia Margarie
ta Urboniene misete; szeszios 
seserys: S. Pal kendo isz Jim 
Thorpe; Eliz. Bensinger, R. 
Simmons ir F. Wentz visi isz 
miesto; C. Coleman, Owl’Creek 
ir W. Fritz, Easton; keturis 
brolius: Jurgi, Delano; Joną, 
Antanu ir Kazimiera visi isz 
miesto. Velionis įprgulejo prie 
SS. Petro ir Povilo parapijos.

NUŽUDĖ 5
VAIKUCZIUS

Paskui Pati Nusidure
TOKYO, JAPONIJA. — Ke- 

turios deszimts vieno meto am
žiaus motina pasmaugė savo 
penkis vaikuczius, ju lovelese 
ir paskui pati nusidure.

Japonijos laikraszcziai pra- 
nesza, kad susiedai rado visus 
vaikuczius negyvus ir j u moti
na mirtinai sužeista.

Motina buvo Kimiko Niwa- 
yama, ir ji su savo vaikucziais 
gyveno in Hokkaido miestą, 
sziaurineje Japonijos dalyje.

— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50c arba 3 už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha- 
noy City, Pa.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

Trys Istorijos
Apie Ir landa arba Nekaltybt 
Suspausta; Robertas Velnias, 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai 

Saule Publishing Co.

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

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

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

i
“Saules” redakcija nenori i 

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

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

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

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

Daug laikraszcziu yra instei 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirKti, Mes' tokio fondo 
neturime, bet, nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio re 
mejams, 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 galėtumėt© 
ja vis skaityti!

Pirkie U. S. Bonus i

NEPAPRASTA
ŽIEMA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

deszimts tonu daržovių ir vai
siu. O paprastai ežia buvo pri
statoma daugiau kaip trys tuk- 
staneziai tonu in viena diena. 
Aiszkus dalykas — tos daržo
ves ir tie vaisiai paszieliszkai 
pabrango.

Tokia pat beda su visu mais
tu ir su tinkamais tokiai žie
mai drabužiais.

Amerikos valdžia greitai pa
siuntė maisto ir drabužiu tiems 
krasztams, bet sunku daug 
miestu ir miesteliu pasiekti 
per tas sniego pūgas.

JAUNI RUSIJOS
MOKSLINCZIAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jau keli mokslincziai Ame- 
1 rikoje savo baisa yra pakele, 
reikalaudami kad Amerikos 
valdžia ka panaszaus darytu, ir 
kad Amerikoje gabus studen
tas butu valdžios remiamas ir 
kad jam mokslas butu už dyka, 
kaip dabar Amerikoje sporti
ninkui, futboles loszikui yra 
mokslas už dyka.

Ir ežia jau ne baikos. Musu 
mokycziausi mokslincziai da
bar jau prisipažinsta kad So
vietu mokslincziai daug dau
giau žino apie atomines bom
bos jiegas negu Amerikiecziai 
mokslincziai.

DAUGIAU
POLICIJANTU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kaip kokie ponai, automobi-
liais važinėja, ir automobiliuo
se miega ir tinginiauja.

Žydai Su Syriecziais 
Susikirto

BEIRUT, LEGANON. — 
Iszrodo kad karo pavojus da
bar padidėjo ir paryszkejo Vi- 
ur-Rytuose, kai Israelio karei
viai susikirto su Syrijos karei
viais ant rubežiaus.

Du Israelio policijantai bu 
vo nužudinti.

Amerikos ir kitu vakariniu 
krasztu dipliomatai dabar la
bai susirupine, nes ežia karas 
gali iszkilti bet kuria diena.

Amerikos dipliomatai ypa
tingai yra susirupine, kadangi 
Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles buvo taip netak- 
tisžkai pasielgęs kai jis pir
miau pavėlino, paskui uždrau
dė paskui vėl pavėlino siunsti 
kelias kariszkas tankas Ara
bams. Žydai baisiai supyko, ir 
debar jie taip pat reikalauja 
kariszku tanku ir ginklu, ir sa
ko kad jeigu Amerika tu gink
lu jiems nepristatys, tai jie 
kreipsis in Sovietu Rusija.

Czia Amerikos dipliomatai 
atsiranda tarp kūjo ir priekalo. 
Mes negalime supykinti Ara
bus, nes mes j u kraszte turime 
milijonus doleriu inkisze in 
aliejaus szulinius ir dar kitus 
milijonus in savo eroplanams 
tinkamas vietas, aerodromus. 
Ir kas dar svarbiau yra tai kad 
mums Arabu krasztas labai ru
pi ir mes negalime juos apleis
ti, nes Sovietai tik laukia te
nai inlysti.

Isz kitos puses, Israelio 
krasztas visiems Amerikos Žy
dams rupi, ir tie Žydai baisiai’ 
didele intaka turi czia musu 
tarpe. Dabar iszrodo kad kitos 
iszeities nėra kaip tik kad mes 
turime Butku ir Sutku gink
luoti ir paskui juos supjudin- 
ti.

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslaii

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5y2 <»L pločio ! i 
Iszaiszkina sapna ir kaa , 
ateitoje stosis. Su priedu ] 
planatu ir visokiu burtu. ]' 
Knyga in minksztoe po- Į 
pieros virszeliuose. :: :: ]!

Pinigai reikia siusti su f 
užsakymu:

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

Mananoy City, Pa.,U.S.A. ?

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS :: 
Labai užimanti apysaka 

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

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

Uncle Sam Says

In these critical times defense »t 
home and in the field is everybody’s 
Job. A most important part of that job 
is maintaining the economic strength of 
America. That’s a patriotic job every 
American can perform. Series E De
fense Bonds are now a better buy than 
ever before. ?Simply hold those matur
ing E Bonds for another 10 years and 
you will be better able to buy that home, 
to educate the young ones, or to retire. 
It’s aS easy as that. U S. Tr««ury D*partm»at

M Pirkie U. S. Bonus!
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Ant C-124 Eroplano
LONDON. ANGLIJA. — 

Amerikos “ Globemaster ’ ’ 
C-124’ eroplanas su septynioli
ka žmonių nukrito ir sudege in 
North Atlantic mares, anksti, 
Subatos ryta, beveik toje pa- 
czioje vietoje, kur tik sanvaite 
atgal jis buvo nutupės tik su 
vienu inžinu, kai kiti trys buvo 
užgese. Ta pirmąjį syki trys 
kiti er o planai ji palydėjo in 
saugia vieta.

Ant mariu buvo surasta tusz- 
czia lanka, kuri buvo labai ap
deginta.

Kai tas to eroplano lakūnas 
per savo radi j a pranesze, kad 
jis vėl bedoje ir kad jis greitai 
leidžiasi ant mariu, keli szimtai 
eroplanu greitai iszskrido jo 
jieszkoti.

Visi septyniolika ant jo skri
do isz Iceland in Goose Bay, 
Labrador ir in New York mies
tą, isz kur jis butu skridęs in 
Warner Air Base, in Georgia, 
kur jis butu buvęs peržiuretas, 
ir pataisintas.

Szitas eroplanas buvo vienas 
isz Amerikos didžiausias. Jis 
galėjo vesztis kariszkus trokus 
ir, ant antro augszto, veszti du 
szimu ar daugiau kareiviu.

Apie vidurnakti jo lakūnas 
per radija szaukesi pagelbos ir 
po tam jo radijas nutilo.

Visi lakūnai ir darbininkai 
buvo tie patys kai pirmąjį kar
ta to eroplano inžinai staiga 
užgeso.

Du nauji inžinai buvo in ta 
eroplana indeti in Keflavik.
Eroplanas buvo, prilyginimai 
naujas. Jis buvo iszskrides tik 
apie tūkstanti valandų, ir visi 
lakūnai buvo seni, patyrusieji 
lakūnai.

Lakunu Sztabas sako kad jis 
nesupranta kas ten galėjo atsi
tikti kad tas eroplanas taip 
staiga nukrito in mares.

Žuvusiuju vardai nebuvo iki 
sziol paskelbti.

♦ Siuncziame Vaistus In Lietuva
! DABAR galima siusti invairius Vaistus in Lietuva iki $50.00 vertes 

be Rusiszko muito, jei kas atsiunezia isz Lietuvos nuo gydytojo tre-
I cepta. Musu vaistine siunezia streptomicina, peniciliną, invariuš 
I vitaminus ir kitus vaistus su geromis pasekmėmis.

Mes DYKAI supakuojame ir atliekame pasiuntimą tiems, kurie pas
• mus perka vaistus. Už puse svaro vaistu siuntimo kaina yra $1.30 
| laivu, ir $2.30 oro pasztu.

Visi skaitytojai raszykit man del platesniu informacijų 
VYTAUTAS SKRINSKA, Registruota* Vaistininkas.

IDEAL PHARMACY. 29 Kelly Spuare, Worcester, Mass.

Uta.ru

