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Anglijos Karaliene Szvedijoje Baisi Nelaime Padangėse

Anglijos Karaliene Elzbie
ta Antroji, atsilankydama 
Szvedijoje buvo inlipusi in 
Karaliaus Gustavo laiva. Ji 
ežia pasilenkus ir atsirėmus 
ta laiva isz visu pusu ir szo-

Isz Amerikos
JAUNI LIETUVIAI *

y -------—•

Pas Vice-Prezidenta
s

WASHINGTON, D. C. — 
Lietuviu Jaunimo Delegacija, 
atstovybe nuvažiavo pas Ame
rikos Vice-Prezidenta Richard 
M. Nixona, ir jam inteike Lie
tuviu Jaunimo praszyma su 
dvideszimts penkiais tukstan- 
eziais paraszu del Lietuvos Ne- Į 
priklausomybes Atstatydinimo 
ir isz Sovietu iszlaisvinimo.

Buvo rengiamasi szita pra
szyma, peticija inteikti pa
ežiam Prezidentui Eisenhowe- 
riui, bet jam netikėtai susirgus, 
buvo nutarta kreiptis in Vice- 
Prezidenta Nixona.

Tas praszymas, peticija maž
daug szitokia:

“Sziu liūdna diena, minėda
mi penkiolikos metu sukakti 
nuo daugiau kaip keturios de- į 
szimts tukstaneziu Lietuviu 
žiaurios isztremtos isz ju gim
tojo kraszto in kentėjimus ir 
mirti Sibiro tyruose, mes, že
miau pasirasziusieji Lietuviu-! 
Amerikiecziu Jaunimo draugi-: 
ju nariai ir rėmėjai, szia proga' 
laikome savo pareiga su pa- j 
garba patiekti Jums szi pa-' 
reiszkima:”

I

Paskui buvo iszskaicziuota 
Sovietu prasižengimai ir Lie
tuviu nukentejimai ir jiems 
padarytos skriaudos.

. I

Tas praszymas baigiamas 
su: “Todėl mes su pagarba 
praszome Jus, Poną Preziden
tą ir JAV Valstybių vyriausy-' 
be iszmeginti visus galimumus i 
Lietuvai padarytu neteisybių 
atitaisinima ir imtis visu gali
mu priemonių:

nu apžiūri.
Karaliene buvo atvažiavus 

in vakariene, Stockholm 
miesto tarybos surengta jos 
garbei.

□ o o

1— Lietuvos suvereniniu tei
siu (savotiszku) ir savos vy
riausybes atstatinime:

2— Galimai greieziau sugra
žinti musu isztremtus tėvus, se
seris ir brolius in j u gimtines 
Lietuvoje.

NORĖJO PADEGTI
EROPLANA

Moteriszke 
Suarcsztuota

CHARLOTTE, N. C. — Mo- 
teriszke, keleive ant eroplano 
isz Cleveland in Miami, Flori
da, du sykiu stengiesi ta ero- 
plana padegti.

Nei vienas isz tu mažu gais
ru nesudare jokios iszkados ir 
buvo greitai užgesinti, sako 
Charlotte miesto policijos vir- 
szininkas, Frank N. Littlejohn.

Jis sako kad ta moteriszke 
buvo padegus savo paduszka ir 
paskui popieras in moterių isz- 
einamaji kambarį.

Eroplanas pasiekė Miami be 
jokio nuotykio.

Policijos virszininkas Little
john sako kad ta moteriszke 
yra trisdeszimts szesziu metu 
amžiaus Evelyn Mills, isz Cle
veland, Ohio. Jis ja sulaikė kol 
jos gimines atvažiuos ja pasi
imti. Jis teipgi pareikalavo 
kad daktarai ja iszagzamina- 
vuotu pažiūrėti ar ji yra svei
ko ir pilno proto.

Paprastai szitas Eastern Air
lines eroplanas lekia isz Cleve
land in Miami be jokio sustoji
mo bet szita syki jis nusileido 
ežia, in Charlotte miesto aero
dromą, kad lakūnas galėtu ta 
moteriszke pavesti policijai.

^Pirkie U. S. Bonus;

74 Žuvo; 20 Amerikie
cziu; Eroplanas Iii 
Atlantiko Mares

NEW YORK, N. Y. — 
Venezuelos kraszto eroplanas 
užsidegė, apie dvi mylios nuo 
New York miesto, ir kaip krin
tanti žvaigžde, nukrito in At
lantiko mares, nusincszdamas 
su savimi septynios deszimts 
keturis žmones.

“Coast Guard” laivas kuris 
buvo tik trisdeszimts dvi my
lios nuo tos vietos, greitai pri
plaukė ir rado tik liekanas to 
eroplano ir du lavonu. To laivo 
kapitonas sako kad nei vienas 
neiszliko gyvas ant to sudužu
sio eroplano.

Ant to eroplano buvo dvide
szimts Amerikiecziu, o beveik 
visi kiti buvo isz Venezuelijos 
kraszto.

Eroplanas buvo pakilęs isz

SUDEGINO NAMUS

Ir Prisiminimus

DALLAS, TEXAS. — Tris- 
deszimts dvieju metu amžiaus 
motina, Ponia Laverne Brun
son yra kaltinama už padegi
mą savo namu. Ji policijos vir- 
szininkams prisipažino, kad ji 
buvo padegus savo namus, kad 
jie jai neprimintu jos liūdnumą 
ir sielvarta.

Pingvinas, Szaltu
Krasztu Pauksztis

Amerikiecziai jūreiviai 
ant Eastwind laivo in Ant
arctica, szita pingviną pasi
gavo ir pasisavino kai jis at- 
lepetavo prie ju laivo pasi
žiūrėti ka jie ten tuose ledu 
dykumuose daro. Jie ji ir 
“paeziepino” su savo laivo 
raidėmis ir priėmė ji in tal
ka. Jūreiviai ant McMurdo 
Sound ledus daužo ir ardo, 
kai palaikius atdara kelia ki
tiems laivams tuose szaltuo- 
se dykumuose.

I Idlewild aerodromo, New York 
ir ketino skristi be jokio susto
jimo, staeziai in Caracas, Ve
nezuela kraszta in Pietų Ame
rika.

Kai vienas jo inžinas sugedo, 
lakūnas pasuko savo eroplana 
atgal in Idlewild aerodroma, 
bet jo gazolinas užsidegė ir jis 
nukrito in Atlanto juras.

Jis nukrito tik keturios de
szimts myliu nuo to Idlewild 
aerodromo, tai tik deszimts mi- 
nueziu nuo tos vietos, rokuo- 
jant kaip greitai jis skrido.

Jis buvo pakilęs isz Idle- 
wild aerodromo asztuoniolika 
minueziu po vienuolikos nak 
ežia. Už valandos, lakūnas, Ka
pitonas Luis F. Plata, isz Vene
zuela, per radijo pranesze, kad 
jis bedoje, kad vienas jo ero
plano inžinu sugedo, ir kad jis 
gryszta atgal. Jis tada buvo 
apie pustreczio szimto myliu 
nuo Norfolk miesto.

Ji apdraudos kompanijos 
agentui L. W. Moore pasiaisz- 
kino: “Asz tiek daug liūdnumo 
esu iszkentejus ir pergyvenus 
tuose namuose, kad mane pik
tumas eme kada asz tik in tuos 
namus pažiūrėdavau.

Ji sako kad vienas isz jos 
trijų vaikucziu, szesziolikos 
menesiu kūdikėlis pasimirė 
praeita Spalio menesi. Kitas 
kūdikėlis priesz laika gimė, 
Gruodžio menesyje. Ir jos vy
ras ja paliko, apleido.

MERGAITE BUVO 
PASMAUGTA

Iszrodo Kaip
Žmogžudyste

WASHINGTON, D. C. — 
Szesziolikos metu Shelby Jean: 
Venable, Maryland mokine, 
kurios lavonas buvo surastas 
Virginia upeje ana Ketverga, 
buvo inmesta in ta upe. Taip 
buvo inmesta in at upe. Taip 
sako Daktaras Oscar B. Hun-i 
ter.

Dabar policijantai dvieju* 
valstijų turi dvi žmogžudystes! 
isztirti.

Shelby mergaites lavonas 
buvo užtiktas apie devynios 
mylios nuo tos vietos kur buvo 
surastas nuogas lavonas jos 
drauges, asztuoniolikos metu 
Mary Elizabeth Fellers.

Jie buvo dingusios Birželio 
pirma diena. Paskutinaji syki 
kas jas mate, jos insisedo in 
automobiliu ir sau nuvažiavo.
Ta automobiliu vairavo jaunas 
vyrukas.

Daktarai sako kad jie dari 
neužbaige savo tyrimus, egza-; 
minus ir negali tikrai pasakyti: 
ar tos mergaites buvo isznie- 
kintos pirm negu buvo nužu- 
dintos.

Abi mergaites parėjo isz ma- 

j Paskui, jis per radija, ramiu 
balsu, pranesze kad jis ima isz- 
pilti'in mares savo gazoliną, 

j kad eroplanas butu lengvesnis, 
kai jis nusileis ant mariu. Po 

į tam per radija atėjo paskutinis 
| jo praneszimas: “Eroplano ga
zolinas užsidegei”

Coast Guard tuojaus iszsiun- 
te eroplana kad ta deganti ero
plana palydėtu in saugia vieta 
nusileisti. To Coast Guard ero
plano lakūnas, per radija pra- 
neszc koki baisu regėjimą jis 
padangėse regejo.

“Tas, keturm inžiniu milži- 
niszkas “Constellation” ero
planas, kaip kokia ' didele 
žvaigžde vakaruose nuszviete 
visas padanges ir nukrito in 
juras.”

Tas eroplanas krito keturis 
tukstanezius pėdu in minuta. 
Per kokia deszimts minueziu 

i visos bangos pasriuvo liepsno
se ir paskui užgeso, ir tyla ir

(Tasa Ant 4 Puslapio)

žo miestelio Greenville, in Ten
nessee.

Jos bus sykiu palaidotos ini 
Fort Lincoln kapines, Vaszing- 
tono apylinkėje.

DINGO JAUNUOLIS:
IR $2,500

PHILADELPHIA, PA. —
Asztuoniolikos metu jaunuolis 
kuris mėgsta keliauti, dingo su 
pustreczio tukstanezio doleriu 
pinigais ir su penkiais tukstan 
ežiai doleriu czekiais.

Dingės .jaunuolis, John D. 
Purcell dirbo Easter Guild te- 
levijos kompanijai. Kompani-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Vokietijos Konceli arijus Pagerbtas

Daktaras Konrad Adenau
er, asztuonios deszimts metu 
amžiaus Vokietijos Konce- 
liarijus, ežia yra Amerikos 
Yale Universiteto pagerbtas 
su garbes laipsniu Yale Uni
versiteto pirmininkas, Pre
zidentas Whitney Griswould 
jam ta mokslo garbes laipsni

TRUMANO DRAU
GAI SURASTI KALTI

Gali Gauti Penkis Me
tus Kalėjimo

ST. LOUIS, MO. — Matthew 
J. Connelly ir T. Lamar Caudle 
du Trumano draugai ir jo pa- 
gelbininkai Vašzingtone, kai 
jis buvo Prezidentas, buvo val
džios teismo nuteisti, už tai 
kad jiedu norėjo kaslink taksu 

j valdžia nusukti ant keliu szim- 
1 tu tukstaneziu doleriu.

Ju advokatai tuojaus davė 
ž'noti kad jie reikalaus naujo 
teismo.

Tie Trumano draugai gali 
dabar būti nubausti ant de
szimts tukstaneziu doleriu ir 
ant penkių metu in kalėjimą.

Connelly buvo gavės prasza- 
lintas 1951 metais už suktybes.

Valdžia priparodino kad jie
du buvo susitarė su Advokatu 
Harry I. Schwimmer, isz Kan
sas City, kad iszteisinti Irving 
Sachs, kuris buvo intartas už 
savo taksu neužsimokejima.

Teisėjas Rubey M. Hulen nu
statė Liepos devyniolikta die
na, kada jis pranesz kokia 
bausme bus nustatyta abiem.

Tas Sachs buvo nuteistas ant 
keturios deszimts tukstaneziu
doleriu, už savo taksu neužsi
mokejima. Ir szitiedu Trumano 
draugai taip dalykus buvo su
tvarkė kad tam Sachs viskas 
buvo dovanota. Connelly gavo 

i tris tukstanezius szeszis szim- 
| tus doleriu vertes szieru in 
aliejaus kompanija; o Caudle 
gavo tris tukstanezius tris 
szimtus doleriu vertes szieru 
teipgi in aliejaus kompanija, 
už savo gerus patarnavimus.

Tiedu dar vis laisvi, bet po 
penkių tukstaneziu doleriu 
kaucijos.

suteikia, in New Haven, 
Conn.

Jis per prakalbas pasakė 
kad Vokiecziai yra parūpinę 
septynios deszimts penkias 
stipendijas Amerikiecziams 
studentams, ir tikisi kad ne 
už ilgo bus galima dar dau
giau parūpinti.

Nauja Skrybėlaitė

Szita mergina rodo nauja 
skrybėlaitė, kuri buvo Lon
done iszmislinta. Skrybėlai
tes pryszakyje yra prisiūti 
trumpi siūleliai, kaip plau
kai, kad moteriszke, ta skry
bėlaitė užsidėjus galėtu ži
noti ar ji norėtu savo plau
kus pryszakyje trumpai nu
sikirpti ir neszioti juos ant 
kaktos.

Jeigu nepatiks, tai szvyst 
ta skrybėlaitė in gurbą ir 
nieko daugiau, ir tikri plau
kai liksis kaip ir buvo.

NAUJAS
AMBASADORIUS

ANGLIJAI

Milijonierius Whitney 
Bus Paskirtas

GARDEN CITY, N. Y. — 
Laikraszcziai dabar jau spėja 
ir pranaszauja kad milijonie
rius fabrikantas, John Hay 
Whitney bus paskirtas Amba
sadoriumi in Anglija.

New York miesto laikraszti- 
ninkai sako kad Prez. Eisenho- 
weris vieszai pasklebs szita pa
skyrimą szi rudeni, kai esama
sis Ambasadorius, teipgi mili
jonierius, Winthrop Aldrich 
pasitrauks isz szitos vietos.

Milijonierius Whitney bai
siai daug pinigu buvo padova
nojęs Eisenhowerio vajui, kai 
jis stojo in pirmuosius rinki
mus.

Jis pasižadejes dalyvauti ir 
in ateinanezius rinkimus už Ei- 
senhoweri su savo milijonais.

Paprastas žmogelis negalėtu 
szita Ambasadoriaus vieta 
Anglijoje užimti, nes Ambasa
doriaus alga, toli gražu, nega
lėtu palaikyti Ambasadorių to
je vietoje. Musu Ambasadorius 
Anglijoje tris ar keturis sykius 
daugiau pinigu praleidžia, ne
gu jis gauna algos. Reiszkia, 
szita vieta yra vien tik garbes 
vieta ir vien tik bagoeziai gali 
tokia garbe iszgaleti. , į

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

------------------------- Jj
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Kas Girdėt
tuviszkoje spaudoje dalyvavo 
nuo dyvlikos metu amžiaus.

land; o antrasis, Rugsėjo de
vinta diena in Royal Gardens.

Denver mieste, Colorado val
stijoje, viena moteriszke, ne- 
iszmokus kaip tinkamai szokti 
po du szimtu szeszios deszimts 
pamoku apskundė i padavė in 
teismą tu szokiu, 'be tu szoki- 
mo pamoku studija, kad jai 
butu jos pinigai sugražinti.

Philadelphi jos Lietuviai 
skelbiasi kad jie rengia “Nau
ja Amerikos Lietuviu Tary
ba.” Kokia ta taryba bus ir ko
kis bus jos tikslas tik laikas 
mums pasakys ir parodins.

Pypkes Durnai

New Jersey' autobusiu ir 
traukiniu komisija nustatė 
kad kūmutes ar giminaites ne- 
sibueziuotu atsisveikindamos 
autobusio stotyje per tas va
landas kai daugiausia žmonių 
ir autobusiu skubinasi kur 
nors iszvažiuoti.

Vyru 
Choras, kuris sekanezin metu 
laiku jau turi daugybe pakvie
timu, sziuos metus baigia kar
tu su Dainų Szvente, Liepos 
pirmąją diena; priesz tai dar 
atlikdamas menine dali Birže
lio szseziolikta diena, vakare, 
Chicagoje rengiamame iszvež- 
tuju, nukankintųjų minėjime.

Chicago® Lietuviu Vyru 
Choras savo tradicine daina 
yra pasirinkęs kompazitoriaus 

“Tėvynei”.
Jis bus atliktas ir tame minėji
me.

Lietuviu

Svecziai

Dvideszimts vieno meto am
žiaus jaunikis gavo persiskyri
mo nuostata, divorsa nuo savo 
nuotakos, kai jis teisėjui pasi- 
aiszkino kad jo jauna ir graži 
nuotaka jam nebuvo pasakius, 
prisipažinus apie savo kitas de- 
vynerias vedybas. Ir visos bu
vo be divorso!

Isz Maskvos ateina žinios ar 
tai naujienos kad Grigiszkiu 
popieriaus fabriko darbininkai 
Vilniuje, mielu noru ir “su 
džiaugsmu” nesza savo pini
gus naujai USSR paskolai. Su 
savo szita nauja paskola Mask
va vėl apipleszia teipgi ir Lie
tuvius žmones, kaip ir savuo
sius.

Dypukas, Antanas Klimas, 
Gegužio menesyje vienuolikta 
diena apgynė disertacija Penn- 
sylvanijos Universitete, Phila- 
delphijoje su augszcziausios 
garbes pažymėjimu ir užsitar
navo Daktarato laipsni. Jo 
veikalas parode daug metu 
darbo ir prakaito. Jis stojo in 
szita Universitetą kaipo stu
dentas ir dabar jau pasiekė pa- 
gelbininko profesoriaus vieta.

Lietuvoje, ne taip seniai, in- 
tikeje Sovietams, gryžo in Lie
tuva, ‘/nuolatos gyventi” isz 
Amerikos Skeberdis su dve
jais draugais, kurie buvo in 
Amerika iszvyke dar priesz 
Antrąją Pasaulini Kara. Atvy
kę Biržuose in valgykla, ir nu-į Budriuno kurini: 
eje pirktis silkių in krautuves, 
jie tenorėjo’ mokėti tik tokias 
kainas, kurios buvo paskelbtos 
Bolszevikiszkuose laikrasz- 
cziuose. Kilo skandalas ir pasi
piktinimas, ir isz paprastu ba- 
daujaneziu žmonių dyvas, nes 
už tokias kainas niekas tokiu 
prekių nedave, nors jie ir nu
rodė laikraszczius, kuriuose to
kios kainos buvo' pažymėtos.

Kai jie nuėjo in turgu, kai
nos pasirodė tokios augsztos, 
jog teko už galvos susiimti.

Žmones kalbėjo: Gal tai ko
kia komisija, kad taip drąsiai 
reikalauja tokiu kainu, kurios 
pažymėtos laikraszcziuose. ’ ’

Bet netrukus pasirodė polici
ja, kuri gryžusius inspejo: “Jei 
atvažiavuote gyventi, tai ir gy
venkite. Bet neagituokite už 
kapitalistinu Vakaru kainas.”

Taip minimiejimi trys 
liotieji, labai nustelbė ir 
mine, iszvyko pas savo 
nes in Kilucziu kaima, 
Biržų.

Bet apie tai Sovietu spauda 
neužsimena ne puse lupu.

BALFas dabar nutarė rem
ti ir Sibiro Lietuvius, tremti
nius.

VAIRAVO
BE LAISNIU

suvi- 
nusi- 
gimi- 

prie

BALFas laike ir tebelaiko 
savo pikninkus po visas Ameri
kos Lietuviu kolonijas. Vienur 
pasiseka, kitur ne kaip.

Kazimierete Sesele M. Ber
narda, Chicagoje, Dainos 
Szventes konkurse laimėjo pir
mąją vieta, pirmąją premija už 
daina chorui “Vakaras Ty
lus”. Szi daina intraukta in 
Dainų Szventes, kurios invyks 
Liepos pirma diena.

Dainu Szventeje, Chicagoje 
dalyvaus apie keturios de
szimts choru su pusantro tuks- 
taneziu dainininku. Szita 
szvente yra garsinama Ameri- 
kiecziu ir Kandaiecziu tarpe. 
Dalis szitos Dainų Szventes 
programos bus perduodama 
ant radijo ir televizijos.

Sesele M. Bernarda, gimusi 
Lietuvoje, bet atvyko in Ame
rika ir ežia iszejo* mokslus. Ji 
muzikos mokinosi Amerikos 
Konservatorijoje, ir in De Paul 
Universitetą, kur ji yra gavusi 
magistro laipsni.

Ji ne tik mokina muzika, bet 
ir raszo, sudeda dainas, gies
mes ir orkiestroms gaidas. Ji 
teipgi yra in Anglu kalbai isz- 
vertus Stasio Szimkaus opera 
“Pagirėliai.”

Kunigas, Profesorius Pijus 
Dambrauskas sveiksta Chica- 
gos ligoninėje po pavojingos 
operacijos.

Metine Rochesterio Lietuviu 
Diena sziais mteais invyks 
Rugpjuczio’ penkta diena, Cor
bett’s Glen Parke, kuri supa, 
augszti szlaitai apaugę me
džiais ir per ji teka upelis. 
ALT© ir BALFo skyrių pirmi
ninkas Petras Narkeliunas jau 
dabar pradeda ruosztis sziai 
visu Rochesterio Lieutviu me
tinei szventei

Danute Žilinskiene, in Mel
bourne, Australijoje, 'baigus to 
miesto universiteto mokslus, 
dabar tame paeziame universi
tete dėsto sociologijos pamo
kas.

Daktaras A. Maceina, garsus 
Lietuvos mokslinczius yra pa
kviestas duoti paskaitas apie 
Rusa raszyfyoja Dostoyevski in 
Freibury Universitetą, Vokie
tijoje.

Metine Lietuviu Diena Lake
wood Parke, prie Mahanoy Ci
ty, Pa., kaip ir visais kitais 
metais, szimet invyks Rugpju- 
czio penkiolikta diena. Viena
tinis sziu metu 
sulyg komisijos 
paskelbimo, bus

Maryte Lekniute, Detroit 
mieste, Michigan valstijoje! 
penkiolikos metu graži Lietu
vaite, in Wayne Universitetą 
yra laimėjus Fordo premija in 
augsztesni mokslą. Ji jau Lie-

Tai svecziu, tai svecziu: 
Stovincziu, sedincziu, 
Meiliai besikalbancziu!
O svecziai patogus, rimti, 
Suvažiau ne rymot-rimti 
Taigi, mieli gaspadoriai, 
Pasielgkite padoriai. 
Mokėkite priimti.
Prie stalo, sveteliai, praszome 

prie stalo....
Kol da karszti valgiai, 

patriovos natszalo!
Eikit, slinkites prie 

pietų;
Netykokit skirtu vietų, 
Sėskit, kur kas gali!

ELIZABETH, N. J. — Tris- 
deszimts septynių metu am
žiaus Bernie Johnson, isz As
bury Park policijantams pasi- 
aiszkino kodėl ir kaip jis per 
dvideszimts metu vairavo au
tomobiliu visai be laisniu. Jis 
sake: “Niekas manės niekados 
nebuvo sustabdęs ir pareikala
vęs mano laisniu.”

Jis szita syki sustabdintas 
kai jis neteisetinai pasuko savo 
automobiliu in szona nuo 
vieszkelio. Jis teisme užsimo
kėjo trisdeszimts doleriu ir 
jam buvo inakyta daugiau ne
vairuoti kol jis gaus laisnius.

APVOGĖ OFISĄ
PHILADELPHIA, PA. — 

Du vagiai vienas su revolveriu 
rankoje, suriszo ofiso mana- 
džieriu ir jo sekretorka ir pa
sivogė szimta szeszios deszimts 
tris dolerius. ’

Ellis Finance kompanijos 
manadžierius, keturios de
szimts metu amžiaus Gordon 
Mott, policijantams paaiszkino 
kad tiedu vagiai užlipo ant an
tro augszto kur randasi tos 
kompanijos ofisai, apie puse po 
keturiu po pietų ir jiedu pri
vertė ji ir sekretorka, dvide
szimts metrai amžiaus Bessie 
Demas ineiti in užpakalini 
kambarį kur jiedu juos suriszo. 
Paskui jie visus stalczius isz- 
krauste, rado szimta szeszios 
deszimts tris dolerius ir sau 
iszejo.

invairumas, 
ar komiteto 

rungtynes, 
lenktynes su dovanomis.

“Liet. Atsiminimu” radijas 
ir “Rūtos” radijo kultūros 
draugija sziais metais ruoszia, 
rengia du pikninku: viena Di
džiojo New Yorko, kita New 
Jersey Lietuviams. Pirmasis 
radijo pikninkas invyks Rug
pjuczio penkta diena National 
Parke in Woodside, Long Is-

PLATINKI!

GENOVAITE
(Tasa Nuo 3 Puslapio)-

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO 

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

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

Pirkie U. S. Bonus

bedavo: mokino ji kiekviena 
daigteli vardais vadinti ka tik 
regejo pakrauszyje ir dauboje, 
pradedant nuo saules, egles iki 
kerpiu ir kmynu, nuo elnes iki 
mažiausio kirminėlio ir paga
linus prie skaitliu suneszimo 
pratindama. Vienok tame daly
ke nepigu buvo, nes ji pati vie
na.', be jokios pagelbos ji mo
kinti turėjo daug mokslo turė
ti, o palengva su juomi apie tai 
vis kalbėdavo. Pirmas pasiro
dymas jo iszminties, pirmiejai 
pajautimai malones, kuriuos 
paregėjo prie jo, neiszpasakyta 
atnesze jai džiaugsina, o kožna 
diena buvo del jos kas karta

de visokiomis saldybėmis
Pasibaigiant vienam szalti- 

mecziui, susirgo vaikelis ir per

szio iszeiti. Bet kad ant pra
džios vasaros vėl iszgijo, svei
kata naujai pražydo, kaip ro
žes žiedas. Viena karta pavasa
ri, kada saule ant giedro dan
gaus be jokiu debesiu patekėjo, 
Genovaite už rankos vaikeli 
paėmusi iszvede ji isz tamsaus 
pakriauszio, kad atsigautu 
lengvum oru, ir nuėjo in pievas 
turinezias daug žiedu. Grožybe 
linksmaus pavasario, kuri vai
kelis^ turintis didesni protą ga
vo pamatyti, laibai anam pati
ko. Pasistebejes apsistojo ant 
vietos ir akelis iszpletes, la
binus ne kaip pirma žvalgėsi. 
“Motin! kas tai?” Paklausė. 
“Dalbar vis yra kitaip, ne kaip 
pirma buvo. Visi paszaliai da
bar gražesni rodosi! Juk visa 
dauba, 'baltavo nuo sniego, o 
dabar kaip puikiai pažaliavo, 
jog ir egles priesz žolynus, 
tamsiomis iszsirode. O krūmai 
ir medžiai, kurie pirma sausais 
ir padžiuvusais buvo, o vieto
mis tik tai, kaip atminu gelto
nus lapus teturėjo, tie patis da
bar apsidenge daileis, szvieseis. 
O saule, kaip sziandien malo
niai szilldo ir skaiseziai szvie- 
czia ir kaip dangus gražiai yra 
žiedras. Irgi paveizdėk žemyn, 
kokie tai maži, dailus, gražus 
yra daigtele priveizdek kaip 
geltoni, mėlyni, raudoni ir bal-

savo

m za- 
gale 

Dabar klausy- 
nieko negir-

rius del tavęs. Sztai yra lelijos 
ir negelkos! Paveizdėk kaip vi
duje yra gražiai geltonos, o ta
petai žiedu kaip siauri ir balti 
yra, o dar kaip invairei nuo 
vidaus marginti.

Tie sztai, kuri žydi geltonai, 
valinas raktais Szvento Jurgio 
o anie ’baltai) žydi bulomis. Tik
tai pauostyk tasai žiedras žie
delis tai yra pijolkos! Kitsai 
sztai skanesniai dar kvepia*. 
Imk anuos, tai vis yra tavo, ir 
skabyk anuos mažomis 
rankelėmis.”

Vėliaus nuvede vaikeli 
le tankuma lenkimeje, 
daubos esanti. “ 
kis” tarė “argi
di?” Vaikelis girdėjo szimtais 
balsu ežiui baneziu paukszteliu, 
kurie liuosi nuo užpuolimo; ki
ti turėjo lizdus, treti daranuos 
kriove. Suszuko linksmai: “Ka 
asz girdžiu, kas man teip pa
tinka? Tarp visu medžiu ir 
krumu tukstaneziai balseliu at
siliepė. Eikim pažiūrėti kas ten 
yra!” Genovaite atsisėdo ant 
uolos, atplesztos užūksmeje 
dvieju liepų, paėmė vaikeli ant 
keliu ir pabėrė nekuriu žolių 
sėklas rudeni surinktas del pir- 
masinimo paukszteliu, tuojau 
daugis anų sulėkė: raudonkak
le, juodgalve zyle, žalvas dagi
lis, kikilis su raudona galva ir 
pagurkliu, tamsiai kanapėtas 
strazdas, ir pradėjo grūdelius 
snapelius savo rankioti! Klau
sykis ir žiūrėk, tie tai pauksz- 
teliai teip gražiai cziulba.

Mažiuks jausdamas linksmy
be savo szirdyje pasistebėjo ir 
patarė: “O jus,mano malonin
gi paukszteliai, kaip jus man 
patinkate, tai jus teip gražiai 
ežiui bate! Jus mokate geriau® 
dainuoti už juodvarnius, kurie 
tankiai per visa szaltimeti nuo 
badžiai krankia, o jus už anuos 
ir gražesni esate. Bet pasakyk 
man motinėlė, kas tai yra, kad 
dabar czion teip puiku? Isz kur 
atsirado tie gražus daigtai? 
Juk tu motinėlė negale jei savo 
rankomis ta dauiba teip parėdy
ti nuo to laiko kaip buvau su
sirgęs. Juk vis pas mane pa

to 
juk negalėjai turėti tiek laiko 
ir galybes.”

“Mano malonus kūdikėli,” 
tarė Genovaite, rodydama aug- 
sztyn su ranka, “tenai labai 
toli danguje gyvena vienas ant 
musu, kurisai saule, menesi ir 
žvaigždes sutvėrė, kurio gro
žybe už tai vis skaistesne, ka 
tiktai regėjai. Tai su didžiau
siu pagarbinimu vadiname 
Dievu. Teip-gi tas yra kuris 
vis padare kad tikra turėtu
mėm linksmybe. Dėlto tai ji va
diname geriausiu Vieszpacziu 
arba musu Tėvu. ’ ’

“Tai yra žiedeliai, maloniau- 
as kūdikėli,” tarė Genovaite. 
Veizdėk, sztai paskynu neku-

kriauszyje sėdėjai, o prie

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas is« 
szito Katalogo

Nr. 1956

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

No.102— Prakeikta, meilin-

gas kriminaliszkas > 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelola, apysak 
isz pirmutines puses 
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi 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.

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

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

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

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

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

' No.128—Dvi isztorijos: Vai 
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 J 33—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 o Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

No.l45---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.

N 0.155—-Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

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

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

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

apraszy-

a
szimtme-

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

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

No.166—Apie Suirus Mai
lt į aus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

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

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

N o. 196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristusb. 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. 
Pūkius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Uisisakyti Knygas:

frar* 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 laiazka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
tirno kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. &
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GENOVAITE
A^A A^A. A^A. A^k A^A. A^A A^A A^A A^A A^A A^A .

(Tasa)

Genovaite Viena Gyvena 
t Girioje

Nuo to laiko Genovaite gy
veno girioje nuo visu apleista. 
Szaltimetis praėjo, vasara pri
siartino, o rudeniui užtikus, 
vėl szaltimetis prispaudė ir 
teip pavieniui traukėsi be jo
kios paminėtos atmainos. Kada 
karsztose vasarose perpieczais 
tarp stacziu uolu ir medžiu gir
dėjo tiktai krankimą varnu, ar 
kapenima geniu, kad rudens 
ilgose ir vėjuotose naktyse me
nulio apszviesdavo nuobodžiais 
ir apleistas daubas ir uolas, 
kad per szaltimeti isz savo pa- 
kriauszio žiūrėdama in sniegą, 

t ant kurio tik matydavo pėdas 
piktu gyvuliu, tuomet labai 
troszko pasimatyti, su savo tė
vais, kuriu teip smarkiai 'buvo 
pasilgusi, teip jau ir vyro, ku
ri teip mylėjo ir visus priete- 
lius arba koki norint žmogų. 
Tankiai atsidūsėdavo ir tarda-' 
vo: “0 kaip laimingi yra. žmo
nes, kurie draugystėje gyvena, 
kalba tarp saves, o savo kentė
jimus, vargus ir rupesczius vie
nas antram pasako. 0 kaip ne- 
iszmintingi tie yra, kurie tos 
maloningos laimes nepažysta, 
o vienas kita visokiais vargais 
prispaudžia.” Vienok kiekvie
na karta ant saves atsiminusi 
vėl pratardavo: “O Dieve! Juk 
tai yra saldžiausia laime su Ta
vimi perstoveti, nelyginant 
malonesne už draugyste su 
žmonėmis! Norint atitolinta es
mių nuo savo mylimųjų. Tu 
vienok esi arti musu ir toje 'ap
leistoje girioje, ir laike tvy- 
lanczios szaltimeczio nakties, 
kaip saldu ir kožiia valanda 
dvaseje su Tavimi kalbėti, su 
Tavimi gyventi, kurisai esi 
tvircziausiu rysziu musu du- 
szios!” Tokiu tai budu prisi
pratino su Dievu gyventi ir 
szirdyje su Juomi kalbėti, jog 
Genovaitei tarp tu maloningu 
su intikejimu kalbu, ilgos va
landos laibai trumpos rodėsi.

Norint kasinėjimai szakne- 
liu ir rankiojimai miszkiniu 
vaisiu jai daug’ darbo užmes
davo, vienok daug valandų 
praleisdavo veltui, nebemany
dama ka dirbti, ir tuomi kartu 
tardavo: “Ak kad turecziau 
virbalus ir siutus, kaip man pav
ilktu ne viena valanda mezgi
niu užsiimti, kaip gerai gale- 
cziau pati save ir kūdikėli savo 
aprėdyti. Žmones tankiai ant 
darbo rugoja, o to neatmena, 
jog gyvenimas be darbo randa
si sunkesnis už sunkiause dar
bą, o kuris visuomet nieko ne- 
dirbime ir tingejime gyvena, 
pats sau amžiaus dienas sun
kiu.”

Ir ne viena karta geide turė
ti kokia gera knygele, tarda
ma: “Kaip man butu linksmu 
ir kiek tai gerybes turecziau 
per valandas skaityme. Juk ir 
Tavo sutvėrimai kuriuos mato
me aplink save, o geriauses

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
■ Labai užimanti apysaka 

Per paczta, 25 Centai

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

Dieve yra, tai knyga kurie pat
sai paraszai.” Pradėjo tai nuo 
to laiko taukiaus prisistebėti 
regemus daigtus nuo Dievo su
tvertus, o tai vis didsenei, ne 
kaipo kitais žigais. Smulkiau- 
ses ‘žiedelis, vabalėlis ar sliekas 
neiszpa safcyta stebuklą dary
davo, kad ant anų, kaip ant 
ženklu mandrybes ir garbes 
Dievo žiurėjo.

Tas anai nepaprastu budu ti
ko ir ja linksmino, jog Viesz- 
pats Kristus apsakinėdamas 
mokslą Szventa, visur vartojo 
daugiausei prilyginimus, o tie 
visi buvo randami prie jos.

Aplaikau žinute nuo vieno 
vyrelio,

Kur skamba szitaip: 
Sziandieniniam laike,

Kada tai žmones geidžia 
būti turtingi,

Ir greitu budu dastoti 
turtu,

Neproszali bus duoti 
Nekuriems gera patarima,

Kaip galima dastoti to 
turto ir taip:

Pirmiausia reikia duoti
Padaryt ant saves operacija

(iszpjaut),
Sanžine, garbe ir 

teisingumą.
Niekados naudoti žodžio

“duot,”
Tiktai imt kur duosis, 

Kas duosis ir kas nesiduos.
Už randa nemoket.
Pietus valgyt pas 

pažinstamus,
Vakariene pas gimines, už 

drapanas nemoket.
Pasirinkimas darbo yra 

abejotinas;
Vagiu visur galima būti. 
Jeigu iszpildysit szituos 

patarimus,
Tai in laika trijų metu 

pasiliksite turtingi,
Jeigu jums neužkliudys 

kalėjimas.
* * *

Vienas žmogelis isz 
didelio miesto,

Puikiai atsimokėjo savo 
pacziulei,

Kuri be paliovos zulino su 
automobilium su kitais. 
Kada po jo mircziai,

Jauna naszlele atidarė 
testamentą,

Persitikrino kad jos 
vyras, 

Paliko jai tik viena doleri,
O savo sžofeYiui,

Penkios deszimts tukstancziu 
doleriu!

Dabar naszlele greitinusi prie 
szoferio,

Su taja vilczia jog su 
ja apsipacziuotu,

Ir pinigai jai pasiliktu.
Bet, testamente jos vyrelis 
Uždraudė szoferiui paimti
Sau už paczia jo naszle, 

Nes prieszingai pinigai dings.

’‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

kiai: Kas trokszta, tegul ateina 
pas mane, tegul geria vandeni, 
kuri asz. jam duosiu bus szalti- 
niu gyvuoju ant amžino gyve
nimo. Teip tasai vidui esanty
sis yra mano palinksminimu, 
tasai dabar mane pastiprins ir 
atnesza džiaugsima, kaip jau 
neturiu pavirszutinai isz ko 
džiaugtis.” Kad po dauba 
vaiksztinedama tankiai pa
žvelgdavo ant dideliu uolu, vi
sa joS pakalne apsiaucziancziu, 
kurios nepakrutinamai stovėjo 
nuo tukstancziu amžių nebijo
damos smarkiu vietriu ir szal- 
tu oru, ateidavo ant szirdies tie 
žodžiai Jėzaus: “Kas žodžio 
mano klauso ir anuos užlaiko, 
toki prilyginu prie iszmintingo 
vyro, kuris namus savo ant uo
los statei” Ant Tavo žodžiu” 
tarė toliaus: “noriu padėt ma
no iszganyma, o stovės tvirtai 
kaip uola.” Pagaliaus ir ersz- 
kecziai ir usnys buvo de] anos 
pamokslu. “Kad nuo jusu, o 
duotiejai krūmai, vynuoges ir 
kitus gerus vaisius rinkti gale- 
cziau,” tarė: “kaip man butu 
malonu, kiek tai gero ir naudos 
turecziau. Bet teip turbut, kaip 
Vieszpats Jėzus pasakė. Argi 
renka isz erszkecziu vynuoges, 
arba fygas nuousniu?”

“Teip kožnas geras medis 
duoda gera vaisiu, o blogas me
dis duoda bloga vaisiu. Tai asz 
noriu geru medžiu būti ir gerai 
daryti kiek galint. Nenoriu bū
ti kaipo erszketis arba usnis, 
kuri tiktai yra dygus ir dar 
niekam nevertus vaisius isz- 
duoda.” Teip tai del jos saule, 
paukszcziai, žiedai, szaltinis, 
uolos, erszkecziai ir usnis buvo 
instabais ženklais, kurie anai 
žodžius Jėzaus duodavo atmin
ti ir visokio budo minėjimus 
ant szirdies atvesdavo.

Prestovejimas kūdikėlio bu
vo anai malonesnis užpavasa- 
rio saule, labiaus už vasara, su 
visais žiedais ir paukszczais; 
daugiau padavė mokslo už 
anuos visus dalykus, kuriuos, 
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Kad saule pavasario laiku vėl 
savo szilta szviesumeli in pa>- 
kriauszi iszliejo, džiaugdama 
pratarė: “O Dieve mano! Tavo 
saule rodo man Tavo gerybe, 
juk Tu mus myli kaip Tėvas. 
Juk Jėzus sūnūs Tavo, pasakė: 
Tėvas dangui daro, jogei sau
le Jo užtek ant piktu ir geru. 
Tai mano malone su kuria žmo
nes myliu tegul bus lygi Tavo 
saulei. Savo neprietelems gana 
gerai darycziau, kad tiktai bu
tu kaip daryti.” Kad teip rū
pinosi apie savo užlaikima, ir 
liūdnumas pradėjo szirdi 
spausti, tuomet iszgirdusi vie
na gražu ryta pauksztelius 
linksmai ežiui ban ežius, prata
rė: “Jus teip linksmi ir be ru- 
pescziu, jus maži smulkus su
tvėrimėliai ir teip linksmai 
cziulbate! Argi ir asz negale- 
cziau teip-pat būti linksma ir 
giedoti kaipo ir jus. Juk Jėzus 
teip mokino ir sako žodžais: 
“Veizek in paukszczius po 
dangumi, anie ne sėja ne pjau- 
ja, ne suvalo in klonius, o vie
nok dangiszkasis Tėvas juos 
maitina. Argi jus ne esate 
brangesni už anuos ? Teip Die
vas mane myli už daugeli 
paukszteliu labiaus; tai man 
iszpuola linksmesniai už anuos 
visus, o nesirūpinti, norint jau 
del manes daugiau neprivalo 
ne vienais grūdelis pasėtas irgi 
ne vienas pėdelis suvalytas in 
klonus būti”. Kad žiedus ant 
pievos, kuriu augsztoje daubo
je daug buvo, auganczius ir da- 
binanczius ana szali pamate, 
tardavo: “Ir jus man pranesza- 
te gražės dienas, būdami kai
po maloniause minavone, juk 
mane Dievas myli.” Apie to
kius žiedus pasakė Jėzus tais 
žodžais: prisižiūrėkite lelijoms 
ant lauko, nes jos ne verpe, ne 
audžia, o sakau jums, jog ne 
Salamonas visoje savo groži- 
beje nėra teip parėdytas kaip 
vienas isz tu! O jeigu lauku žo
les Dievas teip parodo, jus ma
žatikiai? Tai nenoriu toliaus 
būti teip mažo tikėjimo ir bau
gi, o norint dabar verpti ir siū
ti neturiu kuomi, vienok ru- 
pescziais ne sunkinsiu savo 
szirdi apie apredalus. Vasara, 
kad anoje dauboje karsztos 
dienos instodavo, o Genovaite 
gerti isztroszkusi prie szalti- 
nio eidavo ir szalta vandeni 
gerdavo ne karta sakydavo: 
“Kuomi yra tas szaltinis del 
mano džiustanczio liežuvio, 
tuom yra Tavo mokslas del ma
no duszios. Juk patsai paša-SAPNORIUS
I
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giedri ir szilta diena buvo, isz- 
neszdavo ji isz tamsaus pa- 
kriauszio ant oro po gražium 
žiėdrum dangumi. Elne netoli 
ganės po pieva, kad vaikeli ne- 
szina ant ranku ties pa.kriau- 
sziu vaiksztinejo, o su juomi, 
kurisai nieko neiszmane, malo
ningais žodžais kalbėjo. Kad 
karta kūdikėlis isztiesdavo 
prie motinos rankeles ir links
mu veideliu juokėsi, tai vis 
anai rodėsi, jog tasai anuo 
juoksme!is visas gires paliukui 
vis pagrožin. Tuomi tarpu tan
kiai ant anos vietos kur sto
vint, ar atsiklaupusi vaikeli 
prie szirdies glausdavo, o pa- 
veizdejus ant anuo maloningai 
ir saldžiai juokaudama, kaipo 
motina, pilna, karsztos malones 
atsiliepdavo: “O Dieve! Kaip- 
gO' Tau atsidekavosiu, kad man 
kūdiki užlaikai gyva! Kaip 
man linksma, kaip džiaugiuos, 
kaip maloningai kasdiena, turiu 
kuomi užsiimti savo kampely
je. O atsižvilgek ir Tu, Tėvo 
dangiszkasis, ir palaimink ta 
kūdikėli, kad 'užaugės sulauk
tu “dobilą, minti”. Kaip žaiz- 
drios ir linksmos akeles, sake 
dar toliaus, “kaip liuesas yra 
nuo visu pageidimu, anuo vei
delis ir skruostai aipteke garbi- 
nuotais plaukėtais, kaip sald- 
zei ilsi priglaustas prie mano 
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szirdies! O, tai teisingai musu 
Iszganytas pasakė: Jeigu ne- 
stosites kaip maži vaikai, ne 
ineisite iii dangaus karalyste. O 
kad visi žmones patys isz saves 
be jokio atsidūsėjimo, be di
dystes., pavydjeimo neapkan- 
tos ir kitu piktu pageidimu tei- 
sais rūpintasi pastoti, kokiu 
dabar yra tasai kūdikis dar sa
vo nekaltybėje ir nieko nesu
prantąs, tuomi kartu isz tikro 
turėtumėm dangaus karalyste 
savo szirdyje: tuomi kartu ga
lėtumėm teip linksmai gyventi 
kaip žinodamasis kūdikis, tuo
mi kartu galėtumėm teip lai
mingais ir pilnais gerybių būti, 
kaipo gyvendami su Tėvu 
dangiszku. ”

Ne karta szirdyje užsidegda
vo noras aplankyti baižnyczia 
norius viena syki, prie to saky
davo sau: “Koksai yra tai 
džiaugsmas ir saldybe, kad 
tūkstantis žmonių susirinkusiu 
suklaupė priesz Dieva ir klau
so anuo žodžius arba szventas 
ant garbes giesmes giesta. O 
kaip man malonu (butu, kad 
vėl galecziau kame norius isz- 
girsti varpus, manding, jog 
links mesneiant szirdies man 
rastųsi.”

Vienok dar atsiliepe: “Visas 
sutvėrimas, dangus' Augsztas1, 
mares ir žeme po mano kojų, 
tai yra Tavo, o Dieve szventi- 
nyczia, o szirdis kurie kraujas 
atgaivina szioje girioje paleis
ta, prie Tavęs prisiglaudžiu, o 
visos szalys yra parėdytos Ta
vo altoriumi.” Nebuvo to me
džio, ne tokios uolos, kur nebu- 
tu klupojusi ir nebūtu pasimel
dusi, o kad pper szaltimeti nie-

— “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!
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Pajieszkojimas
Pajiesz'kau savo sunu, Vitau- 

to Vilkaiczio, (Vito Wilkitus);
trisdeszimts metu amžiaus, ji
sai kitados gyveno, 125 River 
Street, Olyphant, Pa. Jisai ap
leido gyvenimo vieta keturi 
metai atgal. Jo motinėlė Mar
cela Vilkaitiene praszo kad ji
sai ar jo žinantieji, atsilieptu 
ant adresu:

Mrs. Marcella Wilkitis,
124 Lincoln Street 

Olyphant, Pa.

kur negalėjo iszeiti, tuomi kar
tu nei vienai valanda savo pa- 
kriauszyje prie kryželiaus klū
pojo ant kietu akmenų, kurie 
būdami netoli sienų padėtais, 
reikalingais atsirado del pri
klaupimo.
Genovaite Užsiima Auginimu 

Sunaus

Juk ir girioj tarp erszketynu 
iszaugdavo žiedai, teip ir dabar 
del Genovaitės jos viensedystes 
metuose pražydo saldžiausia 
linksmybe, draugystes. Benai- 
tis, malonus jos kūdikėlis maž
daug jau paaugo, buvo vaike
liu padoriaus liemens, ir mokė
jo norius palengva vaiksztine- 
ti. Apredas anuo buvo isz kai
lio mažios stirnos, margo plau
ko, kurie viena karta nuo1 lapes 
iszkrate. Norins vaikelis valgo 
tiktai žoles ir szakneles, gere 
pieną ir vandeni, vienok teip 
padorai ii- gražiai iszsirodai 
jog negalėjo atsidžiaugti. Lai
kas nuo laiko, pradėjo dau- 
giaus numanyti, daugdaus žino- 
it, viena daigta nuo antro at
skirti, suprasti žodžius, o ne- 
kurius aiszkiai isztarti.

Genovaite, kuri nebuvo nuo 
ilgo laiko nei vieno žodžio1 gir
dėjusi, pajuto savyje neiszpa
sakyta linksmybe, kada maža
sis pirmuosius žodelius isztar- 
davo, bet dar labiaus džiaugėsi 
kad anam klojosi pirma karta 
isztarti motin! O tai linksmu 
veideliu labai aiszkiai. Nuo ta
da per valandas su juomi kal-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines WASHINGTON, D. C. —
Tautinio Respublikonu Komite
to, Tautybių Patariamojo Ko
miteto nariai Pirmininko Leo-

— Jonas Minalda, nuo 434 
E. Mahanoy uly., kuris sirgo 
nuo kokio tai laiko, ir gydosi 
in Pottsville ligonbuteje, nu
mirė pareita Ketverga 2:30 
valanda, ryte. Gimė Lietuvoje 
atvyko in Amerika daugelis 
metu atgal. Buvo angliakasis 
ir paskutini karta dirbo Park 
kasyklose. Jo pati Anele mi
re 1927 metuose. Paliko dvi 
dukterys: Ona namie ir Mare, 
pati Oscar Rang, Park Crest, 
sunn Edvardą namie, taipgi 
dvi seserys ir szeszis anukus. 
Laidojo Subatos ryta, su apie- 

■ gomis in Szv. Juozapo bažny- 
czioje devinta valanda ir pa
laidotas in parapijos kapinėse.

— Žinios skamba isz Nor
vegijos, buk Timotietis Žoba., 
Simus pons. Timotiecziu Žobu, 
nuo 103 W. Pine uly., apsivedė 
su panele Asrun, duktė pons. 
Hans Hjortnaes, in Bergen, 
Norvegijoje. Szliubas invyko 
pareita Subatos vakara 6:30 
valanda 'Norvegijoje. Jauna- 
Vedžiai, gr y sz in Amerika apie 
Liepos 17 d. ir apsigyvens New 
Yorke. Jaunavedis yra Medi- 
kaliszkas studentas kur jis mo
kinasi in New York Medical 
College, o jo ipati per koki tai 
laika gyveno Amerike pas sa
vo gimines in Long Island, N. 
Y., ir turėjo užsiėmimą su Ho
me Life Insurance Co., New 
Yorke.

— Seredoj pripuola Szv. 
Vladislav© ir szvencziausios 
Marijos, Nuolatines Pagel bos, 
o Tautiszka Vardine: Gedimi
nas. Ta diena 1224 m., Lietu
viai sunaikino Kryžiuocziu 
Guszta (vienuolyną) Olivo; 
1941 m., Vengrija paskelbia ką
rą priesz Rusija; 1832 m., Cho
leros liga iszžude keturis tuks- 
tanėzius žmonių New York 
mieste; 1950 m., Prez. Harry 
Trumanas pasiunczia Ameri
kos armija Koriecziams in pa
gelia. Laivynas pasiunstas in 
Formosa salos uostus; 1946 m., 
Anglijoje duona yra valdžios 
skiriama, dalinama; 1937 m., 
Prez. Franklin D. Rooseveltas 
yra vėl Demokratu Partijos 
paskirtas in Prezidentus.

— Ketverge pripuola Szv. 
Irenajuso, o Tautiszka Vardi
ne: Taugelo. Taipgi ta diena: 
1919m., Versailles atlikęs su
tartis sudaryta ir Pirmas Pa
saulinis Karas baigtas; 1865 
m., Panevėžyje h* Kėdainiuose 
Rusijos valdžia uždare visas 
mokyklas ir gimnazijas; 1712 
m., gimė’Jean Jacques Rous
seau, Prancūzas raszytojas apie 
kuri Napeleonas buvo pasakęs: 
“Be jo nebutu 'buvo galima su
kelti Prancūzijos revolucija. ” 
Szito raszytojo knygos parode 
bagoeziu tusztuma ir kaip jie 
paprastus žmones isznaudoja. 
Kai jis užsipuola ant Bažny- 
czios ir ant tikėjimo jis buvo 
priverstas pasitraukti isz 
Prancūzijos ir bėgti in Anglija 
1762 metais, bet jis vėliau su- 
gryžo in Paryžių; 1948 m., Ko
munistu Žinių sztabas pasmer
kia Jugoslavijos Premjerių 
Marsshal Tito kaipo iszdavikas 
ir iszgama; 1940 m., Rusija už
grobia. Bessarabija, atima to 
kraszta nuo Rumunijos; 1914 
m., Austro-Vengrijos Karalai
tis Franz Ferdinand buvo nu
žudytas in Sarajevo, Bosnia. li
tai prasidėjo Pirmas Pasauli
nis Karas; 1947 m., Gen. Eisen- 
howeris Kongresui pasakė kad

musu armija negali Sovietams 
prisilyginti; 1949 m., Minksz- 
tos anglies mainieriai pasmer
kė John L. Lewiso pasiulinima 
dirbti tik tris dienas in sanvai- 
tes.

— Petnyczioj pripuola SS. 
Petro ir Povilo, o Tautiszka 
Vardine: Giedrime. Taipgi ta 
diena: 1941 m., FBI policija su
ėmė dvideszirnst devynis intar- 
tus žmones ir juos kaltina už 
tai kad jie stengiasi nuversti 
musu valdžia. Visi jie Komu
nistai; 1945 m., trys Vokiecziai, 
Amerikos kariszko teismo pa
smerkti už nužu.dinima Ameri- 
kiecziu lakiniu buvo pakarti; 
1934 m., North Daktoa valsti
jos Gubernatorius William 
Langer yra nuteistas ir pa
smerktais ant asztuoniolikos 
menesiu in kalėjimą už tai kad 
jis norėjo nusukti Amerikos 
valdžia; 1638 m., pirmieji Sze- 
dai apsigyveno Amerikoje ant 
Delaware valstijos kranto.

— Kita Nedelia pripuola 
pirma diena Liepos-July.

_ ____ _——----------
Shenandoah, Pa. —

Jonas Pribiszas, 34 metu am
žiaus nuo 5391/2 E. Centre uly., 
veteranas isz Antros Svetines 
Kares, kuris gydosi Veteranu 
Administracijos ligonbuteje, 
Philadblfijoje, pasimirė parei
ta Petnyczia. Gimė Shenado- 
ryje. Buvo angliškasis ir dir
bo Maple Hill kasyklose. Ve
lionis tarnavo Amerikos armi
joje Europoje. Paliko didelia
me nuliudime savo motinėlė 
Elana Pribisziene (Kriszik). 
Jo tėvas mirė 1939 metuose; 
broli Petra mieste; dvi sese
rys: Florence, pati Petro Ma- 
karczyko, mieste ir Elene, pati 
Alfredo' Veglinskio, mieste, 
taipgi, seseriena, Alfreda Veg- 
linska.. Laidotuves invyko 
Utarninko ryta, isz Grab. Ora- 
vitz koply ežios, 635-37 E. Cen
tre uly., su apiegomis in Szv. 
Jurgio bažnyežioje devinta va
landa, ir palaidotas in parapi
jos kapinėse. Veteranai isz V. 
F. W. Posto 268 dalyvavo lai
dotuvėse.

BAISI NELAIME
PADANGĖSE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tamsuma užvieszpatavo.
Ant to eroplano buvo sze- 

szips deszimts keturi keleiviai 
ir deszimts darbininku. Vienas 
isz žuvusiuju buvo kūdikėlis.

Szitokia nelaime su tokiais 
eroplanais, aeziu Dievui, yra 
retenybe, bet kad ir retenybe, 
erop’anu kompanijos turėtu 
stengtis dar geriau savo tuos 
eroplanus peržiureti ir pertai-j 
syti, kad net ir tos retenybes 
neatsitiktu.

Lakūnai visados savo gazo
liną iszlieja kai jie mato kad 
jiems reikes staiga, netikėtai 
kur nors nusileisti. Taip buvo 
padaręs ir lakūnas, Kapitonas 
Luis F. Plata, ant savo to ne
lemto eroplano, bet deja, tas 
gazolinas užsidegė.

Daug eroplanu statymo ži
novai jau seniai buvo patarė ir 
reikalave, kad gazolino tankos 
ant eroplano turėtu būti taip 
intaisytos, taip prisegtas, kaip 
sprogstanezios bombos, kad 
reikalui prise jus lakūnas gale-I 
tu visu tu tanku nusikratyti, ir 
tada, būdamas daug lengves
nis, leistis žemyn. Tada, jeigu 
jis ir sudužtu, jis nesudegtu ir 
nesusprogtu.

William T. Kvietkas isz 
Wilkes-Barre, Pa., Republi- 
konu Tautinio Komiteto, 
Tautybių Patariamojo Ko
miteto narys, būdamas Vasz- 
ingtone, matėsi su Vice-Pre- 
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nard W. Hali kvietimu, Birže
lio 6 d., susirinko Vaszingtone 
pasitarti su juo ir kitais Re
publikonu vadais del rinkimi-

zidentu Richard M. Nixon. 
W. T. Kvetkas, kartu su ki
tais Komiteto nariais, duos 
patarimus del 1956 m., Re
publikonu rinkimines kam
panijos veikimu. 

for the»
4 KWB
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your invitations and 
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be flawlessly
correct I

nes kompanijos planu tarp in- 
vairiu svarbesniu tauty'biniu 
grupiu kraszte.

IsztisO'S dienos konferencijos 
atidarime, Pirmininkas Hali 
pripažino dideli Republikonu 
Tautybių Padaliniu inasza per 
Prezidento Eisenhowerio rin
kimus 1952 m., ir paskatino 
dar didesniam entuziazmui 
Prezidento perinkimui ir isz- 
rinkimui Repulblikonu Kongre
so, su kuriuo dirbant Preziden
tas pasiektu pilnos jo numaty
tos clinamiszkos programos — 
“žmonių geroves, kraszto sau
gumo ir taikos pasaulyje” in
gy vendini mo.

Pirmininkas Hali pranesze 
Komisijų nariams apie A. B. 
Hermanu, buvusio R.N.K. Vyg- 
domojo Direktoriaus, paskiri- 
ma Tautybių Padaliniu Direk
toriaus, paskirima Tautybių 
Padaliniu Direktorium.

Taip pat kalbėjo Repulbliko
nu Rinkimines Komisijos Di
rektorius Robert Humphreys ir 
Pirmininko Hali Asistente ir 
Moterų Veiklos Direktore Miss 
Bertha Adkins.

Patariamojo Komiteto nariai 
daly vavo ' prieszpiecziuose su 
Vice-Prezidentu Richard M. 
Nixon, ir Republikonu Kon- 
gresnianais Albert H. Bosch 
(N. YJ, Albert W. Cretellš 
(Conn.), Steve B. Derounian 
(N. Y.), Paul A Fino (N. Y.) 
ir Albert P. Morano (Conn.).

Konferencijoje dalyvavo: Me
thod M. Balko, N. Y.; Walter 
Boelin, Philadelphia, Pa.; Al
bert H. Dachuk, Long Island 
City, N. Y.; Dr. Lev Doibrian- 
sky, Washington, D. C.; Will
iam Duross, Bethesda, Md.; 
Stephen Gobozy, Cleveland, O.; 
Hon. Blair F. Gunther, Pitts
burgh, Pa.; Dmytro Halychyn, 
Jersey City, N. J.; William T. 
Kvetkas, Wilkes-Barre, Pa.; 
George Mardikian, San Fran
cisco, Calif.; Leon Nicolai, San 
Francisco, Calif.; Ivan Pous- 
ohine, New York, N. Y.; Wil
bur W. H. Pyn, New York, N. 
Y.; Wm. Schwanda, New York; 
John J. Sirica, Washington, D. 
C.; Stephen Sku'bik, Alexan
dria, Va.; Col. Nicholas T. Ste
panovich, East Chicago; Ind.; 
ir Stephen Tkatch, Pittsburgh, 
Pa.

MERGINA PRIGĖRĖ

Visi Maudiesi Nuogi
WEST MILFORD, N. J. — 

Dvideszimts metu amžiaus 
juodbruve mergina prigėrė in 
Greenwood ežerą in kuri ji bu
vo visai nuoga pasinėrusi.

Policijantai jos lavona su- 
meszkeriavo po keliu valandų. 
Ji buvo Lillian Mancuso, isz 
Patterson, New Jersey.

Policijantai sako kad ji su 
dviem savo draugėm ir trimis 
draugais, boyfrentais susitarė 
eiti pasimaudinti be “bathing 
suits” visai nuogi, Visi kiti 
jau buvo pilnai apsirenge kai 
policijantai pribuvo.

Policijos virszininkas, John 
Moeller sako kad neiszrodo 
kad ta mergina butu galva su
sižeidus kai ji pasnere,. ir už 
tai dabar reikes kad Daktaras 
ja iszagzaminavuotu, dažinoti 
nuo ko ji mirė ir kaip ji prigė
rė.

DINGO JAUNUOLIS 
IR $2,500

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jos virszininkas, Jack Wein
stock pasakė detektyvui Roc
co Molinari kad tas jaunuolis 
turėjo su savimi tarp septynių 
ir asztuoniu tukstaneziu dole-

Trisdeszimts septynių me
tu amžiaus Savas Gerogiou 
su savo dvideszimts dvieju 
metu žmona, nuotaka, Mary 
plauks isz Nyack, New York 

riu, kai jis paliko ofisą ir ėjo 
in. banika.

Jaunuolis paliko ofisą . apie 
puse po dvieju po pietų. Jis 
turėjo eiti in First Pennsylva
nia Banking &Trust kompani
jos banka. Puse po keturiu jis 
patelefonavo kompanijos virsz 
įninka, Weinstock ir jam pasa
kė kad jis pasivėlino bet dabar 

1 skubinasi atgal. Tai paskuti
nis sykis kada virszininkas isz 
to jaunuolio girdėjo

Jaunuolis Purcell jau buvo 
szeszis sykius suaresztuotas. 
Szeszto syki jis buvo suaresz- 

jtuotas už pasivogima pustre- 
czio szimto doleriu, nuo West
ern Union Telegraph kompani
jos.

Jo motina sako, kad jis megs 
ta keliauti, ir ji spėja kad jis 
dabar sau keliauja in Florida.

ATLANTIC CITY, N. J. — 
John D. Purcell, likos suimtas 
per policija ir sugražintas in 
Philadelphia, kur jis bus nu
teisintas už vagystė.

DETEKTYVAS
NUSZAUTAS

Trys Kiti Paszauti
CHICAGO, ILL. —Policijos 

detektyvas buvo nuszautas ir 
trys kiti buvo sužeisti, ant So. 
Side.

Keturios deszimts keturiu 
metu amžiaus Detektyvas Jno. 
Blythe buvo ant smert hu-i 
szautas. Sužeistieji yra: ketu
rios deszimts trijų metu am
žiaus Thomas Sylvester ir ke
turios deszimts septynių metu 
amžiaus Charles Leggitt. Szi- 
tiedu buvo nelabai sužeisti, o 
treczias, James Dukes buvo in 
krutinę inszautas. -

Policijos detektyvas, Patrick 
Deeley sako kad Sylvester su 
Leggitt maliavoje bažnyczios 
vidurį, kai jiedu iszgirdo mo- 
teres riksmą. Jiedu iszejo isz 
bažnyczios pasižiūrėti kas ten 
darosi ir buvo paszautas Detek 
tyvas Blythe ir jo draugas nu
siskubino tenai kai jiedu isz
girdo szuvius. Detektyvas 
Blythe buvo nuszautas.

in Graikija, tris tukstan- 
czius myliu. Jųdviejų laive
lis yra dvideszimts asztuoniu 
pėdu ilgumo ir visai neturi 
jokio inžino.


