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“Mayflower” Laivo Keliones Kelrodis

Ta augsztesne isztisa, ne- 
sukapuota linija parodo 
kaip pirmutinis‘Mayflower’ 
laivas 1620 metuose plauke 
isz Plymouth, Anglijos in 
Plymouth, Massachusetts, 
Amerika. Pirmieji drąsuo
liai ‘Pilgrimai’ keliautojai 
ta kelione atliko in szeszios 
deszimts dienu.

O ta ilgesne, sukapuota ir 
ne tiesi linija parodo kaip 
plauke tas antras ‘Mayflow
er II’ laivas, sziais metais. 
Szitas naujas laivas buvo 
pastatytas, pabudavotas ir 
intaisintas taip panasziai 
kaip ir tas pirmasis, ir ant

Isz Amerikos
KINIECZIAI PASZO- 
VE MUSU LAIVYNO

EROPLANA

WASHINGTON, D. C.— 
Amerikos Laivyno Sztabas 
pranesza, kad vienas jo karisz- 
kas eroplanas buvo Komunis- 
ut Kiniecziu paszautas kai jis, 
per, audras nuklydo nuo savo 
kelio ir atidure apie asztuo- 
nias mylias nuo. Kinijos kran
to.

Komunistu Kiniecziu radi
jas isz Peiping miesto sako kad 
keli Amereikos eroplanai tenai 
atskrido kaip kad užpulti ta 
miestą. Jis sako kad Amerikos 
eroplanas buvo paszautas ir 
kad du tautininku Kiniecziu 
eroplanai buvo viriszkai nu- 
szauti.

Musu eroplanai buvo pakilę 
nuo eroplanu laivo “Hornet”.

Kiek buvo galima sužinoti, 
tai nei vienas isz musu lakunu 
nebuvo sužeistas, bet vienas 
eroplanas buvo gerokai ap- 
szaudintas.

Lakunu Sztabas sako kad 
szeszios deszimts szeszi musu 
eroplanai buvo toje aplinkeje.

Nieko nėra sakoma nei isz 
musu Laivyno Sztabo ar isz 
Komunistiszkos Kinijos val
džios, ar musu lakūnai atsikir
to, ar jie in Kiniecziu szove.

Amerikos valdžia dabar no
ri žinoti isz savo Laivyno ir isz
Komunistiszkos Kinijos val

jo tiek pat žmonių važiavo 
kaip ir ant pirmojo, iszim- 
ant vaikus ir moteres.

Ir dar kita iszimtis buvo 
tai kad szitas antras laivas 
turėjo su savimi telegrafa ir 
radi j a.

Tikslas szito antro ‘May
flower II’ laivo pabūdavo ji- 
mas ir pasiuntimas in Ame
rika yra apvaikszczioti tu 
pirmieji drąsuoliu atplauki- 
ma in Amerika, ir visiems 
prarodinti kad ir sziandien 
jurininkai gali taip pat kad 
ir senoviszkai laivais pasek
mingai plaukti.
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džios kas ten atsitiko ir kas
v.vn Irn 1 E n c* yra kaltas.

TRAUKINYS SU
DAUŽĖ TROKA

ROCKY FORD, COLO. — 
Penkios deszimts szesziu karu 
Santa Fe freitkaris sudaužė 
troka ant kryžkelio. Tame tro- 
ke važiavo septyniolika farmos 
darbininku. Dvylika isz ju bu
vo užmuszti ant vietos; penki 
buvo sužeisti; trys isz ju buvo 
labai pavojingai sužeisti.

ŽAIBAS UŽMUSZE 3 
GOLFO LOSZIKUS
SCRANTON, PA. — Trys 

golfo loszikai buvo žaibo už
muszti kai jie paėjo po medžiu 
isz lietaus, Scranton Country 
kliubo lauke. Nelaime atsitiko 
biski po dvieju po pietų, kada 
labai daug losziku sportininku 
losze golfą.

Ketvirtas to ratelio loszikas 
ir du “caddies” kurie golfo 
lazdas nesza ir golfo boliuke 
seka buvo tik biski sužeisti.

Žuvusieji buvo 65 metu am
žiaus Frederick A. DeWilde, 
isz Clark’s Summit; 60 metu 
amžiaus Daktaras Horace D. 
Birchard, dantistas ir 55 metu 
amžiaus John Whitmore isz 
Scrantono.

Ketvirtas to losziku ratelio 
narys, North Scranton Junior 
High School vinszininkas 
Christian Robinson buvo tik 
biski apdegintas apie kojas.

Audra siautė nuo apie puse 
po pirmos iki puse po trijų, ir
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Nusiginklavimo Atstovas Vėl 
Parszauktas Namo

WASHINGTON, D. C. — 
Ypatingas nusiginklavimo da
lintojas ir Amerikos atstovas, 
Harold Stassen yra vėl szau- 
kiamas pargryszti in Vaszing- 
tona, kad Prez. Eisenhoweris 
galėtu jam insakyti ka daryti 
tose nusiginklavimo derybose, 
kurios dabar yra vedamos 
Anglijoje.

Jis tik ana sanvaite buvo pa
nasziai parszauktas namo, ka
da jis pasitarė su Eisenhowe- 
riu ir buvo Eisenhowerio isz- 
bartas, už tai kad jis prasiszo- 
ko ir per daug Sovietams pri
žadėjo.

O antra priežastis jo antru 
sykiu atszaukimo, tai kad Se
nato Užsienio komisija yra pa
reikalavus pasikalbėjimo su 
Stassenu ir su Amerikos Sek
retoriumi, John Foster Dulles. 
Szitos komisijos pirmininkas, 
Theodore Green sako kad jo 
komisijos nariai yra iszgirdei 

tas žaibas trenke apie antra 
valanda.

Vienuolika daktaru kurie 
tuo laiku teipgi losze golfą, 
greitai pribuvo, bet nebegalėj o 
pagelbeti nes visi trys buvo 
jau mirė.

Iszdave Raportą Ant 
Prezidento Ligos

Prezidento atstovas laik- 
rasztininku Prezidentas 
Baltnamuose, James Hager- ; 
ty; visiems laikrasztinin- | 
kams Vaszingtone buvo pra- 
neszes kad Eisenhoweris nu
traukė visa savo darba ir pa
naikina visus savo mitingus 
susirinkimus del keliu die
nu, už tai kad jis yra biski 
susirgęs.

Jis sake ir atkartuojo kad 
tai nieko pavojinga, ir kad 
tai ne atsikaruojimas tos 
szirdies ligos, bet kad Eisen
howeris ka nors užvalgė kas 
jam nepatiko.

Daug laikrasztininku tuo 
laiku jam neintikejo, bet da- 
bas pasirodo kad jis teisybe 
sake, nes Prezidentas yra
sugryžes in savo darba ir mus, automobilius, tai jie sta- 
pareigas ir gerai iszrodo. ežiai nebegalejo intiketi kad

visokiu gandu, ir dabar nori su 
Stassenu asmeniszkai pasikal
bėti. i'

Gal dar kita priežastis to at
szaukimo yra už tai kad Sovie- 1 
tai yra innesze pasiulinima, 
kad vsi liautųsi gamine atomi
nes bombas per du metu. Musu 
Senatoriai bijosi kad Stasse- 
nas, nieko nesiklausęs ežia vėl 
neprasiszoktu ir ka nors tiems 
Sovietams prižadėtu, ant ko 
mes negalėtume sutikti.

Harold Stassenas jau keletą 
kartu yra prasiszokes ir supyk- 
dines didžiūnus jis tris ar ke
turis kartus buvo paszalintas, 
nubaustas, bet vis in augsztes- 
ne vieta. Matyti kad, nors as- j 
meniszkai daug dideliu vadu 
jo neapkenezia, bet jis partijai 
baisiai reikalingas, nes jis yra 
baisiai intakingas žmogus. 
Jau keletą kartu visi sake kad 
jo politine žvaigžde nusileido, 
bet jis vis pasirodė dar augsz-

LENKAI NUSTEBO

POZNAN, LENKIJA. —
Per tarptautine Poznan miesto 
paroda, Amerika iszstate 
$26,000 vertes namus, stuba su
visais naujausiais intaisais. 
Lenkai nieko panaszaus nieka
dos nebuvo mate. Jie taip ver
žėsi stūmėsi in ta stuba ineiti ir 
savo akimis pamatyti, kaip 
Amerikiecziai gyvena, kaip j u 
namai iszrodo.

Pamate, pažiopsoję, jie gry- 
žo namo galvas kratydami ir 
beveik netikėdami, kad kur 
nors ant szio svieto žmones 
taip puikiai gyventu.

Toje parodoje Amerikiecziai 
leido jiems pavartuoti musu 
atomatines maszinas, kur mes 
inmetame penktuką ir gauna
me kavos puoduką, saldainiu, 
muzikos ar beveik ko tik ir ka 
tik norime. (Amerikiecziai 
jiems parūpino net ir tuos 
penktukus, parsitraukdami isz 
Amerikos kelis tukstanezius 
dolerui smulkiu pinigu, penk
tukais.)

Gal tai buvo biski perdėta, 
nes ne kiekvienas Amerikietis 
darbininkas turi namus, kurie 
yra verti tiek pinigu, gal jie 
geriau butu padare jeigu jie 
butu jiems, tiems Lenkams pa
rode namus paprasto Ameri- 
kieczio. Bet, isz kitos puses, 
daug musu darbininku tokius 
namus turi ir juose gyvena ne
žiūrint to kad jie ant tu savo 
namu turi dvideszimts penkių 
ar trisdeszimts metu morgi- 
czius.

Kai tie Lenkai pamate re- 
frigeratoriu, elektros pecziu, 
radijus, televizijos, “deep 
freeze” szaldytuvus, indu ir 
grindų elektrikinius intaisy-

DARBSZTUS
z ŽMOGELIS

NUTEISTAS
%

Stengiesi Iszlaikyti Dvi
Szeimyneles, Ir Dvi

tininke buvo Vaszingtono szta- 
bui patarius, kad geriausia 
musu propaganda butu pa- 
siunsti keletą szimtu tukstan
eziu “Sears Roebuck” kotolo- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
\

DRAUGINGAS .
BARBERYS

Harold Stassen

tesneje vietoje.
Kai jis per rinkimus stojo 

priesz Vice-Prezidenta Rich
ard Nixona, tai visi sake kad 
jam jau galas, nes pats Eisen
howeris ji iszbare, ir už keliu 
menesiu ji paskyrė savo asme
niniu atstovu in Europa.

taip poniszkai Amerikietis 
darbininkas gyvena.

Tokia propaganda szimta 
tukstanezui geresne negu visi 
musu dipliomatu tikrinimai, 
priparodinimai.

Viena Amerikiete, laikrasz-

PORTLAND, MAINE. — 
John Laughton buvo nubaus-! 
tas ant $26 doleriu baudos už 
tai kad jis savo draugams ap- ’ 
kirpo plaukus už dyka. Jis bu
vo in teismą patrauktas už 
plauku apkirpima be barberio 
laisniu.

Visokios, invairios laisnios 
Amerikoje dabar isz žmonių 
vergus padaro. Žmogus negali 
dabar nei vini inkalti be kar- 
pinterio laisniu, negali nei sa
vo namus pataisinti be keliu 
uniju pavelinimo.

Mes atsimename, kai keli 
metai atgal vienas bankierius, 
isz nuobodumo, nutarė numa- 
liavoti, nupentuoti savo namus 
vakarais. Unija šukele baisu 
lerma; pirmiausia pradėjo pi
ketuoti jo namus, paskui jo 
banka. Ir galutinai bankos 
szerininkai, savininkai jam in- 
įsake liautis to darbo ir ta dar
ia pavesti unijos darbinin
kams.

Komunistai vis sako kad ka
pitalistai valdo Amerika. Jie 
areziau tiesos prieitu jeigu jie 
pasakytu kad darbininku uni
jos valdo ne tilt Amerika bet ir 
savo narius.

V. L. Boczkowski, Kditor and Mgr.

Moterėlės

BURLINGTON, N. J. — 
New Jersey valstijos advoka
tas stengiesi iszpraszyti susi- 
mylejimo isz valstijos teismo 
del savo žmogelio, kuris sten
giesi dvi szeimyneles iszlaiky
ti ir dvi paeziutes patenkinti.

Teisėjas W. Thomas Mc
Gann, nusiszypsodamas paste
bėjo kad jis isz tikrųjų turėjo 
būti darbsztus tokias dvi szei
myneles ir dvi paeziutes užlai
kyti ant savo algos.

Jis po to pastebėjimo nutei
sė 30 metu amžiaus Austin W.
White, nuo Rickert Ave., ant 
nuo trijų iki penkių metu in 
kalėjimą ir paskui paaiszkino 
kad tiedu nubaudima eitu sy
kiu ir greta, už jo nusukima 
asztuoniolikos' tukstaneziu tri
jų szimtu septynios deszimts 
trijų doleriu isz Unijos Labda
rybės fondo.

White buvo kaltintas už ap- 
siženyjima su 29 metu amžiaus 
Catherine Downes Cassidy, 
naszle isz Mount Holly, kuri 
turi keturis vaikuczius, kai jis

Nuduoda Linksma
Rupescziuose

Japonaite, Haru ‘Candy’ 
Sueyama, prisiriszdama sa
vo Japoniszkos sukneles 
dirželi, vadinama ‘obi’ sten
giasi nudoti kad jai niekas 
neberupi ir kad ji linksma. 
Ji ežia iszeina isz savo namu 
in Kagohara, ir eina aplan
kyti savo sužeiduotini Ame
rikieti kareivi William S. 
Girard, kalėjime.

Szito kareivio byla yra 
pragarsėjus po visa Ameri
ka, ir yra sukėlus baisiai 
daug ginezu už tai kad Ame
rikos valdžia yra sutikus pa
vesti szita kareivi Japonui 
teismui. Jis yra kaltinamas 
už nuszovima vienos Japo
nes ant kariszko lauko, kur 
jis tuo laiku ėjo sargyba.

68 METAS

Meile Nieko Nepaiso

Trisdeszimts asztuoniu
metu amžiaus Leonard Sea- 
ger, kuris yra tik trijų pėdu 
didžio, ežia iszeina isz baž- 
nyezios, in Surrey, Anglijo
je, su savo nuotaka, dvide
szimts trijų metu amžiaus 
Anna Burrough, kuri yra 
penkių pėdu, szesziu coliu 
dydžio.

Jie susipažino du metai 
atgal kai jiedu susitiko szu- 
niu parodoje, kur jiedu turė
jo savo szunis toje parodoje. 
Jiedu mylėjo szunis ir pa
skui patys insimylejo nežiū
rint nei metu, nei dydžio 
skirtumu .

dar buvo ženotas su 38 metu 
amžiaus Kathreine V. Filteau, 
isz Hamilton Township, su ku
ria jis buvo apsiženyjes 1951 
metuose in Springfield, Mass.

Nors jis savo dvejopa že- 
nystva buvo vedeg tik devy
nios mylios nuo viena kitos, 
nieką apie tai nei nesusapnavo 
nes jis abiejos apylinkes buvo 
gerbiamas žmogus.

Jis buvo in kalėjimą patup- 
dintas ana Sausio menesi, 18-ra 
diena, kai jis prisipažino kad 
jis buvo pasivogęs, ar nors pa
sisavinęs Plumbers unijos, 236 
kuopoj pinigus, isz Trenton 
miesto, kur jis tada ėjo kler- 
kos pareigas. Jis vėliau buvo 
intartas už pasivogimą tuks- 
tnaczio dvieju szimtu asztuo- 
nios deszimts doleriu per tris 
kartus per darbininku czekius.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SLAUGE
PASMAUGTA

HOLLYWOOD, CALIF. — 
Graž’, juodbruve, dvideszimts 
keturiu metu amžiaus slauge, 
nurse, Marjorie Hipperson bu
vo surasta pasmaugta savo į *■’!.■ U- *! T J
kambaryje. ■'T- ’■

Jos sužieduotinis, trisde
szimts penkių metu amžiaus 
Daktaras Walter Deike, ja ra
do ant, grindų. Ji buvo pa
smaugta su viena jos paezios 
paneziaka. Daktaras sako kad 
jiedu rengėsi szia sanvaite ap- 
siženyti.

ū
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Nežiūrint kaip Eisenhoweris 
neapkenczia buvusio Preziden
to Trumano, jis dabar setngia- 
si (prisikalbinti Trumano szta- 
lbo darbininkus, tuszczias vie
tas užimti.

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS Pypkes Durnai

Gal Eisenhowerio dvi di
džiausios klaidos buvo kai jis 
pastūmė in szali buvusi Sena
torių McCarthy ir paneigė bu
vusi Prezidentą Trumana. Jam 
dabar per vėlu tas savo klaidas 
atitaisinti.

•. į ■ _' ■------------ ::------------

Ir tikrai naujienos: Prez. Ei
senhoweris yra pasakęs kad jis 
sziais metais nevažiuos in ato
stogas in Colorado, kur jis per
nai szirdies liga susirgo. Jeigu 
jis nevažiuos in atostogas, tai 
ka jis Vaszingtone darys per 
kąrszti ir kaitra?

MICHIGANFOUNTAIN

' te

"■ ■‘NU,•

JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
FARM 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 Kanadą.

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TĘVELIU 
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 raszykite ant adreso:

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

Dorybe

Dora motete nedaro 
liežuviu,

Bet tosios,
Kurios afrie kitas 

pliauškia,
Neturi dorybes,
Nei ant aguonos 

grūdelio.

SKAITYKIT

State point .t,l.

COLORS: Red, Black, Green, 
Blue, Gray, Copper.
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Dauguma žmonių dar vis 
myli Prezidentą Eisenhoweri, 
bęt beveik visi politikieriai 
abieju partijų dabar ant jo jau 
nepasitiki ir jau ji toliau ne
rems.

UJ4
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Eisenhoweris jau dabar jo
kios intakos nebeturi nei ant 
Kongreso, Senato, Demokratu 
nei ant Bepublikonu.

Kongresas yra pakirtęs Ei
senhowerio pareikalavima del 
apsiginklavimo dvejais bilijo
nais doleriu. Iszrodo kad Kon
gresas nepaiso ka Eisenhowe
ris sako ar reikalauja.

sas bus priverstas paskirti ga
na pinigu paczto patarnavima 
vesti. Czia politikierių klausi
mas ir susikirtimas, ir vėl isz
rodo kad pasirodys kad czia 
Eisenhoweris vra kaltas.

nieriai sudaro daugiausia bal
su, volu. Net ir ežia Eisenho
weris yra kaltinamas,- kaipo 
draugas dideliu tuzu, biznie
rių' ir fabrikantu.

Užsienio pagelba buvo nu
megzta penkiais szimtais mili
jonu doleriu, mažiau negu Ei
senhoweris prasze.

—————— # , J—

Valdžios pagelba mokyk
loms buvo panaikinta vien tik 
už tai kad Eisenhoweris tos pa
gelbės reikalavo.

Darbininku unijos reikalau
ja ir gauna didesnes algas savo 
darbininkams. Tai tik viena 
dalyka reiszkia: pragyvenimas 
visiems dar laibiau pabrangs.

sutinka su Eisenhoweriu ar su 
jo' taryba, nežiūrint to kad Ei
senhoweris yra buvos augsztas 
karininkas.

Nauju automobiliu biznis 
yra prastas. Pardavėjai ima. 
Lozorių giedoti. Žmones nesi
skubina naujus automobilius 
pirktis. »

Plieno ir automobiliu darbi
ninku unijos reikalauja, ir 
gaus apie penkiolika centu ant 
valandos daugiau algos. Tai 
reiszkia kad ir visi kiti darbi
ninkai panasziai reikalaus 
gaus, ir tai reiszkia kad 
tiek visiems pragyvenimas 
brangs.

Kariszkas Sztabas turi daug 
intakingu nariu Kongrese ir 
Senate, kurie neturi gero žo
džio Eisenliowenui. Rimuli natt

11
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Taksos ant automobiliu ratu 
tajeriu ir gazolino pasiliks 
kaip ir buvo, iszimant Pennsyl- 
vanijos valstijos kur taksos 
ant gazolino vienu centu atpi
go. 

• •
Paczto patarnavimas bus 

prastesnis. Ir visai ne'butu dy- 
• 1 v • • • * *

vai kad ne už ilgo visai paczto 
nebus Subatomis. Nes valdžia 
nesutinka paczto sztabui parū
pinti tiek pinigu kiek jam rei
kia.

Aliejaus darbininku unijos 
reikalauja szeszto nuoszimczio 
didesnes algas, ir visos kitos 
mažesnes unijos panasziai pa
reikalaus ir, mums iszrodo kad 
jos gaus. Nes fabrikantai da
bar nepaiso kiek darbininkai 
reikalauja. Jie sutinka ir pas
kui tiek pat ar gal net ir dvi
gubai savo tavora pabrangina.

Reiszkia, darbo žmogelis 
daugiau gauna, bet tuo paežiu 
kartu daug daugiau ir iszmo- 
ka.

Mums iszrodo kad Kongre-

SAPNAS MOTINOS 
SZVENGZIAUSIOS

. . . MALDA ...

Viesz. Jėzaus ir [ 
Motinos Szvencz. ■:

Sapnas Motinos Szven- Į> 
cziausios, mieganczios Įi 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj ]• 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. S

. Maži biznieriai pyksta kad 
valdžia visus savo kontraktus 
iszduoda vien tik dideliems 
biznieriapis ir fabrikantams ir 
apleidžia mažus, biznierius. O 
nors dideli biznieriai ir fabri
kantai tudeda daugiausia pini
gu per rinkimus, bet maži biz-

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
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Atsimink' Mielas Skaityto 
jai kad nuo tavęs priklausr 

i “Saules” ateitis: Ar ja skaity 
si, ja. indomausies. ar laiku ai 
atlyginsi, ar ja paremsi 1

Popiera laikraszcziams dar 
labiau pabrangs. Jau dabar 
dauguma laikraszcziu ima pa
kelti savo mokęsezius ir daug 
kitu dabar yra paskelbė kad ju 
laikraszcziai kasztuos du sykiu 
tiek kiek pirmiau.

Eroplanu kompanijos yra 
pabranginusios savo tikietus 
szesztu nuoszimcziu, ir sako 
kad jos bus priverstos dar la
biau keliones kasztus pabran
ginti.

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

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

atsitikimais.j nelaimėms ir

■ Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - U. S. A:

BALSAS MIRUSIO
:: BROLIO ::

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

zau! Jurgis! Suszukau ne savo 
balsu iszsigandus. Pribėgus 
prie jo ir bandžiau pakelt isz' 
vietos, bet ne pajudint negalė
jau. Pradėjau szaukt: Jurgi! 
Jurgi! Kas tau pasidarė? Kel
kis! .Žmones! Gelbėkite! Jur
gis kaip negyvas gulėjo nesiju
dindamas. Began prie upelio 
vandens atneszt, neturiu kuom. 
Pribėgus vėl prie gulinezio 
Jurgio ir pradėjau ji kelt, 
szaukdama: Jurgi! Jurgi! Kel- o o
kis! Tuo syk lig kas suėmė ma
no rankas drueziai ir suszuko: 
“Katre! Eik szalin nuo szio> 
žmogžudžio! ” O, Jėzau, Mari
ja! Suszukau ne savo balsu isz- 
sigandusi ir atszokau -nuo jo 
apsidairiau aplink, niekur nie
ko nesimatė, jokios gyvos esy
bes, apart manės ir Jurgio, ne
buvo, visur tyla vieszpatavo 
tik negarsus upelio sriuveni- 
mas' girdėjosi.

Iszgazdinta. nematomos esy
bes balso, norėjau jau bėgt link 
namu, palikusi ji veiua begu
linti, ‘bet staiga sukrutėjo Jur
gis ir pradėjo keltis, Pasikėlė 
vos. ne vos gale lamas -pastoyet

ant kojų. Jis atrodė suvargęs, < 
persimainęs veidas jo iszbales, 1 
vos pažint buvo galima. Pri
ėjau arti prie jo ir užklausiau: j

— Jurgi, ar tu nežinai kas ( 
nužudė mus broli Joną?

— Ar kvaila esi, kad klausi 1 
manės?! Ka asz. galiu 'žinot kas 
ji nužudė?! Atsake jis piktu 
balsu, ir pradėjo szalintis nuo 
manės. Bet staiga, vėl pradėjo 
dribt ant žemes,, vienok sziaip 
taip susilaikė ir prisiartinęs 
prie medžio, atsirėmė in ji, 
akis primerkęs sunkiai atsi
duso.

— Katre, eiksz szian prie 
i manės prabilo jis. Priėjau prie 
jo. Katre, asz nužudžiau, nu- 
szoviau Joną. Ar matei kaip 
asz gulėjau ant žemes? Tai jis 
laike mane teip, kaip asz ji lai
kiau, tada, kada ji nuszoviau. 
Ta nakti asz nebuvau Barnio 
kazyrnyczioj. Atmeni, asz bu
vau pas jus. O eidamas namo 
susitikau Joną einant isz Bar
nio nusiminusi, pikta. Susi- 
stalbdes ji užklausiau, kas yra, 
ar vėl nepasisekimas su pini
gais? Jis paemes mane už pe- 
cziu drueziai pakratė ir isz ma
no rankovių iszkrito trys kazy- 
ros, tūzai, kuriuos asz visuo
met slaptai nesziodavau ir isz- 
gražindavau pinigus isz Jono. 
Jonas pamatęs kazyres, suszu
ko: “A, tai tu toks draugas! Ir 
užtai visuomet iszgrajini pini
gus isz manes!” Tai pasakęs 
pasilenke paimt kazyres. Asz 
nieko nelaukdamas griebiau ji 
už apykakles ir parsimecziau 
ant žemes. Ir, iszsiemes revol
veri, kuri visuomet prie saves 
nesziodavau eidam in Barnio 
kazyrnyczia ir paszoviau ji. 
Paskui, palikes' ji, nuėjau na
mo mekeno nepatemijamas. 
Nuszoviau dėlto nes bijojau 
kad nesužinotu Alena ir jos 
szeimyna apie musu neiszlai- 
kymo žodžio nuo kazyravimo. 
A.sz Joną visuomet neteisingai 
apkazyruėdavau. Dabar jis bu
tu iszdaves mano suktybes ir 
todėl nuatriau ji nuszaut. O ka
dangi asz ta vakara nebuvau 
pas Barni, tai niekas ne nepa
manė ant man.es kad asz bu- 
cziau padaręs ta baisu darba. 
Dabar eik namo ir pasakyk tė
vams ir Alenai, kad asz nuszo
viau Joną. Užmirszkit mane ir 
atleiskit man už jums padary
ta slkriauda.

Eik Katre, skubėk, palik 
mane viena czionai, sakes jis 
man. Palikusi ji, tekina leidau
si namu link. Uždususi parbė
gau ir papasakojau viską tėve
liams ir sesutei. Jie netikėjo isz 
karto mano papasakojimui. 
Pertikrinimui ju, ėjom visi in 
ta vieta, kur asz ji palikau. At- 
eje, radom Jurgi gulinti negy
va su perszauta galva, kuris 
rankoje laike savo paties re
volveri. Kadangi saužudyste 
buvo aiszki, tai jokiu tyrinėji
mu nebuvo.

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygai isi 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 

nvua. 4(11 puslapiu. 50c 
Prakeikia. meiliu

apraszy-gas kriminaliszkas 
oias, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ežio iszimta isz 
užlietu.
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—■Sziupinis (3 dalis) 
tai pinasi sekanti skaitymai: 
YTa 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.l 12
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

No.ll 9—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20o.

No.l 27—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.l 29—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

“Saule” gražiausia 
kamiausia dovana nuo 
vio, Lietuviui.

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

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakntninkae, 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 Naktį. 
62 puslapiu, 20c.

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

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

No.l 55—Szakiuis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią 
pin, 35c.

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

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

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

apysaka 
szimtme- 

Liolnviszkii 
Su paveikslais. 177

Trys apysakos apie

No.158—A p i e Kapitonai 
Stormfield Danguje j Palvego- 
le; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.l 60—Apie Po Laikui | 
Per Neatsarguma in Baltu 
Vergija; Pusiaugaveuis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvalgi 
dės ir Kitus Dangiszkus Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Bud yna. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.l 66—Apia Sūnūs Mal- 
kiaus; Užklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20a.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusią* 
pin, 20o.

No.l73—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isk- 
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.

N0.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

ir tin- 
Lietu-

Kitokios Knygos

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

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

180 V2—kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.l 94—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

No.l97—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap* 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Hromata 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 Krista. 
Pūkius apraszymas. 20c.

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officinm. 15®

Skaitykit “Saule”

Kaip Užsisakyti Knygas s i
1 ------ -
OU Užsisakant knygas isa 

szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.
- f vr’’ Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy (lity, - H, S. #
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Balsas Mirusio Brolio 
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^lEDRUS 'pavasario rytme
tys. Szvenutis pietų vėjelis 

maloniai glostė žaliujanczias 
pievas ir pražydusiu geliu žie
dus. Isz. giedraus dangaus žere 
jo baltveide sauleilgais, neper
traukiamais spinduliais ir bu- 
cziavo kiekviena žiedelio lape
li. Saulutes meile visur viesz- 
patavo, pievoje ir tamsioje gi
rioje. Viturys auksztai pakilęs 
skamlbancziu savo balsu svei
kino iszauszusi rytmetį ir pa
kilusi isz. nakties saldaus mie
go artėja. Tukstancziai bal
su paukszteliu skambėjo vysz- 
niu sodelyj ir žalioje girioje, 
visi gėrėjosi, džiaugėsi,' sveiki
no iszauszusi pavasario' ryta.

Paemes in ranka szautuva, 
ėjau pagiriu, žiūrėdamas in ža 
liuojanczius laukus, žiurėjau 
in nepermatoma giria, in 
auksztus szakotus medžius ir 
klausiausi slaptingo ju szlame- 
jimo, oszimo.

Pagiryje, szalia vieszkelio!, 
einanczio per giria, pamacziau 
žila-plauke senute besėdint, 
kurios akys buvo giliai indu- 
busios, veidas raukszletas, isz- 
džiuves, rankos sunykę, vien 
kaulai iszmarginti mėlynomis 
didėlėmis gysslomis. Ji tvarkė 
koki tai ryszuliuka, kuri turė
jo' su savimi ir sau probalsiai 
kalbėjo. Asz nuėjau prie viesz
kelio pa.tist senutes ankstyba 
atsilaukyma, ir prisiartinęs 
prie jos pasveikinau tardamas 
“Gera ryta.”

— Acziu sūnaiti, už gefa ry
ta. Bet rytas del manes szian
dien nelabai geras. Sztai sau- 
liūte jau arti priesziecziu paki
lus, o asz vos giria perėjau. Ga
na ankstyvai pakilau szi ryta 
ir leidausi eit. Sakau, kol sau
lute nepakilus auksztai ir ne
kaltina, bus geriau ir daugiau 
galėsiu nueit. Bet kažin kas 
man užėjo szi ryta, kad be ein
ant pradėjau slalbt, akyse pasi
darė tamsu, galvoj ūžia, kojos 
stingsta ir vos, ne vos pajėgiau 
giria pereit ir sukniubau czio- 
nai.

— Kur-gi tamsta keliauji? 
Matyt kad ne isz musu apylin
kes esat.

— Sūnaiti, klausi mane 
kur keliaunu? Keliaunu in 
Kražius ant Szventu Sekminių 
atlaidų. Esu isz anos puses 
Beržininku parapijos ir jau 
trys dienos kaip iszejau isz na
mu. Mat, nuo musu labai toli 
in Kražus, pescziai einaiit ima 
kelias dienas nueit, o dar kaip 
mano sveikatai tai ir daugiau. 
Mat, esu Ipasižadeius isz jaunu 
dienu kad per visa gyvenimą 
kas meta pesczia atliksiu ke
lione in Kražius per Sekminių 
atlaidus.

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslaij

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% ooL pločio 
Iszaiszkina šapu a ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu;

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Oo., 

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

— Mocziute, kodėl tamista 
esate padarius tokius prižadus 
kankyt save su kelionėm, ir ka 
jie gero gal duot žmogaus gy
venimui ir del kokiu tai prie- 
žascziu yra daromi? Paklau
sia asz.

— Matau, kad tu, sūnaiti, 
nieko nežinai apie prižadus. Ir 
tiesa, kad szios gadynes jauni 
•žmones neižirm ir negali žinot, 
nes nėra dabar prižadai daro-

» *

Ne kurios Miczigano 
moterelse apsimalszykite, 

Nedarykite juoku ir 
susivaidykite, 

Jau žmones pradeda ant
■ . jup. rugot,
Ir visai ant jus sznairuot, 
Girdėjau kad in pleisus 

traukiate, 
Ant kitu be sarmatos 

sziaukiate, 
Neužilgio pas jus 

atsilankysiu, 
Pamokslą del jus gera 

papo rysiu.
* * *

Viena moterele Pittsburghe, 
Sarmatos visai neturi, 
Kuri su savo vyru taip

apsiėjai, 
Ir da gerai senyva vyra 

apdaužė.
Už tai kad isžbare, 

Ir daug sarmatos jam 
padare, 

Da laksto po kūmas vi£ur, 
Nei pinigėlio prie duszios 

neturi, 
Už tai namines daug 

prisilaka,
Ir kazokus po tam 

szoka, 
Da ir daugiau apie tave 

girdėjau,
Bet ant kito karto tai 

palikau.
* * *

Kaip kada Dievas padaro
< stebuklą,'
Net iszgydo ir akla,

Latrus gerai nubaudžia, 
O dorus žmonis priglaudžia. 
Apsakysiu jums apie viena, 

Kas atsitiko neseniai, 
Iszejo ant medžiokles, 

Puezka užliedavo, 
Na ir in kalnus iszkeliavo.

f Pulkeli gyvunu užtiko, 
Ant savo negiliuko, 

iSzove ir plyszo karabinas, 
Ir tas žmogelis, .

Likosi sunkiai pažeistas, 
O kad žmoniszkai butu 

gyvenęs, 
Butu tos nelaimes nepažines, 

Ar dabar vis priesz Dieva 
kariaus ?

Ar įpliovoti ant tikybes 
nepaliaus?

Tegul kiti isz to 
pamokinimą turi, 

Apie save geriau apsižiurę.
Perkreczia savo sanžine, 

B a kaip su juom bus 
tai nežine!

tu kalneliu ir bert tukstanezius 
auksiniu spinduliu ant szla- 
piois žemeles isz po naktužes 
rasos, sztai netikėtai pasiekė 
mus namelius žiauri žinia; ži
nia baisios žmogžudystes! Mus 
mylimas brolis atrastas kro- 
muoes negyvas nužudytas žiau 
raus žmogžudžio rankos 'buvo 
paszautas ir gulėjo visas krau-! 
juose paplukęs netoli nuo tako 
kuris.ėjo per giria nuo kaimo 
in Barnio krautuve ir szalia la
vono' gulėjo numesta trys ka- 
zyru tūzai. Atsimenu gerai dar 
ir sziandien ta liūdna mums ry
ta, kuomet motina sužinojus 
žmogžudyste vienatinio sūne
lio, kuri ji mylėjo neapsako
mai, apalpo. Alena, jo sesute 
labai nusiminė netekus mylimo 
brolio ir savo dvynuko. Asz ne 
pati nežinau kas darėsi su ma
nim; rėkiau, spiegiau, szau- 
kiau, kaip pamiszus. Tai bai
sus reginys buvo ta ryta mus 
nameliuose. Tėvelis ramino 
mus ir nors nenorėjo aiszkiai 
pasirodyt koks szirdies skaus
mas spaude jo siela, bet to jis 
paslėpt negalėjo. į

Jurgis Kerpe buvo vienas 
isz pirmutiniu kuris atrado 
broli krūmuose negyva, ir ku
ris pirmas pranesze mums ta 
baisiai liūdna žinia. Anksti ry
ta, eidamas in Barnio krautuve 
parneszt ka nors del savo moti
nos ir taku beeidamas pamate 
krauju kuriuos pasėkės, atrado 
lavona mus brolio. Vėliaus jis 
pranesze policijai kuri pribu
vus, apžiurėjo lavona ir nužu
dymo priežastis, pradėjo savo 
daiba. Pradėjo klausinėt žmo
nių ir daugeli ju suėmė tyrinė
jimui. Užvis daugiausia ka
mantinėjo Barnius kuriuos bu
vo state net priesz teismą bet 
nesuradus kaltes ant ju, pa,- 
liuosavo ir taip praėjo žmog
žudys nesusektas, kol vėliau 
patsai prisipažino.

Po laidotuvių brolio, in koki 
menesi laiko, viena, diena asz 
buvau geliu darželyje ir pri- 
žiurinejau gėlės: rožes radas
tas, bijūnus ir kitas. Atėjo ir 
sesute Alena, kuri priėjus prie 
manes sako:

— Katre, ar tu tiki in bai
dykles, dvasias numirėliu?

— Kodėl manes klausi to
kio juokingo klausymo? Asz 
atsakiau jai.

— Asz manau ka jis, jis, 
Jonas yra nemiręs, sake ji.

—- A-a!! Suspiegiau asz, 
iszsigandus tokio jos pasaky
mo.

— Tylėk , nerek, nes tėve
liai gali, iszgirst tavo riksmą, 
tarė ji ir priėjo areziau prie 
manės, uždėjo savo ranka man 
ant peties ir prabilo: Asz ne
sakau kad jis negyvas, ne mi
res yra, bet kuri nors jo kūno 
dalis yra nemirus, kuri sekioja 
mane visuomet. Asz viena nie
kuomet nesu, jis ka nors nori 
man pasakyt bet asz negaliu 
suprast ka ir ko jis nori nuo 
manes?

— Alenute, kas tau yra, tu 
sergi, reik tau gydytojo, pro 
aszaras kalbėjau jai.

— O Dieve! Gydytojo?! Ka 
jis gali pagelbėt man, asz ne
sergu ir man jokio gydytojo 
nereikia. Tik jis mane sekioja 
visur ir visada, o kuomet Jur
gis ateina tai visg.i pradeda 
mane persekiot ir vis nori ka 
man sakyt tai asz negaliu su
prast.

—< Alenute, tau negerai da
rosi galvoje, tu sergi ir būtinai 
reikia tau gydytojo! Kodel-gi 
jis gali tave persekiot, juk jis

mi ir 'žmones in juos netiki taip 
kaip’ senovės laikais. Senovės 
laikuose daugel buvo daroma 
visokiu prižadu. Asz pasisky
riau padaryt prižadus del to 
kad viena karta labai iszsigan- 
dau iszgirdus savo tikro brolio 
baisa, kuris buvo jau mires. 
Nuo to ingavau baimes liga, 
kuri kankino ir persekiojo^ pia
ne ilga laika. Važinėjau pas 
visokius gydytojus, geriau vi
sokias gyduoles kas tik kokias 
patarė, niekas negelbėjo. Am
žina atilsi, mus parapijos ne- 
baszninkui kunigėliui, kuriam 
pasiskundus ir papraszius ro
dos jis greičiausia liepe rą
žytis in tokius prižadus, kad 
uesezia atlikcziau kas meta ke
lione in tokias vietas, kur ran
dasi koplyczios. Pasirinkau 
Kražius ir pradėjau atlikinėt 
savo užduoti. Na ar vienysi ar 
ne, man pradėjus lankyt ir 
szventai pildyt savo priederme 
kaip su ranka atėmė nuo ma
nės liga ir pranyko baime, vi-, 
siszkai sveika likau, rodos kad 
nebuvau sirgus. Mat, Dievas 
yra galingas ir kartu niiela- 
szirdingas, tik reikia melst jo, 
o jis nepamirsz ir iszklausys 
tikro. praszym.0' kiekvieno.

— Mocziute, ar nemalone- 
tum papasakot man, kaip tai 
galėjo numirėlio balsas iszgaz- 
dint jus? Kokiu budu tas galė
jo in vykt?
— Asz buvau dar tik szeszio- 

likos metu mergaite. Gyvenom 
vienam kaimelyje ant ukes. 
Mes augom prie savo teveliu 
trys isZ viso: asz, mano sesute 
Elena ir brolis Jonas. Jonas ir 
Alena buvo dvynukai. Netoli- 
mai nuo mus kaimelio buvo 
viena krautuve, kuria užlaikė 
du vyrai, Simonas ir Julius 
Baniai. Žmones pasakodavo 
kad jie yra dideli kazirninkai 
ii' buk tai užlaikydavo kazirny 
ežia, bet buvo policijos perse
kiojami, tada viską palike, tu
rėjo neszdintis toliau.

Vėliaus pradėjo, žmones szne- 
ket kad jie ir ežia slapta kur 
tai ant virszaus krautuves už
laiko kazirnyczia in kuria isz 
visos apylinkes jauni vaikinai 
sueina ir kazyruoja per iszti- 
sas naktis ir įprakazyrave pini
gus, eina namo gryni kaip 'bi
zūnai.

Viena diena, kas tai prane
sze mus tėveliui kad ir mus 
brolis Jonas ir artimiausias jo 
draugas Jurgis Kerpe ir-gi ei
na in Barnio kazirnyczia. Už 
tai tėvelis labai supyko ir juos 
nubaudė. Po tėvo pabaudos, 
Jurgis pasiszauke mane nuo 
szaliai ir klausia ar Alena neži
no kad mes su Jonu buvom pas 
Barni kazyruot? Asz atsakiau 
kad nemanau kad ji žino ir 
prižadėjau jam viską daryt 
kad ji nesužinotu ir kad viskas 
butu slaptybėje nuo jos. Gaila 
man buvo- Jurgio, nes asz žino
jau kad Alena jo tikrai nemyli 
ir tik del to priimdavo jo drau- 
giszkuma, kad jis buvo mus 
brolio artimiauses draugas. 
Alena,-gi labai mylėjo broli Jo
ną kaipo savo dvynuką ir del 
jo buvo atsidavus. Jurgis Ker
pe tiek buvo insimylejas in Al
ena kad be jos negalėjo apsieit.

Nuo to laiko niekas ju dau
giau neinate lankant Barnio 
kazirnyczia, niekas daugiau 
nekalbėjo ant ju. Džiaugėmės 
visi kad mus brolis ir jo myli
mas draugas ne togi kaip kiti, 
nesedi isztisas naktis prie ka- 
zyriu.

Viena gražu pavasario ryta, 
vos saulutei pradėjus, rodyt sa
vo gaistuji veidra isz po auksz-

Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus!

Everything, they say, conies out in the wash. 
And this photograph shows how a U. S. Sav
ings Bond left in a man’s shirt pocket came 
out after a session with the wringer. But its 
value hadn’t shrunk a bit. The U. S. Treasury 
replaced it—as it has nearly a million other 
Bonds which were mutilated, stolen, lost or 
destroyed.

Savings Bonds have been wrung through 
wringers, destroyed in fires, chewed up by
dogs, goats, cows and probably children. But 
their owners never lost one penny. The Treas
ury keeps a record of all Bonds purchased 
and replaces them without charge in case of 
mishaps. What’s more, the Treasury issues 
the Bond with its original date so you don’t 
lose a penny of interest either.

U. S. Savings Bonds are not only safer 
than cash but one of the best investments you 
can make. Your government guarantees the 
principal—up to any amount—and the rate 
of interest you receive.

You’ll be surprised at how your savings 
accumulate when you invest regularly in 
U. S. Savings Bonds.

So start buying Bonds today—either on 
the Payroll Savings Plan where you work or 
at your bank. And make your Bond buying 
a regular habit. It’s one that will bring your 
family greater security.

U, S. Savings Bonds strengthen 
the security of your family, 

your community, your country.
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i U. S. Savings Bonds 
įj . .i.x'" Are Indestructible!

The U. S. Government does not pay for this advertisement.
The Treasury Department thanks, for their patriotic 

donation, the Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

kuri tu taip mylėjai; Jurgio-gi 
buvo artimiauses draugas ir už 
ka galėtu jis tave persekiot ?

— Kada asz tik nueinu ir 
bunu kambaryje viena, visuo
met jis sekioja mane. Szian
dien iszeidama isz kambario, 
duris drueziai uždariau ir pora 
žingsniu pažengiau nuo ju tai 
rodos lyg kas sulaikė mane ir 
liepė atsigryžt in duris ir pa
žiūrėt. Atsigryžau, durys buvo 
atdaros iki galui ir tarpe ju 
stovėjo Jonas.

— Gal tik pasirodė tau, 
Alenute kad . uždarei jas, .bet 
gal vejas kartais galėjo atida
ryt?! j.

— Yej° visai sziandien 
nėra ir negalėjo jis atidaryt, 
užmirszt asz taipgi neužmir- 
szau, tvirtino ji kuotvireziau- 
sia kad Jonas ja vis sekioja. 
Sziaip taip, priprasziau ja kad 
eitu pas gydytoja. Gydytojas 
isztyrinejas surado kad ji nuo 
didelio gailesezio ir susigrau- 

mus brolis ir tavo dvynukas, žimo gavo smegenų sumiszimo

liga.
Viena gražu pavakarį stovė

jau pas vareziukus ir žiurėjau 
in skaiseziai žydinezius ir sau
les gaivinanezius rožių 'žiedus, 
pamacziau ateinant linksma 
Jurgi. Manau sau: reikia pa
klaust jo kaslink Alenos pasa
kojimo link brolio sekiojimu 
paskui ja, bet nežinau kaip 
ežia pradėt.

— Gera vakara, tarė jis 
prisiartindamas prie manes.

— Acziu už gera vakara, 
malonus yra vakaras sziandien 
atsakiau.

— Jurgi, ar tau Alena nie
ko nesakei apie Jono persekio
jimą jos? Užklausiau jo pasi
drąsinus. Bet nustebau pama- 
czius, kad ir jam kas nors nėr 
gera darosi, nes susimaisze, už
raudo ir tik po valandėlės lai
ko neaiszkiai atsake, kad ne.

— Jurgi eime pasivaikszr- 
cziot, nes toks malonus oras 
szi vakara, kuris viliote vilioja 

i iszeit k;ur in lauka ir pakve-

Ipuot tyru oru, pavadinau ji.
—’ Gerai, eime, sutiko jis. 

Nuėjom in ta vieta prie upelio, 
kurioje dar vaikais būdami, 
mes, Alena, Jonas ir asz eida
vom žaist prie jo. Tylėjom mes 
eidami. Asz maniau kaip ežia 
jo pradėjus toliau klausinėt. 
Jurgis irgi buvo užsimąstęs ka 
tokio, ėjo 'tylėdamas. Mudviem 
priėjus upeliuką, asz sėdau ant 
akmenio ir žiurėjau in sriau- 
nai tekanti upeli, kuris tykiai 
sriuveno. Jurgis nuoszalinai 
stovėjo ir su syk puolė jis dru
eziai in žeme. Atsigryžtu, o Je-
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SVARBUS
PRANESZIMAS!

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 priversti 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 njptu $5.50.

Atskiras “Saules” numeris 
10 centai.

Prenumerato 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
kesčiai!” 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.

^Pirkie U. S. Bonus!
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žinios Vietines
— Petnyczioj pirma diena 

Vasario.
— Sulbatoj pripuola Szv. 

Paulino ir deszimts tukstan- „ 
ežiu Kentėtojų, o Tautiszka 
Vardine: Laimute. Ir ta diena: 
1941 m., Naciai, Vokiecziai isz 
pasalu insiverže in. Lietuva; 
1943 m., Mainieriu straikos Le- 
wiso sustabdytos; 1941 m., 
Turkai paskelbė kad jie neno
ri pesztis ir pasilieka nuosza- 
liai; 1941 m., Italija pasekda
ma Vokiecziu pavyzdi paskel
bė kara priesz Rusija; 1933 m., 
Naciai, Vokiecziai panaikino 
Socialistu Partija Vokietijoje; 
1940 m., Prancūzija su Vokie
tija pasiraszo pasidavimo su
tarti Compiegne mieste; 1941 
m., Hitleris paskelbė kara 
priesz Sovietu^Rusija; 1230 m., 
Didžiosios Lietuvos Kunigą ik- 
szt.is Rimgaudas su savo karei
viais pergalėjo ir sumusze du 
szimtu tukstancziu Vokiecziu.

— Ponia Elzbieta Bugda- 
navieziene nuo Patriotic Hill 
gydosi in Locust Mt. ligon'bute.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Antra Nedelia po 
Sekminių, taipgi Szv. Eliodo- 
ro, o Tautiszka Vardi ne : Bl in
dą. Ir ta diena:'1946 m., Gene
rolas D. Eisenhoweris buvo pa
skelbęs kad Naciai Gestapo va
das Heinrich Himmleris buvo 
pasiulines kara baigti ir visus 
Vokiecziu, Naciu armijas pa
vesti Alijantams, kad visi su
darytu bendra frunta priesz 
Sovietus; 1938 m., Naciai pri- 
verezia visus Vokieczius, vy
rus, vaikus, moteris ir mergi
nas dirbti prievartos darbus.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Jono Kriksztytojo, o Tautiszka 
Vardine: Pu/puolis. Ir ta diena: 
1950 m., 5'8 žmones žuvo kai di
delis eroplanas nukrito in 
Lake Michigan ežero; 1947 m., 
du szimtai tukstancziu minksz- 
tos anglies mainieriu sustrai- 
kavo, pareikszdami savo 
priesztaravima priesz ta “Taft 
Hartley Byla; 1941 m., Prez. 
Franklin D. Rooseveltas pasi
žadėjo kad Amerika stos Rusi
jai in talka ir tuojaus insake 
paleisti, sugražinti suszaldytas 
Rusijos pinigus, apie keturios 
deszimts milijonu doleriu; 1945 
m., Gen. Arnold pasakė kad 
Amerika turi pasilaikyti Salas 
Pacifiko vandenyse del savo 
apsaugos.

— Utarninke pripuola Szv. 
Vilimo, ir Szv. Lauryno, 
Tautiszka Vardine: 
Taipgi ta diena: 
Sziaures Koriecziai 
ant Pietų Korėjos žmonių; 
1530 m., Martinas Liuteris bu
vęs Kataliku Bažnyczios kuni
gas, paskelbė savo priesztara
vima priesz Kataliku bažny- 
czia; 1942 m., Finlandiją pa
skelbė kara priesz Rusija.

dogo Petnyęziosi ryta su apie- 
gomis iii Szv. Jurgio bažny- 
czioje devinta valanda ir pa
laidotas in parapijos kapinė
se.

Philadelphia, Pa. —
Birželio 4-ta diena, vietiniu 
"Jurgiecziu klebonas Kun. Dr. 
Vytautas Martuseviczius isz- 
vyko in Ryma. Priesz iszvažia- 
viina daugelis žmonių atsisvei
kino ir vėlindami jam laimin
giausios keliones. —K.V.

—t Sziauiczius, North Phila- 
delphijoje buvo žuliku sumusz- 
tas ir apvogtas ant 75 doleriu. 
Max Joseph, 65 metu amžiaus, 
policijantams (pasakė kad vie
nas kostumeris atėjo iri jo szto- 
ra, ir, nusipirkę^ czeveryku po
ra, staiga atsisuko ir reže jam 
per galva. Vagis iszkraustė jo 
kiszenius ir pabėgo. Kitas kos
tumeris vėliau inejes ' in ta 
sztora. užtiko sziaucziu visa 
kruvina ant grindų. Jis pa- 
szauke policijautus, kurie nu
vežė ji in Temple ligonine.

Kitame apvagime penki vy
rai inejo in saliuna netoli 17tos 
uly., ant Norris uly., ir palau- 

| ke kol vienas kostumeris, 59 
metu amžiaus William L. Cox 
iszejo isz to saliuno. Jie tada ji 
paseko ir labai sumusze ir pasi
vogė 90 doleriu ir laikrodėli. 
Sumusztas žmogus buvo nu- 
vesztas in Hahnemann ligoni
ne. Tai atsitiko apie puse po 
vienos isz ryto.

Laike Iszpažinties
— Dvasiszkasis teveli, es

mių dideliu grieszninku, o 
atėjau iszpažinties nes rytoj 
apsipacziuoju!
— Na tai^gerai, eikie sau 

pakajuje!
— O kaip bus apie paku- 

ta?
— Na, juk man sakiai kad 

rytoj imsi szliuba. Pakilta 
rasi namie po szliubui.

MOKINYS PASIKORĖ

Neiszlaike Mokyklos 
Kvotimus

o 
Baniute. 

-1950 m., 
užsipuolė

POTTSTOWN, PA. — Pen- 
kiolikos metu amžiaus moki
nys, kuris pabaigos metu kvo
timus neiszlaike, pasikorė. 
Taip Chester Apygardos Coro
ner Cooper T. Bishop nuspren
dė, kai jis rado ta jaunikaiti 
kybo j anti nuo medžiaus savo 
namu apylinkėje.

Jis buvo Allen Houck, isz 
Honybrook, RFD 1, apie pen
kiolika myliu nuo Pottstown 
miesto. Jo kybojanti lavona 
užtiko laiszkaneszis 
H. Given.

Mokinys buvo in 
High School skyrių, 
gantown, netoli savo

priesz musu valdžios ir musu : 
Prez. Eisenhowerio nusistaty
mą pavesti Amerikieti kareivi 
Japonu teismui.

Tas kareivis, 21 meto am
žiaus Armijos specialistas, 
William S. Girard, isz Ottawa, 
Illinois, netyczia nuszove vie
na Japoniete, kuri vaginėjo 
tuszczias kulkas tenai kur mu
su kareiviai mokinasi szauti.

Visiems kareiviams buvo in- 
sakyta nieko tenai neprileisti, 
nes ta vieta pavojinga. Kai szi- 
tas kareivis paleido viena szu- 
vi, ne in ta Japoniete, bet sza- 
lia jos, kad ja pagazdinus, tai 
jo karabino kulka pataikė in 
tuszczia kulka kuri atsimusze 
in žeme ir pataikė tai Japonie- 
tei taip kad ja užmusze.

Czia iszkilo labai keblus, 
sunkus ir pavojingas klausi
mas. Japonai reikalauja kad 
tas kareivis butu in Japonu 
teismą teisiamas ir Prez. Ei
senhoweris sutiko, nusileisda
mas tiems Japonams. Jis neno
rėjo kad vėl iszkiltu tokie ne
susipratimai, kaip buvo iszki- 
le ant Formosa salos, kur Ame
rikos kariszkas teismas isztei- 
sino kita toki kareivi.

Reiszkia, Eisenhoweris da
bar del Užsienio politikos su
tinka paaukoti, pavesti Ameri
kieti kareivi Japonu teismui. 
O beveik visi Amerikos teisė
jai ir musu augszcziausias teis- 

» mas sako ir priparodina kad 
tas kareivis turi būti musu ka- 
riszko sztabo teisiamas.

Czia vėl musu Prez. Eisenho
weris labai prastai pasirodė. 
Jeigu musu kariuomene, mu
su krasztas musu valdžia ne
stos už musu kareivius, tai ku
riu galu tie musu vaikai stoja 
in vaiska? Tegu pats Preziden
tas su savo padupezninkais ei
na sargyba ant Formosa salos, 
Japonijoje ir visoje Europoje.

Bet Eisenhoweris yra iszsi- 
gandes ir bailus žmogelis. Jo 
karininko dienos jau baigtos. 
Jis isz karininko stono iszsi- 
krauste kai jis stojo in rinki
mus del Prezidento. O prezi
dento masto jis nėra atsekęs ir 
vargiai atseks.

Dabar visos motinos, visi tė
vai, kuriu vaikai randasi vais- 
ke turėtu kaip vienas sukilti ir 
ne tki szpyga Eisenhoweriui 
parodinti, bet visai jo Respub
likonu prtijai parodinti kur jis 
ir jie stovi per ateinanezius 
rinkimus.

Žinoma, Eisenhoweris mažai 
ka paiso apie ateinanezius rin
kimus, nes jam uždrausta vėl 
stoti in rinkimus, ir gal už tai 
dabar jisai taip nepaiso eiliniu 
žmonių.

ryto kai jis ingriuvo per fabri
ko stiklini stogą.

Jis buvo 26 metu amžiaus 
Robert D. Walter isz Carsons; 
netoli nuo Allentown, N. J. 
miesto. Jis paliko žmona ir ke
turis vaikuczius. Jis tuo laiku sze policijai, 
dirbo ant R. A. Steelman kom
panijos fabriko stogo, nuo ku
rio jis nupuolė ir užsimusze.

VAGIAI GAVO
$10,000

Apvogė Ir Apmusze

William

deszimta 
in Mor- 
namu.

laiku mazgojo savo namu laip
tus viską mate. Autobusio 
draiverys, Charles Minehart 
teipgi mate ta vagyste, ir jis 
patemijo tu vagiu automobi
liaus laisnius ir tuojaus prane-

PHILADELPHIA, PA. — 
Szeszios deszimts dvieju metu 
amžiaus czekiu iszmainytojas 
kasierius, Harry F. Lucet buvo 
primusztas ir apvogtas ant de
szimts tukstancziu doleriu.

Vagiai jo lauke kol jis savo 
automobiliu pasistatė prie sa
vo ofiso, ir kai tik jis iszlipo 
isz savo automobiliaus du vy
rai ji užpuolė, vienas isz ju jam 
reže per galva su revolveriaus

GELEŽIES
DARBININKAS

UŽSIMUSZE

supjaustindamas tajerius, gu
minius ratus ant deszimts au
tomobiliu, už tai kad jis buvo 
automobiliu tris sykius suva
žinėtas.

Yard agentai.
Scotland Yard agentai buvo 

ji seke per visa sanvaite ir ji 
suaresztavo Petnyczioj kai 25 
metu amžiaus Afrikiete ir jos 
vyras ji intare.

Shenandoah, Pa. —
Jonas Stefanaviczius, nuo 
Sol West uly., staigai pasimirė 

, pareita Nedelia po< piet, savo 
namuose, nuo szirdiesi atako. 
Velionis dirbo del Columbia 
mravoro mieste. Gimęs S hen a- 
doryje. Paliko savo paezia Ela
na (Paliukoniute); duktere 
Helena, (pati Anthony Rice ir 
anūke Debra. Taipgi trys sese
rys: Mare, pati Gusto Zackie- 
viez-io; Ona, pati Kazimiero 
Urbanaviczio; Elana, pati 
John Nork, Phladeliphia. Lai-
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POLITIKA DAUGIAU 
REISZKIA NEGU 

AMERIKIETIS 
KAREIVIS

WASHINGTON, D. C. —
Daugiua negu puse visu Sena
torių ir Kongresmonu sukilo

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

TRENTON, N. J. — Geležies 
fabrike darbininkas užsimusze 
apie vienuolikta valanda isz

Naujo Budo Divorsas
Petras — Ar žinai Mikai, 

kad asz aplaižiau divorsa.
Mikas — Ar taip? O kam 

sūdąs paskyrė automobiliu?
Petras — Del mano pa

ežio s.
Mikas — Ar taip?
Petras — Taip, asz ji galiu 

pamatyti kas sanvaite, bet 
kas isz to, kad asz negaliu ji 
naudoti kada man ?eikia,

Policijos Inspektorius Geor
ge Kronbar ir Kapitonas Jos. 
Golden visiems Philadelphijos 
policijantams pranesze to au
tomobiliaus laisnius.

Policijantai McNeill ir Botto 
užtiko toki automobiliu, bai
siai greitai keliaujanti ant 
Penrose Ave. Jiedu savo auto
mobiliu pastate skersai tą j^ty- 
czia ir sustabdė ta automobiliu. 
Jiedu nerado jokiu pinigu ja
me, bet tos du vyru suareszta- 
vo. Detektyvai spėja kad tie 
vagiai tuos pinigus kitiems sa
vo draugams perdavė, kai tik 
jie juos pasivogė.

NIGERIJOS
KARALAITIS

SUARESZTUOTAS

Pavogė Žiedą Ir Laik
rodėli, Vertes $117.60

NARKOTIKAI
SPORTININKAMS

Daktarai Prieszinasi j

ATKERSZINO
DRAIVERIAMS

HONG KONG, KINIJA. - 
j Dvideszimts metu amžiaus 

rankena. Treczias savo draugu Tsui Wah Hon policijai prisi-
lauke automobilyje.

Kelios moterys, kurios tuo siems automobiliu draiveriams.
pažino kad jis atkerszino vi-

LONDON, ANGLIJA. — 
Karalaitis Theophilus Benson, 
tagotos Nigerijos valdžios va
das, karalaitis, buvo suaresz- 
tuotas už pavogimą vieno žie
do ir laikrodėlio, kuriu verte 
yra apie szimta septyniolika 
doleriu ir szeszios deszimts 
centu.

Karalaitis Benson, 42 metu 
amžiaus, Nigerijos kraszto vy
resnis ministeris, yra atvykęs 
in Londoną del pasitarimu ir 
posėdžiu kaslink savo kraszto 
nepriklausomybes. Jis ežia yra 
atvažiavęs pasikalbėti ir pasi
tarti su Britanijos Pulkininku 
Ministeriu, Alan Lennox- 
Boyd. Ji suarseztavo Scotland
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LIVE BETTER...£/ec//7C3//y

Dishes piled ceiling high and not even enough 
hot water left to wash a teaspoon? Discouraging, 
yes . . .. but why go on worrying? Switch tc 
automatic electric water heating and glory in al1 
the hot water you need . . . without work, without 
worry.

Thermostatic controls see to it that you htivi 
hot water round-the-clock, from breakfast dish
washing time to that last before-bed shower and 
then some!

Talk it over with your local electric appliance 
dealer today. He’lį.help you select the electric > 
water heater 
then you’ll 
TRICALLY.

suited, your family’s needs . . .
LIVE ŠETTER . *. ELEC-

Inter the BIG Live Better. .. Electrically Contest.
Register at your Electric Appliance Dealer

HNNSYlVANIA POWER & LIGHT COMPANY

PHILADELPHIA, PA. — 
Daktaru Draugija yra staeziai 
pareiszkus kad ji prieszinasi ir 
sako kad labai žalinga ir 
kenksminga duoti invairius 
narkotikus sportininkams 
priesz invairias lenktynes ir 
rungtynes. Ir jie sako kad to
kios liekarstos, narkotikai yra 
labai kenksmingi jauniems 
žmonėms.

Daktaras Herbert Berger, 
isz Staten Island, New York, 
sako kad jis tikrai žino kad to
kie narkotikai, tokios liekars
tos yra duodamos visiems 
(sportininkams priesz rungty
nes. Ir tai ne tik profesiona
lams ir kolegistams, bet net ir 
augsztuju mokyklų moki
niams.

Jis sako kad tie sportininkai 
taip pripranta prie tu narkoti
ku, liekarstu kad jie ju nori, 
reikalauja ir turi gauti ne tik 
priesz lenktynes, bet per visa 
savo gyvenimą.

Jis sako kad tokie narkoti
kai yra žalingi ir baisiai pavo
jingi musu jaunimui, bet jis 
prideda, kad beveik visu uni
versitetu, kolegijų ir augsztu
ju mokyklų sporto mokintojai 
tokius narkotikus duoda savo 
atletams. ■ .'>

LENKAI NUSTEBO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gu in Rusija, ir parodinti jiems 
ka ir už kiek Amerikiecziai 
peikasi visas tas praszmatny- 
bes.

DARBSZTUS
ŽMOGELIS

NUTEISTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jo advokatas dabar praszo 
isz teismo susimylejima kad jis 
nepadarytu sarmatos abiems 
savo žmonoms, kurios ji dar 
vis myli. Abidvi nori kad teis
mas joms ji paskirtu ir’ jam 
viską dovanotu.

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

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

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




