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VERBŲ NEDELE
| AUSTRIJOS DAININ !
' INKE PASIMIRĖ I

PACZTO SZTABAS
GRASINA

SOVIETU
ŽURNALAS USSR

Protestuoja Priesz
Generolą Speidel

Kita diena didele minia, 
kuri buvo atėjusi in szven- 
tes, iszgirdusi Jezu ateinant 
in Jeruzale, pasiėmė palmių 
szaku, iszejo jam prieszais I

ir szauke: “Osanna, palai 
mintas, kuris ateina Viesz 
paties vardu, Izraelio Kara 
liūs!”
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Isz Amerikos surastas sudaužytas Seliags- 
,grove apylinkes kalnuose. Ero- 
planas buvo Beech-craft Bg-

LAKŪNO LAVONAS 
SURASTAS

SELINSGROVE, PA. — 
Žmogaus lavonas buvo suras
tas užtiktas mažo eroplano lie
kanose, Selinsgrove apylinkes 
kalnuose, apie penkiolika my
liu nuo to miesto.

Dar tikrai nebuvo galima 
pasakyti kieno yra tas lavonas, 
bet valstijos policijantai sako 
kad John Zysk, isz Erie, Pa.,; 
buvo vienas tarne eroplane kai 
tas eroplanas iszskrides isz Ne
wark, N. J., nukrito ir sudužo 
tuose kalnuose.

Zysk buvo iszskrides isz Ne-

READING, PA. — Garsi 
Austrijos dainininke, 22 metu 
amžiaus Maries Krassnig, ku
ri važinėjo po Amerika su Vi
enna Akademijos Choru, pasi
mirė Reading miesto ligoninė
je. Ji buvo sužiesta kai arklys! 
ja numėtė, kai ji buvo iszjojus 
viena gražu ryta.

Balnininke Krassnig su tri
mis kitais to choro daininin
kais buvo iszjojus pajodinėti, 
netoli nuo Bucktown, kai jos i 
arklys, del ko ten pasibaidęs, 
paszoko ir ja numėtė.

Ji buvo greitai nuveszta in 
ligonine kur daktarai greitai 
padare jai operacija ant jos į 
galvos. Bet nepagelbejo. Daini
ninke Krassnig yra isz Klat-' 
genfurt, Austrijos.

KAREIVIS
PAKARTAS

FORT LEAVENWORTH, 
KANSAS. — Dvideszimts sze- 
sziu metu amžiaus kareivis, 
Ernest L. Ransom, kariszko 
teismo pasmerktas mirties 
bausme, buvo pakartas Balan
džio treczia diena. Kariszkas 
teismas rado ji kaltu už nužu- 
dinima vieno Korėjos ’sargo ir 
už iszniekinima vienos keturio-! 
likos metu amžiaus Korietes1? 
mergaites, in Inchon, Korėjoj.

nanza kompanijos, kuri tokius 
eroplanus paskolina lakūnams.

Eroplanu kompanijos atsto
vai spėja kad gal, jis skrisda- j 
mas keturis tukstancziu pėdu 
augsztumo sutiko netikėta 
szalti ir gal jo eroplano spar
nai tiek ledo susirinko kad 
eroplanas buvo taip apsunkin
tas kad jis nuo savo sunkumo 
nukrito.

Pavasaris Ir Cirkos

DIDELI LAIVAI 
__

Plaukia Per Suez
Kanala

CAIRO, EGIPTAS. — Du
wark, penkiolika 
priesz septynias vakare, ir jis 
turėjo pasiekti Erie, dvide- 
iszimts septynios minutos po 
devynių. Dvylika minucziu po 
įasztuoniu jis per radija davė 
žinia kad jis atvyksta. Civil 
Aeronautics Administracija 
priėmė jo ta praneszima ir vis
ką parengė -jam nusileisti. Jis 
buvo pasakęs kad del ukanu jis 
negali gerai matyti ir ar jam 
butu pavėlinta nusileisti su sa
vo radijo intaisais. Jam ir tai 
buvo pavėlinta. Jis vėliau 
pranesze^ kad jis pasuko savo 
eroplana in Allentown-Bethle
hem aerodroma nes miglos per 
tirsztos in Erie nusileisti.

Ir tai jam buvo pavėlinta ir 
Civil Aeronautics administra
cija per radija pranesze Alien 
town-Bethlehem aerodromui 
tam eroplanui parūpinti vieta 
nusileisti.

Ant rytojaus eroplanas buvo

minucziu didžiausi ir sunkiausi prekyzi-
niai laivai perplauke per Suez 
Kanala. Jpdvieju svoris po 
dvideszimts tukstancziu tonu.

Vienas isz ju buvo Belgijos į 
tankeris “Elizabeth” kuris 
sveria 19,418 tonu; antras buvo 
Italijos “Fina Canada”, 20,-' 
776 tonu svorio.

Jie plaukia in Vidur Rytu 
uostus pasiimti aliejaus.

Keturi mažesni laivai tuo 
paežiu sykiu perplauke ta Suez 
Kanala ir Port Said.

Pirmutinis laivas su kelei
viais ant rytojaus teipgi per
plauke. per ta Kanala. Jis buvo 
“Oceania” laivas kuris plau
kia in Australija. Jis veža asz- 
tuonis szimtus devynis kelei
vius.

Tautu Sanjungos laivai isz 
to kanalo iszkele paskutini pa- 
skandinta laiva. Tai buvo 
Egipto “Frigate Abukir” pre-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kokomo, Jr., beždžione, 
chimpanzee su Ringling 
Brothers, Barnum and Bai
ley cirką, New York mieste, 
parodo kad tikrai jau pava
saris drengia. Nes kokis 
butu pavasaris be cirku?

Czia beždžione Kokomo, 
Jr., nesze vedra vandenio 
szitam dideliam sloniui.

Cirkos prasidėjo New 
York mieste ir dabar per vi
sa vasara keliaus po visus 
musu didesnius miestus.

Cirkos dabar nevartuoja 
padangtes, bet samdosi di
dingos sales, nes tai joms pi
giau iszeina ir visiems būva 
daug saugiau.

SKAITYKIT
“SAULE”

Nebus Paczto Subato-: 
mis, Jeigu Pacztas Ne-' 
gaus Daugiau Pinigu

WASHINGTON, D. C. — 
Paczto sztabas Vaszingtone 
paskelbė kad pacztoriai ne
dirbs Subatomisir pacztas bus 
Subatos diena uždarytas, jeigu 
Kongresas nesutiks paskirti 
keturios deszimts septynis mi
lijonus doleriu iki Liepos pir
mos dienos.

Kongreso komisija nesutiko 
ant tiek pinigu ir paskyrė tik 
septyniolika milijonu doleriu.

Tos komisijos pirmininkas 
J. Vaughan Gary, Demokratas 
isz Virginia, sako kad czia 
paczto virszininku reikalas ir 
pats paczto sztabas turi nutar
ti kur ir kaip jie sumažins sa
vo patarima.

Posmaster General, Sum
merfield tai komisijai pasakė 
kad jis bus priverstas uždary
ti viso kraszto pacztus Subato- 
mis, jeigu jis negaus keturios 
deszimts milijonus doleriu 
daugiau iki Liepos pirmos die
nos. Jis ta komisijai pasakė 
kad už keliu dienu jis laikrasz- 
tininkams paskelbs savo nuta
rimus.

Paczto sztabas dabar jau 
trisdeszimts milijonu doleriu 
yra inlindes in skyle del sziu 
metu.

Daug dideliu biznierių sako 
kad jeigu pacztas butu ne poli
tikos bet b’žnieriu vedamai; 
jam nereikėtų tiek pinigu isz 
valdžios, bet jis dar ir užsidirb
tu pinigu.

Jie sako kad pirmiausiai rei- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

IZRAELIS ISZVARE
SZNIPA

JERUZOLIMAS. — Izrae- 
lio valdžia insake kad Czeku

Gražiai Redaguojamas 
Amerikoje

—

Sovietu žurnalas USSR yra 
Amerikoje redaguojamas ir 
leidžiamas, sulyg susitarimo! 
tarp Amerikos ir Rusijos vai-: 
džiu. Sovietai pavėlina Ameri- Į 
kai leisti savo žurnalą, užvar
dinta “Amerika” Rusijoje, ir 
mes pavėliname Sovietams 
leisti savo žurnalą “USSR” 
Amerikoje.

Amerika iszleido penkios de
szimts tukstancziu savo “Ame
rika” žurnalo numeriu Rusijo
je, ir in kelias dienas visi tie 
numeriai buvo iszpirkti.

Praeita menesi Sovietai czia, 
Amerikoje, iszleido trisde- 
szimts penkis tukstanezius nu
meriu savo žurnalo “USSR”, 
ir mažai kas ji perka.

Rusijoje musu žurnalas 
kasztuoja penkios deszimts 
centu; Sovietu žurnalas USSR 
Amerikoje kasztuoja dvide
szimts centu. Ir retas kas ji 
perka!

Mes tyczia po sztorus ir po 
geležinkelio ir eroplanu stotis 
pasidairėme ir perskaiteme 
kiek tu Sovietu žurnalo nume
riu randasi ant lentynų, ir be
veik visur radome kelis tuzi
nus. Pardavėjai sako kad kai 
kurie žmones ta žurnalą paima, 
pasižiūri ir palieka.

Teisybe pasakius žurnalas 
gražus ir žingeidus. Paveiks
lai puikiai iszejo invairiomis 
spalvomis. (Amerikos Cuneo 
Press labai gražu darba czia! 
atliko).

Nikolai Baibakovas raszo 
apie kraszto pramone; Leoni
das Lenovas apraszo- Sovietu 
mkslincziu Nikolai Semenova, 
kuris laimėjo Nobel Prize do
vana. Paskui gražus straipsnis 

i ir dar gražesni paveikslai 
Amerikos biznierių, kurie bu
vo in Rusija atsilankė.

Straipsnis su dar gražesniais
ambasados narys turi isz to 
kraszto iszsikraustinti in ke
turios deszimts asztuonias va
landas, už tai kad jis buvo su
sektas kaipo Komunistu Czeku 
sznipas, szpiegas.

Izraelio valdžia sako kad; 
Czekoslovakijos charge d’af
faires narys, Yaromir Vasica 
Izraelyje vede visa sznipineji- 
mo bizni del Komunistu ir kad i 
jis buvo po savimi susiorgani
zavęs intakinga požemine 
draugija, kuri stengėsi suar- 
dinti tvarka ir taika Izraelio 
kraszte.

! ŽMOGŽUDIS 
j PAKARTAS 

_______

VANCOUVER, B. C. — 
Joseph Gordon buvo pakartas 
in Oakalla kalėjimą. Jis buvo 
mirties bausme pasmerktas už 
nužudinima policijanto in 
Vancouver, Gruodžio menesy
je, 1955 metuose.

apie Olimpiado paroda sudaro 
tikrai gražu žurnalą.

Kiek czia teisybes parodin- 
ta ar pasakyta ir kiek yra ne
pasakyta tai kitas klausimas. 
Bet reikia prisipažinti kad žur 
ralas yra gražus.

Kodėl Rusijos žmones taip 
greitai iszpirko penkios de
szimts tukstancziu Amerikos 
žurnalo numeriu, ir kodėl Ame 
rikiecziai nesiskubina pirktis 
toki puiku Sovietu “USSR” 
žurnalą? Mes czia in toki klau
sima negalime atsakyti. Tik 
gal galėtume spėti kad tie 
Ruskiai perka musu žurnalą, 
nes jie žino kad mes teisybe 
raszome ir skelbiame; o Ame
ri kiecziai neperka to Sovietu 
žurnalo už tai kad jie žino kad 
Sovietai su teisybe nesideri
na?

Czia vienas Prancūzas, 
apsirengęs karo belaisvio dr 
bužiais marszuoja po meista 
su paraszu ant savo pecziu 
kuris sako “Speidel Žmog- i 
žudis. ’ ’

Tautu Sanjunga yra pa
skyrus Leitenantą Generolą 
Hans Speidel isz Vakaru Vo 
kieti jos, kaipo Vidur Euro
pos kariszka komandoriu.

Per kara szitas Leitenan
tas Generolas Hans Speidel 
buvo Vokiecziu. Naciu Field 
Marshallo Erwin Rommell 
vyriausias komandoms, kai 
Alijantai brovėsi in Nor
mandy.

paveikslais apie Leningradą, ! 
ir vertas keletą kartu perskai- ‘ 
nava upes yra tikrai žingeidus 
tyti. Kitas straipsnis teipgi! 
su labai gražiais paveikslais a-

5 POLICIJANTAI 
PRAVARYTI

35 Kiti Intarti Už 
Komunizmą

NEW YORK, N. Y. — 
Deszimts New York miesto po- 
licijantu buvo priversti pasi
traukti ar jie butu pravarinti 
isz savo vietų. Visi jie yra in
tarti kad jie ar yra Komunis
tai ar Komunistus remia ir 
szelpia.

Deputy Policijos komisijo- 
nierius Walter Arm, savo ra
porte sako kad jo sztabas jau 
nuo 1953 metu seke ir dabar se
ka tokius policijantus. Isz viso 
szimtas trisdeszimts szeszi po
licijantai buvo intarti. Dar 
trisdeszimts penki kiti laukia 
dažinoti ka ir kiek tas polici
jos sztabas yra apie juos daži- 
nojes ir kuomi jie bus kaltina
mi.

Kai szitie tardinimai prasi
dėjo, Walter Arm sako, vienas

pie Estonija net aki traukia.I Leitenantas savanoriai pasi- 
Paskui kiti straipsniai apie; trauke, du policijantai, vienas 
kalnu ožkos medžiokle, apie detektyvas ir szeszi kiti likos 
žiemos meto sportą ant ledo praszalinti. Dar kiti keturi pa- 
cziuž’nejima, apie muzika ir' (Tasa Ant 4 Puslapio)

Jeruzolimas Sziandien

VIESZPATS JĖZAUS 
PALAIDOJIMO VIETA. 
Czįa, žiūrint nuo Seno Jeru- 
zolimo, matyti Alyvų Darže

lis. Pranciszkonai pradėjo 
ta gražu paprotį czia eiti 
Stacijas, kurios buvo intai- 
sytos bažnycziu viduryje,

kad žmones prie kiekvienos 
Stacijos galėtu bažny ežios 
tykumo j e tinkamai pasi
melsti.
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i Kas Girdėt
Indinezijos Prezidentas Su

kamo, kurio krasztas yra isz 
Amerikos gavės szimtus mili
jonu doleriu, ana sanvaite bu
vo pasakęs: “Sovietu Rusija 
yra nuolatos kovojus už laisve 
ir teisybe.” Jis toliau yra pa
reikalavęs kad Komunistiszka 
Kinija butu Tautu Sanjungos. 
pripažinta ir priimta; jis rei
kalauja kad jo kraszte butu tik 
viena politine partija, kaip 
Rusijoje. Jis taipgi yra pasa
kęs kad jo krasztas atsisako sa
vo skolas kitiems krasztams 
atmokėti, ir yra pareiszkes kad 
jo krasztas paims West New 
Guinea nuo Nederlandijos kai 
tik pasitaikins proga.

Ir toki kraszta, toki Prezi
dentą mes remiame su savo mi
lijonais ir kaipo grabinga sve- 
czia priimame, kai jis pas mus 
atsilanko.

Amerikos atstovai Rusijoje 
pranesza kad Kremlino valdžia 
turi gana savo bedu ir galimas 
d.„ls vciS kad Komunistiszka

. sa-
daigias
valdžia sugrius, sutrupės 
v aini i, be jokio karo.

Rusijos jaunimas nėra 
tenkintas su Komunistais 
dalbai’ vis drąsiau ir 
vieszai ta Išavo nepasitenkini-' 
ma pareiszkia.

pa
ir 

drąsiau

Ir Vidur-Rytuose Sovietams 
ne kaip sekasi. Arabai ima to
lintis nuo Rusijos ir nuo Ko
munizmo. Mat, Arabai labiau
siai rupi pinigais O jie dabar 
mato kad tie pinigai randasi 
ne Kremline, Ibet Vaszingtone.

Jau keli menesiai kai val
džia yra suvaržius pinigus, nes 
ji bijosi kad žmones per daug 
visko perkasi ant iszmokesczio.

Už tai dabar sunkiau gauti 
ilga, dideli morgicziu ant nau
ju namu; Už tai dabar reikia 
daugiau mokėti kai perkamies 
automobiliu ant iszmokesczio.

Czia ne tik atskiri žmones 
pajus ta pinigu suvaržinima, 
bet ligonines, hažnyczios ir ki
tos draugijos kurios rengiasi 
naujus kambarius statydintis.

Automobiliu 'biznis gerokai 
stovi ir eina, bet ne taip gerai 
kaip tu automobiliu fabrikan
tai tikėjosi.

Svetimu krasztu fabrikantai 
dalb-ar vis. daugiau ir daugiau 
savo automobiliu ima parduoti 
Amerikoje. Ypatingai in Los 
Angeles, SanFrancisco, Chica
go ir 'New York miestuose, vis 
daugiau ir daugiau matyti au
tomobiliu isz Anglijos, Pran
cūzijos, Italijos ir Vokietijos.

Tie automobiliai pigesni ir 
mažesni už Amerikoniszkus 
automobilius ir daug mažiau 
gazolino suvartuoja.

fabriku ta fabriką kuris ga
mina, stato “Imperial” auto
mobiliu.

General Motors kompanija 
didžiuodavosi ir garsindavo si 
kad jos brangiausias Cadillac 
yra tokis puikus, kad tiek 
kasztuoja ji pastatyti, kad 
kompanija kelis tukstanezius 
doleriu patrotina kai ji ta au
tomobiliu parduoda. Bet ji ta 
automobiliu gamina vien tik 
kad parodiniu žmonėms kokis 
automobilius gali būti tos kom
panijos p a g am i 111 a s.

Chrysler kompanija, atsi
kirsdama, savo pagarsinimuo
se giriasi kad ji daug daugiau 
uždirba ant savo to> brangiau
sio “Imperial” automobiliaūs 
negu ant kitu savo, automobi
liu ir ju parduoda daugiau ne
gu ji spėja pagaminti.

Žinoma, visi szitie trys auto
mobiliai: Cadillac, Continental 
Mark II, ir Imperial tai tik 
bagoeziams, nes visi jie kasz
tuoja apie deszimts tukstan- 
cziu doleriu.

SVARBUS
PRANESZIMAS!

Pypkes Durnai

Taip Ir Ne

Bet iszrodo kad 'žmones nie
ko nepaiso ir vis savo pinigus 
szvaisto ir daug ko perkasi 
ant iszmokesczio nepaisindami 
kad jie dabar turi daugiau mo
kėti. Biznierių žurnalai parodo 
kad ju biznis visu penktu nuo- 
szimcziu yra padidėjęs sziais 
metais.

Dabar kai kurie sztorai duo
da savo kostumeriams 
sztampas; viena trijų 
sztampa už kiekviena 
tame sztore praleista.

General Motors kompanija 
yra tikrai susirupinus. Chrys
ler kompanija baisiai daug 
biznio isz General Motors kom
panijos sziais metais atėmė su 
savo naujais automobiliais. Ir 
dabar Chrysler kompanija, ar 
bent gandai taip eina, ketina 
iszpirkti American Motors 
kompanija ir paimti Nash 
Rambler automobiliu. General 
Motors kompanija ketina savo 
visus automobilius ateina n- 
cziais metais visiszkai permai
nyti ir patobulinti, kad galėtu 
atsilaikyti priesz Chrysler au
tomobili u kompanija.

Puses ergeliu, 
Gyvendami ant svieto, 
Galėtumėm iszsisaugot, 
Kad mes nesiskubintumem, 
Isztart žodi “taip”, 
Ir nesivelintumem
Isztart žodi “ne.”

NEREGE

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi 

palaikyti sena preke, kaina 
tol, kol galėjo, bet, matydami, 
kad kiekviena menesi sunkiau 
ir sunkiau užlaikyti spaustuve 
ir iszleisti “Saule,” leidėjai 
yra privėrsti pakelti prenume
rata Dabar!!!

Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks:

Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

Kanadoje: Metams $8.00; 
puse metu $4.50.

Pietų Amerika, Vokietijoj ir 
Skotlandije: Metams $10.00; 
pusei metu $5.50.

Atskiras “Saules” numeris 
10 centai.

Prenumerate ir atskiru nu
meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad “viskas” mums 
sas materijolas, kuris yra rei- 
teipgi pabrango! Pabrango vi- 
“ Taipgi sziandien viskas paki- 
kalingas laikraszczio leidimui! 
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo- 
keseziai!” Tikimies kad musu 
Guodotini Skaitytojai supras, 
kodėl mes esame priversti tai 
daryti!

Mums baisiai nemalonu apie 
tai jums praneszti, bet kagi ga
lima daryti? Pinigai yra reika
lingi del laidimo “Saules” ir 
del užlaikymo darbininku!

Stengiamies vesti laikraszti 
“Saule” kuogeriausiai, kad ji 
patiktu musu mieliems Skaity
tojams, ir turime vilties, kad 
visi sutiktu su musu praszymu 
ir pasiliks musu Skaitytojai ir 
Draugai ant toliaus. Szirdingai 
Acziu!

Su gilia pagarba, liekame, 
—“Saules” Redakcija.

krutinę gyventi. Jisai ir mano 
vaikai, tai del manes visas 
svietas; isz locnu gyslų savo 
atiduoeziau jiems visa krauja. 
Taigi mislis, kad j u daugiau 
nematysiu, kad nuo szio laiko 
nebusiu j u apiekune bet apsun
kinimu, man maiszosi protas.

Ant slenkszczio tuo tarpu 
pasirodė Loncki.

Jauna moteriszke sujautus ji 
miglotom 
isztiestom

apraszy-

apysaka 
szimtme-

paczto 
centu 
doleri

Plienas vėl pabrango, apie 
penkis ar szeszis dolerius ant 
tono. Reiszkia daug' visokiu 
daigtu dabai* panasziai pa
brangs.

Dabar General Motors kom
panija, paduodama Cadillac, 
Buick, Oldsmobile, Pontiac ir 
Chevrolet automobilius daug 
daugiau duoda už sena auto
mobiliu jeigu pirksite nauja 
tos kompanijos automobiliu. Ji 
taip tikisi savo1 naujus Automo
bilius parduoti.

ar j tai pamaezius 
akim, paszoiko su 
rankom.

— Vladislovai!
i i n k sm a i, VIad i si o v ai, 
sako kad asz atgausiu 
ma. Žiūrėk, tavo pati 
liks apjakus, kolieka.

Suszuko
ponas

krutinės kaip mažas

tai pirmas apsireiszki- 
szirdingo jausmo, vie- 

kaip tai man

Mainieriu bosas John Lewis 
dalbar jau in kita bizni inlinUo. 
Jis sudarė kompanija kuri 
perka senus laivus. Jis ketina 
anglis veszti in kitus krasztus 
su tais laivais ir taip duoti 
daugiau darbo inainieriams.

Fordo kompanija yra pa
skelbus kad ji ne už ilgo paro
dys nauja savo automobiliu 
“Edsel”, kuris bus lygus Ge
neral Motors kompanijos 
Buick ir Pontiac, ir 'Chrysler 
kompanijos De Soto.

.Dalbar Lewisas yra kapita
listas ir jau kelis sykius susi
kirto su uostu darbininku uni
jomis del savo laivu.

Eina gandai kad Amerikos 
Sekretorius John Foster Dul
les pasirtauks isz savo' vietos. 
Jeigu taip- atsitiktu, tai mes 
spėjame kad jo- Po-Sekretorius 
Christian Hertep jo vieta u'ž- 
irs. Sekretorius Dulles nusi
skundžia, kad jo sveikata ne 
kokia.

General Motors kompanijai 
visos bėdos. Ji ilgai didžiavosi 
kad jos Cadillac automobilius 
puikiausias, gražiausias, puo- 
szniausias ir grangiausias. Da
bar jau Fordo ir Chrysler kom
panija ne tik susilygino bet ir 
pralenkė Centrai Motors kom
panijos ta geriausia ir bran
giausia Cadillac. Fordas iszlei- 
do savo “Lincoln Continental \
Mark II” kuriam tas Cadillac 
negali prilyginti. O 'Chrysler 
kompanija atskyrė nuo savo

—■ Kaip tai, vos tik para
gavus gyveninio, būti inmesta 
in amžinas tamsybes, pasmerk
tai visa metams ant nieku, vie
toj palikti, pagelba ir saldybe, 
kulbe prie kojų tu, kuriems 
dangaus maldauczia, tai pagal 
tavo nuomone daktare, nėra, 
nekokia nelaime ? Ach! Asz ve- 
lycziau szimta sykiu geriau 
sinerti!

— Delko poni toki daigta 
svarsti isz juodos puses T Vi
sai asz neginu, kad poniui tasai 
atsitikimas 'butu ne baisus, vie
nok kiek man yra suprantama 
tai laimingai atlikta, operacija 
gali poniai regėjimą sugražin
ti ant visados.

Faszoko greitai.
—■ Tai-gi ponas atrandi 

kad operacija yra galimu daig
iu?

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius ūko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKI!!

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

nepasi- 
Mielai- 

szirdingas Dievas duos man 
regėjimą, sugrąžys szviesias 
man dienas. Vėl viską matysiu.

Neatmindama, kad szaukia- 
si prie Dievo, kuri neseniai 
piktžodžiavo, ’užmėtė rankas 
vyrui ant kaklo, glauzdamosi 
prie, jo 
vaikas.

Buvo 
mas to
nijantis juos, 
paskui 'pasakė, po keliu san- 
vaieziu užszalimo ir prievar
tos. Mat jai apjakįmas pasiro
dė labai baisus daigtas, ken
kiantis visiems žmonėms, dėlto 
szalinosi ne tik nuo svetimųjų, 

’bet ir nuo savo vyro. Dabargi 
.apszviesta džiaugsmu, kad re
gėjimas gali Imt da sugražin
tas, prisiglaudė prie savo vyro 
Vladislovo ir pradėjo ji bu- 
cziuoti. Graudu man buvo žiū
rėti in toki reta terp žmonių 
apsireiszkiina.

Jaunos moteriszkes prigimi
mas, pilnas jausmu ir prielan
kumo, vis tik paragavęs szvie- 
sos, geide sau saules, prie sau
les bego, o tuotarpu priesz ja 
kybojo amžinos tamsybes gra
bas, tamsus, laibai grabas. Ly
gia dalimi sajausmas del tos 
nelaimingos, bet žydinezios 
grožybes esybe, taip kaip pri- 
siriszimas prie Vladislovo, ma
nyje sziandien karsztai atgijo 
ir pasiruosziau padėti visas 
savo sylas, bile ta biedna esybe 
nuo' apjakinio nelaimes iszgel- 
beti. Musu geriausi liekorįai, 
mano draugai, visados man už- 
sitikintieji, pora dienu vėliau 
susirinko pas ponia "Loncka. 
Ju nuomones patvirtino pir
mos dienos pastebėjimus; pri
pažinta operacija už neatbūti
nai reikalinga, bet ir • pasek
minga, vienok nekurie neslėp
dami iszsitare kad gali būti 
taipgi didis ir pavojas.

— BUS DAUGIAU —

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Mariu, 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.

— Taip mislinų. Czionai 
turime garsų okulistą, kuris 
per kelis metus praktikavo 
prie garsingo Galenzovskio 
Paryžiuje. Prižadėjau Vladis
lovu j rytoj ji czionhi atvesti, 
taigi pamatysime kiek tasai 
mokytas specialistas mano 
nuomone patvirtins. Vienok 
turiu poniai pasakyti kad ope
racija. yra rizikas, taigi isz jos 
puses reikalaujama ramybes ir 
drąsos. Nepasisekus _ operaci
jai, neleis ir toliaus su pasek
mėmis gydyti, pasiseks, tai po
ni per visa gy venimą turėsi re
gėjimą.

—■ Ach, viską iszkentesiu 
ir busiu drąsi! Pamatyti vėl 
svietą, saule, Vladislovą, mano

Mail rodosi kad jau 
gejimu naudojuosi 
matau. O kaip viską

iiaoar re- 
ir • viską 
m a n mie-

la ir brangu.
Ir iszkelta džiaugsmu, suju

dinta atmaina, kokia atnesza 
perszokimas isz kankinamos 
beviltes, iri pilna spinduliu vil
ti, mano ranka greitai pakele 
prie savo iszdžiuviCiu, bet pil
nu saldybes lupu.

Tasai kudikiszko dėkingu
mo aktas ir dekavones isz pu
ses suaugusios moteries ir po
ros vaikucziu motinus, mane 
labai sujudino.

— Ponas nežinau, kalbėjo 
su užsilikę j imu — negali su
prasti delko regėjimo neteki
mas man yra didžiausia bevil- 
czia. Buvaiui matai, per ilgus 
metus sierata, turtinga siera- 
ta bet nemenkiau apleista, ne
tekus jokiu szirdingu rysziii 
nežinojau kas yra laime, kas 
yra liuosybe. Iszejus už Vladis
lovo, tik tada'pradėjau pilna

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima# 
apie Jezu Kristų. 

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

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
| saito Katalogo

,, Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
Knvira. 4-04 puslapiu. 5(k>.

No.102— Prakeikta, meiliu

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
nžlieku. 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 
1.1., 52 puslapiu, 20c.

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

No.llfr—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c. r <

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

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

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė 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. 53 
puslapiu, 20c.

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

‘1 Saule ’ ’ gražiausia 
kalniausia dovana nuo 
vio, Lietuviui.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias;1 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
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 

. puslapiu, 20c.
No.145—A p i e Velniszkas 

Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios NaktL 
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. t. •

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

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

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

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

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield 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, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Eg • 
Ii; Aržiuolas; Uosis; Budyne 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20a

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., 20a

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

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

Kitokios Knygos

ir tin- 
Lietu-

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

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

180^2— Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristus© 
15o.

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Pirkite U. S. Bonus

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
tari būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - E. 8.



“SAULE” MAHANOY CITY. PA.

:: NEREGE ::
j/' —------

Apsakymas isz Daktaro 
Atsitikimu

PUTI liekoriumi, s-ziandien, 
kada yra beveik daugiau 

medicinos, daktaru negu ser- 
gancziu, -daigtas isztikro per 
daug nepavydus tasai, užsiėmi
mas ne rožėmis iszklotas. Jo 
pasiuntinystei niekas netiki ir 
tas, visai teisinga. Jaunuome
nes vargas kova už būvi, rei 
kalas' darbo-, aftt galo stoka 
■duonos, meta ant to kelio dau
gybe jaunu žmonių jieszkan- 
cziu sau geresnio pragyvenimo 
ir tokiu budu medicina pavirto 
in paprasta am&ta (remesla,) 
pazemnant ja prie neverto 
žmogui mokslo.

Tar viską žinojau ir antrinau 
sau užmetinejimus tiek daug 
kartu nuo- kitu girdimus, o 
vienok kada galutinai pabai
giau mokslus gryžau in savo 
kraszta- labai linksmai, nes 
man rodėsi, kad tasai užsiėmi
mas in mane 'žiūrėdamas juo
kėsi ir jo tada jau ant nieko 
bucziau nemaines. Sausi ban
dymai žadinanti mano drau
guose nekuri atszalima ir ci
nizmą mane paliko visada tuo 
ipacziu nepasitaiseneziu, links
mybių pilnu dalimis poetą ku
ris su pasiszventimu tyrinėja 
‘žmogaus duszios dramata, da
limis psycliologu, kuris ta du- 
szia norėtu paimti savo moks
lo varstotai! ir viską iszpadug- 
niu isztirti. Mano draugai juo
kėsi isz mhnes. Jeigu, kalbėjo, 
nori mokinti ant gyvu sutvėri
mu ta, amžina ir niekad neisz- 
tyriama klausymą, ta giluma 
kuri vadinas žmogaus dvasia;, 
pasilik kunigu arba advokatu. 
Priesz tu žmonių aki tasai 
klausymas apsireistia visoje 
savo szvieso-je.

Karsztai ginezinau. Būti ku
nigu, tai tam reikia dideliu 
pasiszventimu ir iszsižadejimo 
savo loc-nu tiesu prie laimes; 
advokatas-gi 'žmogaus duszia 
tankiausio isztiria, jos patolo- 
gi szk u o se ap sire i szk i m u o-s e 
aukso noru sutepta savimeile.

Ir vėl mano užsiėmimas pa
sirodė man kuogeriauses. Vie
nok nelaime, tai tik buvo jau
nystes vieni sapnai. Terp dau
gybes serganeziu organizmu ir 
ligotu kunu, sutikdavau tiek 
užnuodintu skilviu, iszsuktu 
sunariu bekrauju* sugedusiu 
plaiucziu, kad turint tiek daug 
fiziszko darbo neatėjo ne mis- 
lis galvon paklausti apie mano 
pacijentu duszios padėjimą; 
užteko- man' pakaktinai, kad 
ana svėika ar serganezia ilgiau 
galėjau ant szitos aszaru pa
kalnes palaikyti.

Žmonių kentėjimai man pa
sidarė kasdieniniu apsireiszki- 
mu, ju sopuliai ir vargai pas
kui mane visai iau negraudi
no. Asz kartai kitus kartus rus- 
tinausi ant paprasto, aipgavin- 
igo žmonių gydymo per kitus 
menkai potymsius daktarus,

manydamas, kad -daktaras, 
apart kūno ligos tegali pažinti 
ir iszgydyti duszios liga asz 
sziandien taipgi mislinau tik 
apie visokius budus, kaip už
bėgti visokioms kūno epidemi
joms, mislinau apie vasaros 
karszczius kurie man galėdavo 
suteikti biski atilsio ir rames
nio pagyvenimo.

Proza užmusze svajojimus ir 
sunkus darbas pragaiszino jau
nystes sapnus. O vienok ir toji 
•proza turėjo szviesius laikus

Per Gavėnia, pasilsio- nėra, 
Turiu žulyt nuolatos po- 

svietą, 
Taigi, iiaikti in viena pleisa 

pribuvau, 
Kaip kelios moterėles 

susivaidijo, 
Ir koki tai vyruką muszti 

pradėjo, 
Kad nebūtu. kaimynai 

i pe-rskyria,
Butu vienos kitoms gala 

pad aria.
* * *

V ienoje ap y gar d o j e, 
Ne sakysiu kokioje, 

■Net keli sportai atsirada 
Kur keletą mergeliu surado, 

Ir pradėjo spo-rteliai 
savįszkai, 

Pasielgineti su merginoms 
nepadoriai, 

Kaip da,vadui vaikinai 
-dasiprato, .

Kad spo-rteliai velniszko 
amato, 

In guzinia pakvietė, 
Gerai sėdynės aptiekė, 

Ne ilgai sporteliai užtruko, 
Ant rytojaus prasmuko, 

Irų nežinomas szalis, 
Sziandien merginos' pasilsės. 

■Szirdeles, laikai sziandien 
mainosi, 

Sporteliai jau kasavo-jesi, 
O da už kokio tai laiko, 
Nepasiliks nei patamko.

* * *
Judu isz Philadelfijos, 
Jeigu laisnus turite, 

Tai po kvarabu ko- laukėte? 
Kodėl nesivineziavojate, 

Del ko kaip gyvuliai 
1 gyvenate?

Kaip pas jus pribusiu, 
Tai su kozelu jus 

suvinezizavosu.* *
Hei jus dvi merginos 

apsisaugokite, 
Kurios tai isz Illinojaus 

pribuvote, 
Ba, netrukus asz in ten 

pribusiu, 
. Dideli laruma padarysiu, 

Su koezelu apsisuksiu, 
O ir nekurioms bobelėms 

velniu duosiu.
Sarmatos nedarykite-, 

Žmonių geru nepyktilikite, 
Ne viena jau stena, 

O da vis siunta ir gana. 

tuos, kuriuose psychdlogas ap
dovanotas už liekoriaus darb- 
sztuma, isznaujo atsigaivinda
vo.

Vienas isz tu laiku mano 
prote paliko atminima.

Mieste buvo daugiau sergan
eziu negu paprastai; asztri žie
ma padaugino- mums darbo, 
taip kad žmogus iki smerties 
nuilzdavai. Viena kartat taip 
pailsės buvau, kad ka tik spė
jau sugryžti namo- ant pietų, 
kad greitai suskambėjo varpe
lis ir lekajus atnesze kortele, 
apreiszdamas apie nauja pri
buvusi sveczia.

— Žinai kad apie ta va
landa įiepriimdineju, pasakiau 
lekajui tuojaus.

—< Tasai ponas nesergantis 
skambėjo- atsakymas. Jis buvo 
jau ežia pora sykiu; sako kad 
turi asabiszka reikalai pas po
ną daktara.

I

Paėmiau bilietą.
— Vladislovas Loncki, se

nas draugas ir'prietelis! Taigi 
papraszyk ji tuojaus, papra- 
s-zyk 1

Ir nelaukdamas prisakymo 
iszpildymo, patsai pribėgau 
prie duriu. Vladislovas su isz- 
tiestom rankom tuojaus atsi
stojo- ant slenkszczio.

Pasisveikinimas buvo ilgas 
ir szirdingas; per szeszis metus 
visai nesimateme. Isz laiszku 
tiktai žino jau kad apemes gim
tini savo dvara Ukrainoje, 
turtingai apsiženijo- su patogia 
moteriszke, kuria laibai mylė
jo, o laimingas namuose, ap
siaustas naujais užsiėmimais 
godojamas ir p-riegtam visu 
mylimas užsidarė ratan gal 
auksztan, bet naudingan ir pa
girtinam

— Ir kas tave ezionai at
veda? Paklausiau draugo po 
pasisveikinimui: Ar noras mus 
pamatyti, ar gal svarbus kokis 
reikalas?

Loncki liūdnai nulenkė gal
va.

— Atvede mane pas jumis, 
nelaime, suszvapejo, žinai isz 
mano laiszku, kad apsiženijau, 
žinai, kuom toji moteriszke 
yra del manes. Sztai mano Jad- 
visia apsirgo- ant akiu.

— E, tai turbut pereinami 
kentėjimai.

—■ Vietiniai lieko-riai sako 
jog ji jau kaip gyva bus apja- 
kus, nieko negales matyti. 
Persigandęs, atvežiau ja ezio
nai. Del Dievo- meiles, duok 
rodą kaip tik gali; jeigu rei
kės, nugabensiu ja in Paryžių, 
Londoną, ant svieto kraszto, 
kur liepsi, tik nuo tos baisios 
nelaimes surasti kokius nors 
vaistus.

Dykai jam aiszkinau, kald ne 
esu okulistas, o juk ežia reikia 
specialiszko mokslo. Vladislo- 

' vas tai pats gerai atsiminė, bet 
szaukesi prie manės ne kaipo
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prie liekoriaus, bet kaipo prie 
prieteliaus, kuris žino ir geriau 
paszysta visas vietines liekoriu 
šluogsnis. Norėjo kad asz ser
ganezia paemes savo apiekon, 
patsai keravoeziau jos gydymu 
kad paszaukcziau draugu, ku
riems turiu savo- užsitikėjimą, 
o suszaukes anų susirinkimą, 
pasakycziau, ar jo- pati turi ke
liauti su savo- liga in užrubeži 
arba butu galima savo kraszte 
ja gydyti.

Cžia visai svetimas, sulaužy
tas neramus, kreipėsi pas jau
nu metu prieteli, pasitikėda
mas pas ji gauti pagelba, nes 
žinojo- jo- mokslą ir pagarseji- 
ma.

Norėdamas jau parodyti sa
vo gilu tikėjimą ir prie jo tvir
ta prisiriszi-ma, o taipgi ir jau 
užgana padaryti už pasitikėji
mai man, nieko nelaukdamas 
-tuojaus su juo nukakau in ko
teli.

Paveikslas, kuris mane -ezio
nai sutiko, priklausė prie tu, 
kurie ant žmogaus ir gana ap-

— ‘‘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 jusn didžiausiu 
laikraszcziu. Ącziu!

į z

siipratusio su žmonių kentėji
mais pagimdo koki tai nusiste
bėjimą. Puikiame salione, ku
riame buvo prikrauta daugybe 
•pakeleiviszku skrynių ir skry
nelių, mano ękims persistatė 
trys ypato-s. Szesziu metu vai
kas užsilipęs ant kėdės, žiurė
jo pro- praskleista lango užlai
da ant g'atviu krutėjimo. Szvie- 
sos spinduliuose, kurie buvo 
.pasidarė nuo- lango uždangos 
praskleidino, se-dejo gal vie
nais metais jaunesne mergaite 
tikras herubinas auksiniai 
plaukucziai kalbėjo jai ant žy- 
draines trumpos sukneles, 
trumpos ir mažos kojukes ne
kantriai krutėjo ant aslos, o 
smulkios rankutes isztiestos 
ant gulinezios minksztasuoly- 
je moteriszkes keliu, trauke 
kožna prie saves.

Vladislovas mane ‘sulaikė 
ant slenkszczio artimo- kamba
rio.

— Mamyte! Szauke mer
gaite be pertrūkio. Mamyte, 
delko nenori eiti prie langoj 

pažinti ir pamatyti negalėjau.
Kada plona kaip nendre 

priesz mane atsistojo dabar tik 
apsiprate-s su kambario silpna 
szviesa, galėjau gerai patirti 
jos veidą. Buvo jauna ir labai 
patogi. Bet veiduose jos slėpė
si -didis liūdnumas. Ji buvo in- 
telegantiszka. Būdama sveika 
turėjo but patogesne. Szian
dien akys apsiniaukė apsimig- 
loje, mėlynais stiklais prideng
ti, šlepe atgimstanezia duszia 
sunykusiame nuo ligos kūne.

Isz pradžių kalbėta apie abe
jojamus dalykus; ant galo Vla- 
dislobas su skambeliu paszau- 
ke bona (tarnaite, guvernant- 
ka), kad paimtu vaikus. Tai 
•buvo ženklas prie pasikalbėji
mo apie liekorius: mano priete
lis vienok nuo jos pasitraukė 
turbut bijojosi iszduoti savo 
locnus jausmus, bijojosi juos 
užgauti, kadangi pabueziaves 
paezios ranka ir iszeidamas 
man suszvzapejo:

— Del malones Dievo -pri- 
duko jai dvasios ir drUsos. Ta- t
vo isztarmes lauksiu pas save.

Pradėjau tyrinėti sergan- 
czios visa organizma ir ąkis.

Ant nelaimes akiu padėji
mas nepaliko jokios abejones. 
Tai buvo panaszus in taiip va
dinama minkszta katarakta, 
paeinanezia nuo susitraukimo- 
akiu muskulu. Isz ko tas pasi
darė ar tai albelnas nusilpnėji
mas, ar tai histeriszkas padėji
mas ar tai taip sausumas akies 
sutrenkimas, sziandien sunku 
buvo patirtikadangi tos gim- 
ties kataraktai tankiause per 
kėlės valandas pradeda savo 
veikimą ir vystosi.

Užbaigęs tyrinėjimus, užsi- 
misline,s galvojau taipgi apie 
gelibejimo būda, kada smulki, 
karszta rankele mano delne il
sėjosi.

— Daktare-, prabilo- ser
ganti maldaujancziu balsu, 
daktare, neslėpk nieko priesz 
mane, pasakyk juk man gresia 
amžinas apjakimas ?

Pasižiurėjau in jos gražu, 
bet labai isžbalusi veidą ir su- 
simylejimu apjmtas norėjau 
priesztarauit, užginti su medi
cinos argumentais.

—• O, neviliok manse pone, 
pertrauke, nebandyk manes 
pertikrinti surinktais mo-ks^ 
lais. Man vardas ligos neapei
na, bet jos esybe. Pasakyk, po
ne, ar ta naktis, kuri laipsnisz- 
kai apsiauezia mano akis, am
žinai, jau tesis? Ar turint vos 
tik 26 metus, turiu pamesti del 
svieto gyventi, nematyti nie
kados saules, nematyti net sa
vo locnu vaiku? Ir už ka tasai 
Dievas, kuri vadinate teisin
guoju, taip sunkia ant manes 
bausme siunezia už koki nepa- 
pildyta grieka, paskandina in 

I nelaimiu tokias tamsybes ?
Didis vaitojimas ja visa kra

tė. Insikarszcziavus, pilna des
peracijos negalėjo- savyj ap
veikti nardanezio moraliszko 
sopulio. Matydamas kaip ji vi
sa .esybe' skverbiasi prie gyve
nimo, kaip jaunais organizmas 
kelia maisztus, mislijant apie 
negalejima lygu moraliszka-i 
smereziai, pasiryžau priesz ja 
jau neslėpti sunkios, bet neisz- 
vengtinos teisjlbes.

— Nusiramink poni, prai- 
sziau ant jos pasilenkęs. Nusi
ramink ir tikėk man, kaipo vy
resniam, ąpsipažinusiam su 
viskuom žmogui, kad sunkes
nes už tavo nelaimes ant svie
to terp- žmonių randasi. Prie
žasties prie desperacijos asz 
ežia visai da nematau.

(Tasa Ant 2 Puslapio)

Tenai teip szviesu, taip dailu, 
tiek daug poniu važiuoja. Ar 
mamyte ju negali pamatyti, 
mamyte jau nieko nemato? 
Tenai taiip linksma, o ežia taip 
liūdna, tamsu!

Isz moteriszkes krutinės isz-. 
sigirdo tylus vaitojimas.

Bet mamyte mato- dar 
mane? Kalbėjo su vaiko ne
kantrumu mažyte. O, ežia, ežia, 
mamyte turi mane matyti, nes 
taip arti stoviu.

Serganti pasikėlė ir isztiesus 
rankas savo vaika karsztai 
prie krutinės prispaudė. •

I

— Matau, mano vienatinis 
turte, kalbėjo bueziuodama jai 
galvele, dar matau, bet tuojaus 
gal jau nieko daugiau nematy
siu.

Pasižiurėjau in Vladislovą; 
jo vyriszkosė akyse aszaros 
blizgėjo. Susijudino- ir pasakė:

— Jie ja užkankys, greitai 
inejo salionan.

— Jadvisia, prabilo- imda
mas jai už rankos, atvedu tau 
sveczia, Adoma L. Jis ežia at
eina ne tik kaipo liekorius, bet 
prmiause kaipo senas draugas 
ir prietelis.

Iszgirdus mano pravarde, 
kuria turbut seniai žinojo, 
sztai susijudino, paileizdama 
isz glėbio mergaite; po tam at
sikėlė, kad paduoti szirdingai 
man ranka.

—- Galiuosi, isztare gailin
gu balsu, kad pono pirmiau
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KUNIGUŽIS
SUVAŽINĖTAS

LEWES, DEL. — Asztuo- 
nios deszimts keturiu metu am
žiaus kunigužis, Daktaras Ho
ward Davis, buvo automobi- 
liaus suvažinėtas kai jis ėjo 
skersai ulyczia, Quakertown

mieste apie puse po devynių 
vakare.

Bethel Methodist 
in Lewes, Dela-

DIDELI LAIVAI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

aiszkeja kad ne visi lenkiasi 
tam Eisenhoweriui ir retas ku
ris jo dabar bijosi.

Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

Žinios Vietines

Jis jau buvo pasimiręs kai 
jis buvo nuvesztas in Beebe li
gonine. Jis pradėjo savo dvasi
ni darba 1900 metais, ir pasi
traukė isz to darbo 1938 me
tais, del nesveikatos ir del se- 

I natves. Jis keletą metu buvo 
; klebonas

„ , . , . i bažnycziosGal lusu draugai yra ... ware.nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite

i kad to automobiliaus draive- 
rys yra 32 metu amžiaus Carl 
H. Ritter, „isz Lewes. Jie sako 
kad iszrodo kad draiverys czia 
nekaltas už ta nelaime.

jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu 
varys j u nuliūdima.

Valstijos policijantai sako

Balandžio 
prasidės 

trout žu-
Ta diena žuvininkai • ke

li ž-

— Pan'edelyje 
April 15-ta diena 
me szk e r i a v i n i as de 1 
v i u.
liaus in vietas kur randasi 
tektinai žuvycziu. Daugelis žu
vininku turės gilinki, bet ir 
daug bus nusiminė su blogu gi
liuku.

— West End Ugniagesiai 
laikys' savo Baliu Panedclio 
Vakara, Balandžio April 22-tra 
diena in Xewhards svetainėje, 
700 W. Mahanoy uly. Prasidės 
8:30 valanda.

—■ Subatoj pripuola 
Hermenegildo' ir Szv. Teodoro, 
o Tautiszka Vardine: Strutis. 
Ir ta diena: 1934 metuose 4,- 
700,000 szeimynu Amerikoje, 
ima ipaszelipa isz valdžios, nes 
negali darbo susirasti; 1941 
m., Rusija sudarė sutarti su 
Japonija ant ipenkiu metu; 
1743 m., gimė Thomas Jeffer- 
sonas, treczias Amerikos Pre
zidentas; 1906 m., Cailifornija 
valstija pajuto žemes drebeji- 
ma.

Jeruzolimas Sziandien

a?:.

••

4

kybinis laivas.
Dar nežinoma kada bus 

vėlinta tikrai dideliems 
vams per ta kanala. Tokie lai
vai yra apie keturios de- 
iszimts tukstaneziu tonu svo- 
no.

Kanalas dabar visiszkai at
statytas; tik reikia pataisyti 
elektros szviesas ir susisieki
mo telefono dratus.

Beveik visa darba veda ir 
tvarko Amerikietis Leitenan
tas Generolas Raymond A. 
Wheeler.

Nors Amerikos Sekretorius 
John Foster Dulles ir Tautu 
San jungos Sekretorius Dag 
Hammarskjold buvo visiems 
sakes kad Egipto diktatorius 
Nasser buvo nusileidęs ant sa
vo pareikalavimu, bet dabar 
pasirodo kad jis ir vien tik jis 
ta kanala valdo ir visas muitas 
ima.

pa- 
lai-

ANGLIJOS BUVĘS 
MINISTERS

Atvažiavo In
Amerikos Ligonine

SOVIETU
ŽURNALAS USSR
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sitrauke, pasiaiszkindami kad 
jie jau per seni dirbti.

Vienas policijantas buvo pa
vestas FBI policijai.

Leitenantas Jack Goloshin, 
isz Queens, bus teisiamas, nes 
buvo dažinota kad jis po pri- 
sieka keturis atskirus sykius 
yra pamelavęs kaslink Komu
nizmo ir Komunistu.

Eina gandai kad dar keli po
licijantai bus patraukti in 
teismą, nes jau dabar žinoma 
kad jie yra buvę ar dabar dar 
yra Komunistai ar Komunistu 
rėmėjai.

PACZTO SZTABAS
GRASINA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

MICHIGANFOUNTAIN

R

JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN
P’ARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelines 

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.
Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 

gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliui gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai rašzykite ant adreso;

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN

CHr

♦

MICHIGAN 1
CHEESE

i.

— Kita'sanvaite: Nedelioj 
pripuola Verbų Nedelia. Taip
gi Szv. Justino, o Tautiszka 
Vardine: Visvaldis. Menulio 
atmaina: Pilnatis. Ir ta diena: 
1865 m., Prezidentas Abraho- 
mas Lincolnas likos nužudytas 
per John Wilkes Booth; 1785 
m., sukaktuves uždėjimo mies
to Harrisburg, Pa.

— Szia sanvaite tai yra 
Uitieji arba Szventaiji sanvaite 
ant atminties Jėzaus Kanczios.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Kresentijo ir Szv. Anastazijos, 
o Tautiszka Vardine: Vaidote. 
Taipgi ta diena: 997 m., Lietu
viai nužudė pirmąjį Krik 
czionybes skelbėja Vaitiekų.

— Utarninke pripuola Szv. 
Benedikto Jos. Labre ir Szv. 
Kaliksto, o Tautiszka Vardine: 
Giedrius. Ir ta diena: 1923 m., 
sukilę Klailpediecziai paėmė 
Klaipeda; 1362 m., Kryžiaviai 
iszgriove Kauno pili; 1947 m., 
laivas “Grandcamip” susprogo 
prie Texas City, Texas, dau
giau negu 500 'žmonių žuvo, o 
penkios deszimts 'milijonu do
leriu iszkados buvo padaryta.

— Visos Publikines mo
kyklos užsidarys Seredoj po
piet, Balandžio April 17-ta d., 
del Velykiniu Szvencziu, o pra
sidės Utarninke, Balandžio 23- 
czia diena. Studentai isz aug- 
sztesniu mokykliu parvažios 
namo praleisti keliolika dienu 
su tėvais ir giminėms.

JĖZUS ANT KRYŽIAUS 
MIRSZTA. Czia/szitas al
toriaus buvo pastatytas 
virsz to akmenio in kuri 
Kristaus kryžius buvo in-

sprestas, kad stovėtu iszkel- 
tas. Reiszkia, tas akmuo 
prilaikė kryžių ant kurio vi
so svieto Iszganytojas mirė.

Jeruzolimas Sziandien

'fu-;.

ANTONIA TVIRTOVE. 
Czia, Antonia tvirtove, kur 
Pontius Pilotas, Judėjos Gu
bernatorius Jezu Kristų pa-

smerke mirties bausme. Tais 
laikais mirties bausme buvo 
prie kryžiaus prikalimas.

BOSTON, MASS. — Sir An
thony Eden, pailsės ir sunkiai 
susirgęs, buvęs Anglijos Mi- 
nisteris, atvažiavo in Amerika 
gydintis. Jis ant eroplano isz- 
skrido isz Anglijos. New Zea
land kraszto eroplanas ji su jo 
žmona iszveže isz Auckland in 
Suva. Isz ten jis skrido ant 
trans-Pacific eroplano in Van
couver, isz kur Kanados ero
planas ji atveže staeziai in 
Boston, Mass.

Amerikos lakunu sztabas 
buvo paskyręs keletą eroplanu 
pakelyje, kad, reikalui prise- 
jus jie Poną Sir Anthony Eden 
paimtu ir jam patarnautu.

Buvęs Anglijos Ministeris 
Sir Anthony Eden laikraszti- 
ninkams pasakė kad jis tikisi 
sugryszti in New Zealand, jei
gu jo sveikata pagerės.

Geriausi Amerikos daktarai 
priėmė ih Boston Clinic, Bos
ton, Mass.

Czia labai aiszku koki gera 
varda musu daktarai turi po 
svietą, kad kitu krasztu valdi
ninkai atvažiuoja pas mus gy
dintis. Neseniai Karalaus Saud 
vaikas buvo czia atvesztas in 
musu ligonine kad jam opera
cija butu padaryta.

ketu uždrausti musu politikie
riams, Kongresmonams, Sena
toriams ir kitiems valdinin
kams vartuoti paczta už dyka. 
Dabar Kongresmenas gali 
szimtus tukstaneziu laiszku 
siunsti pre paczta visai už dy
ka.

■Paskui reiketu uždrausti 
biznieriams pavartuoti paczta 
su ketvirtos klases mokeseziu 
kai jie siunezia savo pagarsini
mus, net ir vardu nebežinoda
mi ir nepaisindami. Jie tik už
deda: “Namu savininkui”, ir 
gana.

Paskui atskirti, padaryti ko
ki skirtumą tarp laikraszcziu 
ir pagarsinimu. Paczto virszi-

nnkai nusiskundžia kad pacz-| liais ir su eroplanu kompanijo- 
I

tui baisiai daug nuostolio daro į mis. Czia pacztas baisiai daug 
laikraszcziai, siunsdami savo 
laikraszczius per paczta taip 
pigiai. Bet czia ne laikrasz
cziai, bet visokie pagarsinimai 
kurie eina ta paezia preke su
daro pacztui didžiausi nuosto
li.

Ir nebutu pro szali peržiū
rėti kontraktus su geležinke-

pinigu praleidžia. O paskui dar 
irgi nebutu pro szali peržiureti 
paczto padkyrimus del paczto 
kambaru mažuose miesteliuose 
“Labai tankiai tenka matyti 
kad puoszniausias ir didžiau
sias ir brangiausias namas vi
same miestelyje, yra paczto 
kambariai, kur biznio, beveik 
visai nėra!” . . -. ...

*

MARINAS
SUTRINTAS

TWENTYNINE PALMS, 
CALIF. — Jaunas marinas bu
vo sutrintas ant vietos užmusz- 
tas, kai jis netyczia pakliuvo 
tarp dvieju kariszku tanku.

Jis buvo dvideszmits vieno 
meto amžiaus Arthur P. 
Strunk, isz St. Louis, Missouri.

Karininkai sako kad tas ma-j sužeisti, kai automobilius, kū
rinas stovėjo szalia vienos su-j riame jie visi važiavo nulėkė 
gedusios tankos, pasirengęs ja , nuo vieszkelio ir apsivertė, 
prikabinti prie kitos tankos, j apie puse po dvieju isz ryto, 
kuria kitas marinas 20 metu 
amžiaus Michael Flish vaira
vo.

Kaip ten atsitiko kad tas 
pirmas marinas nesuspėjo pa- 
szokti in szali ir buvo suspaus
tas, sutrintas tarp tu dvieju 
tanku.

JAUNUOLIS
UŽSIMUSZE

4 Draugai Sužeisti
ATLANTIC CITY, N. J. —

Asztuoniolikos metu Edward 
McGrew isz 
sze ir keturi

PREZIDENTAS
KREIPSIS IN

KONGRESĄ

Policijantai sako kad jau
nuolis Edward McGrew to 
trenksmo buvo isz savo auto- 
mobiliaus iszm,estas apie pen
kios deszimts pėdu. Jam galva 
buvo baisiai sumuszta.

Policijantai sako kad tas au
tomobilius baisiai greitai va
žiavo kai ta nelaime atsitiko, 
nes kai jis nuo Absecon Boule- 
vardo nulėkė, jis dar du szim- 
tu septynios deszimts penkias 
pėdas keliavo , pirm negu jis 
apsivertė ir sustojo.

WASHINGTON, D. C. — 
Eina gandai, kad Prezidentas 
Eisenhoweris rengiasi asme- 
niszkai kreiptis in Kongresą ir 
Senata kad pravestu jojo pa- 
siulinta puspenkto bilijono do
leriu programa del užsienio pa- 
gelbos ir paramos.

Matyti kad Prezidento pa- 
siulinta byla, programa yra 
susilaukusi nepaprastai dide
lio pasiprieszinimo Kongrese 
ir Senate.

Dabar jau isz visu pusiu

Absecon, užsimu- 
jo draugai buvo į

SKAITYKIT 
= “SAULE” = 
PLATINKIT

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems į 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa- ( 
vo prenumeratais.

From its beginnings this nation has 
been guided by great ideas.
The men who hammered out the Con
stitution and the Bill of Rights were 
thinkers —men of vision —the best edu
cated men of their day. And every 
major advance in our civilization since 
that time has come from minds 
equipped by education to create great 
ideas and put them into action.
So, at the very core of our progress is 
the college classroom. It is there that 
the imagination of young men and 
women gains the intellectual discipline 
that turns it to useful thinking. It is 
there that the great ideas of the future 
will be born.
That is why the present tasks of our

colleges and universities are of vital 
concern to every American. These in
stitutions are doing their utmost to . 
raise their teaching standards, to meet 
the rising pressure for enrollment, and 
provide the healthy educational climate 
in which great ideas may flourish.
They need the help of all who love free
dom, all who hope for continued prog
ress in science, in statesmanship, in the 
better things of life. They need it now!

If you wont to know what the 
college crisis means to you, 
write for a free booklet to: 
HIGHER EDUCATION,Box36, 
Times Square Station, New 
York 36, N.Y.
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