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Nusiginklavimo Pasitarimas

Harold Stassen, po kaire, 
Amerikos nusiginklavimo 
komisijos patarėjas del Pre
zidento Eisenhowerio pasi
taria su Henry Cabot Lodge,
Amerikos Ambasadariu Tau 
tu Sanjungos nusiginklavi
mo komisijoje, New York 
mieste. Viduryje randasi 
Amos Peaslee, Stasseno dė

Isz Amerikos
DAUG SERGA

KARSZTLIGA

PHILADELPHIA, PA. — 
Baisiai daug vaiku, mokiniu 
yra susirgę karsztliga. Dakta
rai pataria tėvams palaikyti 
savo vaikus namie ir nesiuns- 
ti juos in mokykla.

Szita karsztliga yra vadina
ma “Asiatic Flu”, ir vien tik 
tas užvardinimas iszgazdino 
daug žmonių.

Abelnai imant, szita liga nė
ra jau tokia pavojinga. Dakta
rai pataria kad geriausios lie- 
karstos nuo szitos ligos tai ge
ras ir ilgas poilsis.

Kai buvo paskelbta kad 
Daktarai ima cziepinti žmo
nes nuo szitos ligos tai daug 
žmonių baisiai iszsigando, ne
žinodami kas ežia darosi.

Kai kurios valstijos, kaip 
California uždraudė toki vai
ku cziepinima, kaip, už tai kad 
žmones pre daug neiszgazdi- 
nus.

Daktarai pripažinsta kad 
tik apie penkios deszimtas 
nuoszimtis vaiku nesuserga 
kai jie būva paeziepinti. O, jie 
sako kad isz kitos puses pen
kios deszimtas nuoszimtis ta 
liga visai nesusirgtu jeigu tik 
gerai pasilsėtu.

Szi liga rodos prasipletus po 
visa musu kraszta. Bet Dakta
rai ir slauges ir ligoniniu vir- 
szininkai sako ir atkartuoja 
kad ji nėra tokia jau pavojin
ga ir nėra per daug susirūpin
ti. •;

Bet, jie prideda, kad ji yra 
užsikrecziama liga, kad vienas 
nuo kito gali ta liga gauti, ir 
už tai jie patarė neleisti vai
kus in mokykla, pakol jie vi- 
siszkai sveiki.

lega.cijos narys in Londoną. 
Lodge pareiszke Amerikos 
norą kad visi krasetai ati
darytu savo duris ir leistu 
visiems kitiems pamatyti ko 
klus kariszkus ginklus jie 
turi ir gamina. Bet Sovietai 
ant szito pasiulinimo nesu
tiko.

□ o o

POLICIJANTAS
PRASZALINTAS

Politikierius Intartas;
Saliuninkas Juos 

Skundžia
PHILADELPHIA. PA. — 

Policijos komisijonierius Tho
mas J. Gibbons sako kad jis 
visa byla ir klausima kaslink 
papirkimu ir kysziu yra pave
dės miesto advokatui, District 
Attorney.

Tuo paežiu sykiu jis atstatė 
nuo policines tarnybos, su
spendavo policijanat John Mc
Guigan, kol viskas paaiszkes 
apie tuos skundus, kuriuos 
stato saliuninkas Ferdinand 
Ribut.

Pernai, Lapkriczio menesio 
devyniolikta diena policijan- 
tai szita saliuninka suareszta- 
vo, intardami kad js sivaigi- 
nanezius gėrimus buvo parda
vės keturiolikos metu mergai
tei.

Saliuninkui buvo insakyta 
pasirodyti Inspektoriui John 
F., Driscoll ir jam pasiaiszkin- 
ti. Jis taip padare ir ant vis
ko užsigynė.

Saliuninkas Ribut sako kad 
už keliu dienu po tam kada jis 
buvo suaresztuotas pas ji atėjo 
vienas tokis Ponas Sullivan, 
kuris prižadėjo jis viską su
tvarkius ir iszlygins jeigu sa
liuninkas pakisz po pusantro 
szimto doleriu tiems policijan- 
taims kurie buvo ji suareszta- 
ve, ir tiek pat vienam advo
katui.

Dar ir to, anot to saliunin- 
ko, nebuvo gana; jam buvo pa
tarta pakiszti szimtine politi- 
kieriui Malone ir penkis szim
tus teisėjui.

Visi dabar užsigina ir net 
sako kad jie to saliuninko nei 
nepažinsta. Bet matyti kad 
ežia jo ne tuszczias intarimas, 
kai vienas policijantas tuo-

į Sovietu Dirbtinis Menulis,
Skrenda Aplink Visa Svietą, 

Siunczia Ženklus Isz Augsztybiu
■

I ------------------------------------------ -—

WASHINGTON, D. C. —
Sovietu Rusijos pagamintas 
ir paleistas dirbtinis menulis 
lekia aplink visa žeme, aplink 
visa pasauli, paszieliszku 
greitumu ir per radija siun
czia ženklus isz tu augsztybiu.

Daktaras Fred L. Whipple, 
Į isz Smithsonian Astrophysical 
Observatory, in Cambridge, 
Mass., sako kad tas žmogaus 
padarytas mažas menulis siun
czia ženklus atgal in žeme!
apie szalti, karszti ir bendrai 
apie orą tose augsztybese.

Tas dirbtinis menulis sveria 
apie szimta asztuonios de
szimts penkis svarus, ir reike-Į 

jaus buvo suspenduotas, ir ki
ti yra intarti.

KARALIENE
ATVYKSTA IN

AMERIKA
WASHINGTON, D. C. —

Anglijos Karaliene Elzbieta 
atvyksta in Kanada Spalio 
dvylikta diena. Isz Kanados ji 
atvyks in Suvienytas Valsti
jas ir lankysis Vaszingtone, 
Spalio septyniolikta diena iki 
devynioliktos dienos. Lanky-! 
sis ir jos vyras Kunigaiksztis 
Philip.

LONDON, ANGLIJA. — 
Londono laikrasztis “Empire 
News” raszo, kad rengiamasi 
in Anglija pakviesti Preziden-; 
ta Eisenhoweri ir jo žmona.

Laikraszcziai skelbia kad

Nauji Sukilimai
Lenkijoje, Studentai

Valdžiai Prieszinasi
VARSZAVA, LENKIJA. — 

Jaunuju gauja, dauguma ju 
studentai ir mokiniai padege 
kvietku puodus po Sovietu 
‘‘Kultūros Kambaru” langu 
ir tenai drąsiai dainavo savo 
tautines dainas. Tai buvo 
penkta naktis kai tie mokiniai 
ir studentai marszuoja po uly- 
czias ir vieszai reikalauja kad 
Gomulka butu paszalintas.

Apie asztuoni szimtai tokiu 
jaunuoliu greitai iszsiskirste 
kai keturios deszimts armijos 
troku pribuvo su kareiviais, in 
Pulkininko Kowsko ulyczia, 
prie palociaus kuri Sovietai 
buvo pastate kaipo paminklą, 
po karo.

jo labai dideles raketos ji taip' 
augsztai iszleisti.

Amerikiecziu pagamintas 
tokis menulis sveria tik dvide- 
szimts penkis svarus.

Tas Sovietu dirbtinis menu
lis lekia penkis szimtus sze- 
szios deszimts myliu augszty- 
je ir lekia tokiu greitumu kad 
jis aplekia aplink visa žeme in 
devynios deszimts penkias mi- 
nutas.

Szito dirbtinio mesulio pa
gaminimas ir iszleidimas ir 
augsztybes parodo kad ne už 
ilgo bus tikrai galima žmones 
pasiunsti in menuli ar in kitas 
dargaus planetas.

Kaip ilgai tas dirbtinis me
nulis iszsilaikys tose dausose 
nei Sovietai nesako, bet spėja
ma kad jis gali skristi per po
ra sanvaicziu pirm neg’u nu
kris.

In dvideszimts keturias va-
Sovietai yra savo ta radiją 

ant to menulio taip nustatė, 
kad niekas kitas tu 'ženklu, 
signalu negali gauti, o t jeigu ir 
gauna tai negali žinoti ka tie 
ženklai reiszkia.

tas pakvietimas bus paezios 
Karalienes Elzbietos asme- 
niszkai inteiktas Prezidentui 
Eisenhoweriui ir jo žmonai, 
kai Karaliene atsilankys in 
Baltuosius Namus, Vaszingto- 
ne.

SPORTAS VILNIUJE

Buvo Laikomos 
Varžybos

MASKVA, RUSIJA. — 
Laikrasztis ‘‘Izviestija” skel
bia kad Vilniuje.. invyko Pa
baltijo valstybių ir Baltgudi- 
jos sporto varžybos.

Varžybos invyko dvide
szimts pirmoje sporto szako- 
je. Szioms varžyboms, lenkty
nėms jau buvo panaudota po 
stogu inrengta plaukiojimo 
lenktynėms vieta.

Ankscziau tukstaneziai stu
dentu susirniko in sostine pa- 
reikszti savo nepasitenkinimą 
ir pasiprieszinima valdžiai, 
kad ji uždare “Po Prostu” 
redakcija, kuri leido jaunu 
Socialistu laikraszti.

Kariszka valdžia atitraukė 
savo kariszkus sargus nuo ko
legijų ir kitu mokyklų, kai stu
dentai to reikalavo.

Studentai valdžiai pasiun
tė laiszka, kuriame jie sako 
kad buvo galima iszvengti 
riausiu ir sukilimu, jeigu ka
riszka valdžia butu sutikus 
pasikalbėti su studentu atsto
vais ir pasitarti.
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landas jis pralekia virsz mu
su kraszto septynis sykius, 
bet jo negalima matyti.

o o o

Loszike Vokietijoje
Isz Amerikos

Czia vienas paveikslas isz 
muving pikezieriu apie Vo- j 
kietija per Antra Pasaulini .į 
Kara. Ponia Ingrid Alex- i 
ander isz Hollywood, Cali- I 
fornia, czia per to paveikslo 
nutraukimą parodo kaip ji Į 
iszspruko isz baisaus gaisro į 
per Antra Pasaulini Kara 
Vokietijoje.

KONGRESMONAI
MASKVOJE

MASKVA, RUSIJA. — 
Penki Amerikos Kongresme
nai atvyko in Maskva, kurie 
nori susipažinti su Rusijos gy
venimu.

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

TAUTU SANJUNGOS

Policija Skoloje
NEW YORK, N. Y. — 

Tautu Sanjungos policija kuri 
eina sargyba in Gaza Strip ir 
Gulf of Aqaba su apie penkiais 
tukstaneziais sargu, iki Spalio 
pirmos dienos jau buvo inlin- 
dus in skola ligi dvideszimts 
vieno milijono doleriu.

Szita policija turi palaikyti 
ir jos kasztus padengti visi 
Tautu Sanjungos krasztai.

Beveik visi nariai buvo suti
kę tuos kasztus padengti. Bal
savimas penkios deszimts sep
tyni pritarė ir tik asztuoni pa- 
siprieszino.

Sulyg to nubalsavimu, 1956 
metais, Amerika sutiko visu 
kasztu treczdali užmokėti.

Iki sziol tik Amerika, Ang
lija, New Zealand, Graikija, 
Pakistanas ir Dominican Res
publika yra bent kiek tu kasz
tu padengusios.

Sovietu Rusija su savo pa- 
dupezninkais krasztais nesu
tinka nei cento pridėti. Jo bu
tu dvideszimtas nuoszimtis. 
Kremlin as reikalauja kad tas 
balsavimas butu panaikintas, 
ir. kad Amerika, Prancūzija ir 
Izraelis turėtu visus kasztus 
padengti.

Keli mažieji krasztai teisi
nasi kad jie neiszg-ali prisidėti 
ir pataria Amerika viena ta 
kariszka Tautu Sanjungos 
sargyba palaikyti ir visus 
kasztus padengtu.

Kai Tautu San junga ta sar
gyba sutvėrė, tai Amerika pri
žadėjo pridėti doleri už kiek
vienu kitu kraisztu doleri ir 
dar savo treczdali užsimokėti.

Tautu San junga buvo pa
skyrus szeszis milijonus pen
kis szimtus tukstaneziu dole
riu, bet niekas apart tu minė
tu krasztu nepadėjo nei dole
rio ant stalo.

SKAITYKIT
&■■■ “SAULE” =egs 

PLATINKI!'!

Apdraustas Szuva

Brindle Boxer, “Major 
Randy of Kensington” czia 
žiuri in savo apdraudos rasz 
ta New York mieste. Jo sa
vininkas ji yra apdraudes 
ant penkių" tukstaneziu do

NORĖJO NUTRU-
CINTI CHOCHLOVA

FRANKFURT, VOK. — 
Nikolai Chochlovas, buvęs So
vietu saugumo karininkas, 
Rugsėjo menesio septyniolikta 
diena, Frankfurt mieste, Vo
kietijoje buvo aptrucintas ar
seniku. Jis buvo greitai nu- 
vesztas in vietine ligonine.

Chochlovas buvo nuvykęs in 
Frankfurt miestą in Rusu isz- 
eiviu konferencija. Jis sako 
kad tai szelmyste Sovietu 
agentu, kuriems buvo pavesta 
ji nugalabinti, kadangi jis ne
sutiko nugalabinti Rusu isz- 
eivijos veikėjo Okolovicziaus, 
Frankfurt mieste.

Jis turėjo padaryti 1944 me
tais, bet jo žmona ji perszne- 
kejo ir jis tada buvo nuvykęs 
pas Okolovicziu ir jam prisi- 
pažmo.

Jo žmona ir sūnūs likosi 
Maskvoje ir isz ten visiszkai 
dirgo, kai tik Sovietai patyrė 
ir dažinojo apie Chochlovo pa- 
sidavima Amerikiecziu saugu
mui.

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOJE

TEVYNEJE

Susižavėjo Popierini
ais Drabužiais

Vilniaus radijas Rugpiuczio 
19-ta diena, žinios praneszta 
apie ‘Mokslas ir Technika’ ir 
su pasigėrėjimu apraszo, kaip 
Amerikoje esą iszrasta ir jau 
jau kai kur pradėta gaminti 
nauja popierio ruszie K 2000. 
Isz tos popierines medžiagos 
esą galima pagaminti darbo 
drabužius ir kitokį apdara. 
Sukneles isz jos arba siuva 
maszinom arba suklijuoja tam 
tikrais klijais. Galima paga
minti ir popierinius paltus. 
Praneszejas reiszkia vilti, kad 
pavyks pagaminti toki popie- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

leriu nuo aptruczinmo ir ki
tu nelaimiu. Apdraudos 
kompanija sutinka taip ap
drausti szunis nuo szesziu 
iki septynių metu, bet ne 
ankscziau ir ne vėliau.
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Kas Girdėt Pypkes Durnai “Alo, Teresiuk, ar negaletu- 
mei pagamint vakariene ant 
septintos valandos? Tasai se
nas nuo'brodis nenori valgyt 
restauracijojo. Sako jisai kad

LIETUVISZKAS SURIS

Lietuviai negali dabar prie- 
szintis Sovietams, 'bet jie gali 
isz. lėto dirbti, isz lėto darbuo
tis ir isz lėto sveikinti Sovietu 
Rusija. Ir jie kaip tik taip da
ro.

Be Lietaus

Kunigu Vienybes seimas at
ėjo ir praėjo Pliiladelphijoje, 
Pa. Daug buvo nutarta ir labai 
mažai nuveikta.

Juoduku ir baltųjų susikir
timas in Little Rock, Arkan
sas parodo visa pigia ir prasta 
politika del balsu per ateinan- 
czius rinkimus. Prez. Eisen
howeris labai gerai padare kai 
jis iszszauke valdžios kariuo
mene ir paneigė Arkansas val
stijos kariuomene per ta. klau
sima. Arkansas valstijos gu
bernatorius dabar turėtu būti 
patrauktas in teismą ir turė
tu būti patupdintas in kalėji
mą, kaip ir visi kiti, kurie sto
ja priesz valdžios instatymus. 
Jis nėra niekuomi negeresnis.

Ko tie žmones prie kryžiaus 
meldžiasi?

Praszo Dievo lietaus.
Kam?
Ar tai negeriau kaip sausa?
Žioplys esi; kas be lietaus 

auga?
O kodėl asz be lietaus 

užaugau?
Teisybe užaugai be lietaus, 
Bet, ir be proto.

UOSZVIAI

Daug žmonių intarineja ir 
apszneka Prez. Eisemhoweri 
kad jis tiek daug laiko pralei
džia atostogaudamas, bet kiek 
yra galima dažinoti isz Balt- 
namu, tai Eisenhoweris nieko* 
nepaiso ir vis ims savo atosto
gas ir važines kur jis norės ar 
kur jam patiks.

Eina, gandai kad Prez. Ei- 
senhoweris atstatys praszalins 
Agronomijos Sekretorių Ben- 
sona. Jiedu jau kuris laikas 
kai nesutinka ant svarbiu 
klausimu.

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

jisai gyvena, su savo szeimyna. 
Nori susipažint su paezia ir 
vaikais ir visa szeimyna, 11110- 
brodus žmogus.

— Taip, asz ji pamenu ka
da tai atėjo pas mus in trumpa 
laika po musu apsivedimui ir 
apteikei dinsta mauadžerio. 
Man. rodos jog butu gerai ji 
užpraszyt pas. mus ir szi karta 
ant vakarienes, o po vakarie
nei paviesziut ji cigarais ir ko
kiu gėrynių ir galėtumėt pasi
kalbėt apie bizni.

— Taigi tas mane daugiau 
erzina, ir rūpina ir manau kad 
to negalėsime* padaryti tik ta
da jeigu galėtumėm iszgauti 
tavo motina ir tęva isz stubos 
ir prikalbint kad eitu ta vaka 
ra aiit pikezieriu.

Paraudonavau isz piktumo 
ant tokiu žodžiu mano vyro, 
Suėmus visas 'pajiegas,
szokau *prie jo szaukdama 
piktumu:

— Jau to* per daug, 
kvailys ir begėdis! Ar-gi
manai kad tasai tavo kvailas 
bosas yra geresnis už mano tę
va ir motinia?!

—« -Gerai jau gerai, tylėk. 
Užmirszkime apie tai!

—■ Tai ji parsivesi ant va
karienes rytoj?

—• Ne, nueisim in 
restauracija ant
Nesirūpink apie nieką. Asiz 
milijonieriaus neparvesiu in 
savo namus kur visas namas 
yra persemtas smirdaneziais 
durnais ir kad ji palinksminę^ 
tu du seni prasti žmones. Ar 
nori kad mums padarytu sar
mata ir hutu gud *bai su mano 
darbu? Ne, to nepadarysiu!

Norėjau jam da ka tokio pa.- 
Edvardas trenkė 

Ta vakara
namo ir nežinojau

su tavo rankoms ne kaip kokio. 
Graiko. Sako; jisai kad turėjo 
tokia, skania vakariene kada, 
buvo pas mus pirma karta. 
Bukie taip gera, neatsakyk 
mani nes tas man daug prigel- 
bes palaikyme darbo.

— Su mielu noru, Edvar- 
duk. Asz su motina, parengsi
me tam senam milijonieriui 
tokius pietus kad ne karalius 
tokiu da nevalgė.

— O tu mano aniuoleli. 
Matai tasai mano bosas biau- 
rinasi valgyt restauracijose ir 
prispyrė mane kad asz. ji par
sivestai! namo. Padekavosiu 
tau už tavo pasiszventima ka
da pribusiu namo, Gud bai!
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Lakunu sztabas reikalauja 
daug daugiau pinigu del nau
ju ir greitu eroplanu, nežiū
rint to kad tas sztabas dabar 
gauna daugiau kaip keturis 
bilijonus doleriu ant metu. 
Tas Lakunu Sztabas priparo- 
dina kad Sovietu Rusijos la
kunu sztabas gauna isz savo 
valdžios tris ar keturis sykius 
daugiau pinigu ant metu.

pri-
su

esi
tu

Pradėjau gaminti greitai 
vakariene su. pagelba savo 
motinos kuri buvo gera ku- 
karka ir in valanda, laiko va
kariene jau radosi ant stalo. 
Kada, Edvardas parėjo su po
nu Dale, perstaeziau ji savo 
tėvui ir motinai. Turėdama, 
užtektinai laiko, suprosinau 
tėvo sena, siutą ir iszrode gana 
gerai. Motina sugryžo in kuk- 
nia, ponas Dale su tėvu atsise-’ 
do ant kanapos pasikalbėt, o 
a,sz su Edvardu nuėjome in 
kita kambarėli pasikalbėt.

— Szirdžiuk, isztikruju tu 
esi geras mano aniuolelis. My
liu tave labiau ne kaip galiu 
tau iszreikszt. Ar' viskas pa
rengta? Ir pabueziavo' mane 
karsztai.

— Jau viskas parengta ir 
tuojau eisime valgyt.

— Ai- galiu tau kame pri- 
golbet ?

— Gali, dusziuk, eikime in 
kuknia prigelbet motinai.

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — MICHIGAN
JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 

FARM'Surio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 
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.

Andruliai gauna dąug 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 raszykite ant adreso:

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

FOUNTAIN

pus.,

apie

MICHIGAN

koki a 
vakarienes.

Buvęs Prezidentas Herber 
Hooveris sako kad jis misliua 
kad Eisenhoweris padare klai
da, kai jis pasiuntė valdžios 
kariuomene, paratrooperius in 
Little Rock, Arkansas, nors 
jis pats buvo panasziai pada
ręs kai jis 'buvo Prezidentu. 
Jis sako kad didžiausia klaida 
buvo kai Eisenhoweris pasky
rė teisėja, Davies, kuris pa
reina isz sziaures, kaipo. teise>- 
ju szitame klausime. Jis toliau 
sako kad kai kurie Republiko*- 
nai tikėjosi pasipelnyti isz vi
su szitu raiusziu in Little Rock 
bet iszejo visaifdqdaip.

•Guber-

Eina gandai kad politikie*- 
riai stengiesi visokiais budais 
perszneketi Arkansas 
natoriu Fau’bus, kad jis nesi-
kisztu in ta juoduku klausi
ma. Jie net prižadėjo jam kad' 
tie keli juodukai nsetos in tas 
mokyklas, jeigu tik jis nusi
leis ir nesikisz. Bet jis storaie- 
viszkaii nesutiko ii- stojo priesz 
pati valdžios Prez. Eisenliowe- 
ri. Visi politikieriai jo valsti
joje baisiai nukentejo nuo jo 
tokio prasiszokimo.

Eina ganiai kad juodukas 
bus paskirtas mokyklų sztabo 
virszininiku, Vaszingtone.

sakyt, liet 
durimis ir iszejo. 
nesugryžo 
kur jisai praleido visa laika.
Szirdi man skaudėjo, verkiau 
visa ta nakti. Ant galo atsikė
liau anksti, apsiprausiau nes 
nenorėjau kad mano tėvai ži
notu kad asz verkiau nes žino- 
jau kad motina klaustu prie
žasties mano rupesties ir 
verksmo o tas ja baisiai surū
pintu jeigu žinotu kad manio 
vyras ju taip neapkenezia ir 
todėl nuvede savo bosą ant va
kariene^ in restauracija.

Apsi/pauderiavus savo veidą 
nuėjau žemyn. Motina nieko* 
nedasiprato kad asz su Ed
vardu turėjome, koki nesupra
timą apie juos.

Pradėjau szvaistytis apie 
savo kasdienini darba maus
tydama koki pasisekimą turė
jo mano v\ ras su savo bosu, 
r pie szeszta valanda vakaro 
suskambėjo telefonas, nuėjau 
atsakyti ir iszgjrdan labai 
gailestinga baisa ęavo vyro:

vadino mano motina “Moti
na!“ Buvo tai saldus žodelei 
isz jo lupu. Kas jam atsitiko? 
O gal naujas darbas apėmė ji 
taip kad nežinojo ka kalba. 
Edvardas padėjo torielkas. ant 
stalo neszdamas jas isz kuk
li ios o tuom kart ponias Dale, 
didelis milijonierius, kalbėjo
si su mano tėvu, su vargingu 
žmogeliu.

Kada jau viskas buvo padė
ta ant stalo asz su Edvardu 
nuėjom papraszyti poną Dale 
ir tęva ant vakarienes. Kada 
ejome isz vieno kambario in 
valgomaji kambari, patemi- 
nau kaip milijonierius uždavė 
su ranka per peczius mano tė
vui kaip tai daro geriausi 
draugai.

Milijonierius kalbėjo in tę
va juokdamasis:

— Ar tu atsimeni Jack 
kaip mes valgėm arkliena lai
kės kares? Tai buvo laikai!

— Kas tai ženklino ? Isz ju 
kalbos davėsi suprast kad 
abudu buvo geri draugai. Juo
kėsi vienas isz kito apsakinė
dami nuotikius isz savo pra
ėjusio gyvenimo.

— Bet ir tu buvai ne kas 
do kareivis Richardai jeigu, 
nupuolei nuo arklio bėgdamas 
nuo neprieteliaus, kalbėjo mi
lijonierius in mano tęva.

Edvardas ir asz stovėjome 
nutirpo, nežinojome ka taj 
ženklina kad milijonierius 
taip prieteliszkai kalbasi 
tėvu. Milijonierius vela, 
kalbėjo:

— Nesitikėjau tave 1 
nais sutikti Jack, maniau kad

jau seniai esi po žeme, mano1 
senas drauge ir ant galo sura
dau tave pas tavo gera, dukte- 
re. Tai tavo duktė apsivedė su. 
mano pavietavu virszininku. 
Isztikruju stebuklingas surė
dymas Dievo kad tave ežionais, 
sutikau. Ant galo Edvardas 
atsipeikėjo isz savo nusistebė
jimo kalbi'dama.s:

— Vakariene jau pareng
ta ir meldžiu sesti prie stalo.

— Gerai Edvardai, nes asz 
esmių iszalkps kaip vilkas. Ei
me Jack prie stalo.

— Gerai drauge, marsz! 
Tiesia koja pirmyn ir abudu 
senukai atsisėdo prie stalo; 
szirdingai juokdamiesi.

C* c*

Mažai kas kalbėjo laike val
gio. Kada pavalgėm Edvardas 
atnesze kėlės bonkutes alaus ir 
cigarus. Ponas Dale iszkeles 
stiklą, prakalbėjo: “Prieteliai, 
geidžiu pasakyti tostą del sa,- 
vo gero ir seno draugo su ku- 
riuom tarnavau Iszpaniszkoje 
Amerikoniszkoje k a r e j e. 
Draugas, kuris man iszgelbejo 
gyvasti muszyje prie Santia
go, o tasai draugas yra seržan
tas Jack Carson.”

Kada iszkelem savo stiklus 
ant garbes mano tėvo, tik tada 
dasipratau del ko mano tėvas 
ir milijonierius buvo' toki 
draugai. Abudu nesimato per 
34 metus. Tėvas man vėliaus 
apsakė kaip jisai su Richardu 
iszvažiavo su pirmutiniu lai
vu kareiviu in Kuba 1898 me
te, mano tėvas buvo keleis me
tais vyresnis už ji ir iszgelbejo 
jam gyvasti laike muszio su 
Iszpanais.

— O dabar, mano draugai 
kalbėjo* vėlą milijonierius, gei
džiu jums apreikszti linksma 
naujiena kad Edvardas But- 

naujas virszi- 
viso*

džiaugsmo.
Milijonierius kalbėjo 

liaus:
—1 Ponas Butkus apims 

vo nuaja dinsta. rytoj.
Taji vakara kada, gulėjome* 

lovoje, negalėjau susilaikyt 
nuo prakalbejimo in savo vy
ra: “Na, mano mielas, ka tu 
dabar maustai apie mano 
va ? Ar jisai tokis lensze

to-

te- 
ir 

mans-

siu, bet džiaugiausi kad vis- 
pasokmin-

neatsako 
paguodojo 

buvo

kas taip užsibaigė 
gai.

Edvardas nieko 
tik nuo tos dienos
mano tęva* ir motina ir 
jiems labai prielankus, nes per 
juos aiplaike dinsta o kad ne
būtu parsivedės savo bosą. ta. 
diena in namus ir neimtu suti
kės mano tęva tai vargei butu 
aplaikes taji dinsta.

Per kelis metus po tam ir 
net lyg sziai dienai ponas Dale 
kas meta ant Kalėdų 
ežia mano tėvui ir 
puikes ir brangias
ant atminties ju suėjimo.

----- GALAS-----

atsiun- 
motinai 
dovanas

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
szito Katalogo

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 2()c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pui

lapių, 20c.
No.158—A p i e Kapitonai 

Stormfield Danguje; Paliego- 
le; Kasgi Tsztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Vieš
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvalgi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 1(M) puslapiu35c.

No. 166—Apie Simus Mal- 
f

kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

No.176—-A-Be-Cela, Pradžia
I

Skaitymo ir Raszymo. 25c.

♦

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
n i am s. 35c.

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

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

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

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

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

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

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

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

No.203—-Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas;

su 
pra-

CZ1O

vyro*.
ir

kus yra musu 
ninkas musu biznio ant 
pavieto.

Dirstelėjau ant savo
Jo veidas buvo pražibes 
linksmas. Ar asz džiaugiuo- 
siu ? Duvau linksma kaip 
pauksztele. Norėjau klykt isz

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

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
pzio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Rn paveikslais 177 
dideliu puslapiu, 35c.

Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos

apraszy-

apysaka 
szimtme-

Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Maha,noy City, Pa. UBA.

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

ISF* Nepamirszkite dadetl 
deszimtuka ekstra del prisium 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik aut 
szio adreso: t
SAULE PUBLISHING CO», 
Mabanoy City, Fa.t . & & B

I I i
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Žentelis Sarmatinosi ju ir Ne
norėjo Priimt Po Savo 

Pastogia

MUO mažos mergaites mylė
jau, paguodojaii ir ger

biau mano tęva, ir motina. Vi
sados kalbėjau savo tėvams 
kad jeigu kada, jie neturėtu 
pinigu arba reikalautu mano 
pagelbos tai asz jais rupin- 
siuosiu ant senatvės.

įPrigelbinejau savo seniems 
tėvams kokius1 keturis metus, 
priesz savo apsivedima, su- 
sz.elpda.ma juos pinigais isz 
savo algos, nes buvau steno- 
grafiste dideliam bizniavam 
name. Maim privalumu buvo 
juos1 szelpti, ir po apsivedimui 
su Edvardu Butkum. Nemažai 
nusistebėjau ir nuliūdau kada 
mano vyras stacziai man ap- 
reiszke kad nesutiks kad mano 
tėvai gyventu su mumis.

Mano tėvas neteko darbo 
nes jau buvo per senas dirbti. 
Neuždiibinejo jisai niekados! 
dideles algos savo gyvenime, o 
kada, senatve užėjo, tėvas ir 
motina pasiliko beveik be cen
to. Buvau ju vienatiniu kūdi
kiu, todėl atsakomybe užlaiky
mo mano tėvu puolė ant ma
nes. Meile del ju 'buvo priežas
tis apreiszkimo mano noro del 
savo vyro apie priėmimą mano 
senu tėvu po savo pastogia.

❖ €♦ 'l*

— Teresiuk', ar-gi mes ju 
negalime patalpint in kokia 
prieglauda del senu žmonių? 
Paszauke taja. dienia Edvardas 
kada, jam apsakiau mano už
manymą priimti tėvus po savo 
pastogia. Žinai kad seni žmo
nes tūri kitokius 'budus ir pa,- 
pratimus. Jie butu mums tik
tai ant kelio ir perszkaidine tu 
visame, užbaigė Edvardas.

— Alano mielas, privalai 
sarmatytis taip kalbėti apie 
senus žmones; o ypatingai 
apie mano tėvus. Juk žinai 
kad jie davė man gyvasti, isz- 
auginio ir rūpinosi manimi kol 
užaugau, asz jiems esmių tiek 
skolinga.

— Cit, cit, szirdžiuk, tik 
tu neverk. Nenorėjau tave in- 
žeisti, asz tik maniau kadmes 
neturime vietos juos czionais 
patalpint.

Turime užtektinai vie
tos cziotniais, gali abudu miego
ti sveoziu kambarėlyje, o moti
na man prigelbines naminiam 
darbe.

— Na. tai jau gerai, turekie 
savo valia ir daryk kaip nori. 
Szia, pabucziuok mane, nes tu
riu skubintis in dauba.

Kada Edvardas iszejo, , pa-

mistlinau san: “Mano vyras tu
ri gera szirdi ir sutinka su ma
no užmanymu, o kiti vyrai tam 
pasiprieszintu ir da padarytu 
koki ergeli namie.”

Ta: vakaru surasziau laiszka 
pas motina, i n dėjau kėlės bu- 
maszkas ant keliones ir mel
džiau abieju kad atvažiuotu 
pa,si mus amt apsigyvenimo.

♦?

— Szirdžiuk, tarė Edvar
das sugry'žes isz darbo, nema
lonu man apie tai primint bet 
asz vis nesutinku su tavo nuo-

Tik jus merguczes tylėtumėte 
isz Vestuose, 

Tiek juoku nedarytumėte, 
Kaip tai vienoje apygardoje, 

Tiek koszes prisivirė, 
Tik sau sarmatos pasidarė, 

Viena, skunde vyra ant daug 
pinigu, 

Badai už koki tai demicziu, 
Už tai kad josios ne eme, 
O su kita ant užsakų davė.

Czia vela' mergele apskundė 
vyreli,

Už koki tai triksa tūla 
vaikinuka, 

Kad su ja neapsiženijo, 
Tiktai kita sau prisikalbino.

Jau kad teisinos tai 
teismos,

O tai vis už nieką, 
Ir viena motere teismą turės, 
Tai gales matyti jeigu kas 

uores. 
Ant kart kelios teismos bus, 
Už ka sūdąs gerai nuskus, 

Droviuinkai nieko gero 
O nekurie da iii džela, pateks 
Jau geriau nereikia, ir visi už 

tai juos peikia.
O k a tada tos mergicos darys, 
Kaip priesz svietą akis svilys?

* * *
Kokis tai vyrukas, 

Padare sutarti su mergele, 
Laisnus iszeme ant užsaku 

davė ir gana, 
Vyrelis nežinojo kas tai do 

sutvėrimas, 
Dievo duszia kaltas nieko 

nežinodamas, 
Ka,s tai do pauksztyte, 

Toji mergele, 
Prireikė pinigu, tasai jai 

duoda,
Ir da daugiau žada, 

Nusipirko žiedą ir laikrodėli, 
Ba gražiau iszrodys 

nuotakele, 
Kaip in szliuba važiuos, 
Kožnas ant jos žiopsos, 
Na, ir sulaukus Nedėlios, 

Jau nėra mergicos!
Kaip kamparas dingo, 
Kaip in žeme inlinclo, 

Neteko vaikinelis mergos, 
Padare skriauda del masznos, 

Keliolika desetku iszliko, 
Ir dideliam smutke pasiliko!

PLATINKI!
‘SAULE’

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslaii ;

160 Puslapiu ;
8 col. ilgio, 5y2 col. ploado I j 
Issaiszkina sapua ir kas ; 
ateitoje stosis. Su priedu Ji 
planatu ir visokiu burtu. ; 
Knyga in minksztos po- j 
pieros virszeliuose. :: :: Ji 

Pinigai reikia siusti su ]' 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00 į
Saule Publishing Co., !Mahanoy City, Pa.,U.S.A. 

more kad tavo tėvai apsigy
ventu pas mus. Ar-gi negali
me taip snredyt kad juos: pa- 
talpyt in kokia, prieglauda del 
semi žmonių?,

— Klausyk Edvardai, in- 
sidek sau sizita in pakauszi ant. 
visados kad asz nesutinku sa
vo tevūs siunsti in kokia tai 
prieglauda, tas mano tėvus už- 
musztu, numirtu jie isz gai- 
lesties. Zinokie kad senukai 
butu perskirti, motina eitu in 
viena namai, o tėvas eitu in ki
ta. * Ne, nesutiksiu, kad mano 
tėvas ir motina po pergyveni
mui drauge per 35 metus turė
tu ant senatvės skirtis. Ant to 
niekad nesutiksiu!

— Tik tu Teresiuke ne
verk, asz tik maniscziau ka czia 
su jais padaryt.

— Kam czia daug apie tai 
niislyt, tikati yra vienas daly
kas ant to. Zinai ganai gerai 
kad mano tėvai randasi varge, 
be skatiko, o asz esmių j u vie
natiniu paramų ant senatvės. 
Jeigu nenori kad jie gyventu 
su mumis tai asz sau pasijiesz- 
kosiu koki dairba, pasiranda- 
vosiu stubele del mus trijų ir 
gyvensime visi drauge. Nega
liu būti iszgama del moteres 
kuri man davė gyvybe ir mane 
pagimdė ant szio svieto, nei 
del žmogaus kuris dirbo ant 
mano užlaikymo, davė man 
mokslą, parenginejo mane ir 
maitino. Szis klausymas, bus 
užbaigtas ant visados, bucziau 
paskutine nieks'ze kad juos da
bar ant senatvės perskircziaii. 
Geidžiu kad savo paskutines 
dienais užbaigtu drauge. Jeigu 
motere pergyveno ant svieto 
tiek metu drauge, kovojo 
drauge už būvi, perleido viso
kius svietiszkus nesmagumus, 
vargus ir 'bedas tai jokis žmo
gus ant svieto ne sztant juos 
perskirt, ypatingai tu ar asz. 
Edvarduk, turi dabar apsvars
tyti jeigu geidi kad asz pasi
liktai! tavo motere ant toliaus 
lai turi atidaryti duris del ma
no senu teveliu ir duoti jiemš 
prieglauda o ir su džiaugsmu 
ant tavo veido!

Edvardais, sėdėjo nulenkęs 
galva ir klausė mano iszpaži
nimo. Kada pabaigiau savo li
tanija, jisai pakele galva su 
nusiminimu tardamas:

— Teresiuk, asz nesupra
tau, a,sz nežinojau. Atleisk 
man mano užsikarszcziavima. 
Gailiuosiu kad taip pasielgiau. 
Žinoma kad tavo tėvas ir mo
tina pasiliks su mupiis ir bus 
priimti szirdingai.

Meczia.usi in jo glebi ir at
leidau jam. su kairsztu buczkiu. 
Edvardas buvo kaip kokis su
augės vaikas ir gailėjosi už 
savo iszsitarima.

Atsargus
Patogi ir jauna mergina 

drauge su vaikinu ėjo pasi- 
vaikszczioti prie upes ir ta
re in vaikina:

— Kaip einu pro taja 
vieta tai daug man ant mis- 
lies užeina! f

— Ka tokio?
— Bus metas kaip szoko 

in vandeni toje vietoje mer
gina.

— Ir kaip toliaus buvo?
— Nugi paskui jaja szo

ko in vandeni jaunikaitis o 
kada isizgelbejo isztekejo už 
jo.

Czion vaikinas greitai ta
rė:

— Tai-gi, o asz nei 
plaukti nemoku.

Daugiau nekalbėjome apie 
tai per kėlės sanvaites. Edvar
das turėjo iszvažiuotl su rei
kalais del kompanijos del ku
rios dirbo ir nesirado namie 
kada mano tėvas ir motina at
važiavo pas mus.

Džiaugiausi pasimaczius su 
jais ir pagaminau jiems ska
nia vakariene. Pateminau kad 
su savim atsivežė jie laibai ma
žai drapanų, tiktai maža krep- 
szeli.

— Motinėlė, tariau in mo
tina kada mazgojome drauge 
torielkas, ar tavo kuparai at
eis vėliaus?

— Ne mano dukrele. Vis
ką ka turime ant svieto ran
dasi tani mažam krepszelyje 
kuri tavo tėvas atsinesze.

— Bet motinėlė, tokis ma
žas krepsziukas nesu t a Įpint u 
visas justi drapanas!

Mano motina dirstelėjo ant 
nupieš su nuliudusiu veidu at
sakydama.:

—■ Mylima mano dukrele, 
tavo tėvui ir man mažai kas 
pasiliko sziam gyvenime tiktai 
viens del kito.

Dirstelėjau ant motinos ne
galėdama tikėti ka ji man kal
bėjo. Su drebancziu balsu už
klausiau jos:

— Motinėlė, ar tai galėtu 
būti visas justi turtas ka turi
te tam mažam krepszelyje ?

— Taip mano mylimas ku-
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diki, tai visas imi su turtas.
— Bet motin, juk tasai 

mažas krepsziukas negalėtu 
savyje sutalpint ne vienos ta
vo szlebes nei antros poros kel
nių del tėvo. Negaliu iii tai ti
kėti.

—< Ne, mielas kūdiki. Ga
lėtumėm ir be tojo krepsziuko 
apsieiti nes matai kūdiki, dau
giau drapanų neturime kaip 
tik ta kas randasi ant musu 
pecziu.

— O Dieve mano! Kam 
man nedavei, žinot apie jusu 
varga. Bucziau nupirkus tau 
kokia, szlebe ir tėveliui nauja 
siutą.

— Nenorėjome tave surū
pini su musu vargu o priek 
tam žinome kad tu turi gana 
savo ergeliu namie ir nenorė
jome kad da rupintaisi apie 
mus.

Buvo tai niotiniszkas būdas 
nerugoti ant savo gyvenimo 
tiktai rūpintis apie kitus. Ap
kabinus jos kakla, apsiverkiau 
graudžiai. Nutariau ant ryto
jaus važiuoti in miestą ir pirk
ti reikalingus daigius del mo
tinos ir tėvo.

Edvardas mažai radosi na
mie nuo kada mano tėvai atva
žiavo pas mus. Jisai buvo ma- 
nadžerium didelio sztoro ir ne
užilgo tikėjosi aplaikyt da 
svarbesni dinsta iperdetinio vi
so biznio visam paviete ir sun
kiai dirbo kad aiplaikyti taji 
užsiėmimą.

Tėvas ir motina radosi pas 
mus jau kėlės sanvaites kada

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

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS
; ... MALDA . . .

I Viesz. Jėzaus ir ; 
l Motinos Szvencz. ■
Į Sapnas Motinos Szven- J 
[ cziausios, mieganczios J 
[ ant kalno Alyvų, žemei ] 
’ Batanijos, bažnyczioj j 
[ Szv. Mykolo Arkaniuolo. Į
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Edvardas sugryžo isz savo il
gos keliones. Buvo jisai pail
sės, susziles ir lakanas. Pasi
tikau ji pTie duriu. Pabuczia- 
vo jisai mane nenoriai ir nu
ėjo in savo kamlbari nusi
prausi. Po kokiam tai. laikui 
atėjo žemyn ir apsidairė ap
linkui su nenoru. Mano motina 
sėdėjo prie pecziaus ka toki 
siūdama, tėvas sėdėjo anlt 
kėdės rūkydamas savo pajuo
dusia. pypkele. Szirdis manoĮ 
pradėjo smarkiau plakti, bet 
nutariau būti isztikima del 
savo tėvu kad ir reiketu kovo
ti isz naujo su mano vyru. Pri
ėjau prie jo ir tariau piaityka:

— Edvarduk, asz nore- 
cziau su tavim truputi pasi
kalbėt, eikime in miėg-kamba- 
n.

' — Su mielu noru, ir nu
ėjome in kambarį. Uždariu^ 
duris pradėjau kalbėti paty1- 
ka:

— Klausyk Edvardai, gali 
sau manyt ka nori apie manio 
tėvus, bet nepavelinsiu tail, 
kad žiuretumei ant ju su tokių 
paniekinimu. i

— Gerai, gerai Teresiuk, 
bandysiu apsieit kitaip. Bet, 
man rupi tasai darbas pasilik
ti pavietavu perdetiniu visoj 
biznio. Mano bosas ponias Ri
chard Dale atvažiuos; peržiū
rėt visa, bizni.

— Ar-gi tai butu prezideii- 
tas kompanijos, tariau su nu
sistebėjimu.

— Taip, pats prezidentas. 
Už tai asz esmių tokioj neri
mastyje- szianakt. Rytoj žinoĮ- 
siu ar aplaikyisiu darba ar ne. 
Senas Dale duos man ta darbų 
ar iszrinks kita žmogų. YrU 
tai navatno budo žmogus. Ka
da tik atvažiuoja tai spiresį 
eiti pas manadžeri in jo narna 
pirm negu jam duoda darba. 
Jisai geidžia labai žinoti kaip

[Tasa Aut 2 Puslapio]
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Žinios Vietines
— Subatoj pripuola Szv. 

Serafino ir Szv. Vilfrido, o 
Tautiszka Vardine: Mendelka. 
Ir tą diena: Kristopo Kolumbo 
Diena, 1492 metuose Kolum
bas pasiekė ir pamate Ameri
kos žemes krauta.

— Ponia Ona Varkicvi- 
czieue nuo 425 W. Market uly., 
kuri nesveikai! ja 'per koki tai 
laika,, gydosi in Gerojo Saiqa- 
rieczio ligombute Pottsvilleje.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola, asztuoniolikta Nede- 

... pripuola awdjtoTriolikta.
lia po Sekminių, taipgi Szven. 
M. Mr. Fatimos, o Tautiszka 
Vardine: Noras. Ir ta diena: 
1946 m., Generolas .Joe Still
well pasimirė in San Francis
co miestą; 1944 m., Sovietu 
armijos užėmė Latvijos sosti- 

-ne, Riga; 1866 m., Gaisras 
Quebec, Kanadoje, 2,500 namu 
sudegė; 1943 m., . Italija .pa
skelbė kara priesz Vokietija; 
1858 m., Prez. Abrahomas Lin- 
colnas paresizke kad Republi- 
konu Partija yra prieszinga 
juoduku-nigeru vergystai; 
Prancūzai priima nauja .kon
stitucija,.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Ralisto, o Tautiszka Vardine: 
Gendre. Taipgi ta diena: 1949 
m., vienuolika Amerikos Ko
munistu Partijos vadu buvo 
nuteisti Now York mieste; 
1939 m., Anglijos Laivyno gar- 
siauses ir didžiausias karisz- 
kas laivas “Royal Oak’’ buvo 
Naciu nuskandintas, 800 Ang
lu jurininku žuvo; 1896 m., 
Mintaujos gimnazijos moki
niai Lietuviai atsisakė kalbėti 
Rusiszkas maldas; 1949 m., 
Czeku Komunistiszka valdžia 
invede du instatymu kurie nu
statė kad visos bažnyczios yra 
v ai d ž i a i a t s a k o m i n g os.

— Utarninke pripuola, Szv. 
Terasos,‘ o Tautiszka Vardine: 
KirbaIdas. Ir ta diena: 1943 
m., Wendell Wilkie stojo in 
Prezidento rinkimus, sakyda
mas kad Prez. F. D. Roosevol- 
tas su visu savo sztabu turi 
būti iszmestas isz Vaszingto- 
no; 1954 m., viesulą užvardin
ta “Hazle” sudarė iszkados 
už daugiau kaip penkis szini- 
tus milijonu doleriu ir iszžudei 
daugiau kaip penkis szimtus 
žmonių; 1949 m., Laszlo Rajk 
buvęs Vengrijos Komunistu 
vadais buvo valdžios pakartas; 
1928 m., orlaivis “Graf Žepp- 
lin” atlėkė in Lakehurst, New 
Jersey isz Friedrichshafen), 
Vokietijos, orlaivis atliko 6630 
myliu keliones in pus-penktos 
dienos; 1946 m., Naciu parti
jos augszcziausias vadas isz- 
imant pati Hitleri, Goeringas, 
nusižudė nurydamas trucyz- 
nos, jis butu buvęs su kitais 
karo prasikaltėliais už dvieju 
valandų ta diena, pakartas.

— Vietines Politiszki Rin
kimai (Election Day) pripuo
la Utarninke, Lapkriczio Nov. 
5-ta diena. Taigi turime pra
nešate, kad ponas Vincas La
zauskas isz' pirmo vordo, vela 
yra Kandidatas ant Konsul- 
mono Pirmam Vorde. Jisai 
yra Lietuvis ir skaitosi kaipo 
vienas isz musu ateiviu žmo
nių. Todėl, Lietuviai turi labai 
gera proga iszrinkti poną Le- 
zauska ant Konsulmono. Jis 
yra: “Teisingas, Tinkamas, 
Kandidatas pildyt ta urėdai’’ 
Ponas Lezauskas yra Visu 
Prieteliu Vyras! Jisai praszo 
jusu Balso ir Paramos. Acziu.

Pottsville, Pa. —
Daktaras William A. Burke, 
(Lietuvis) 62 metu amžiaus, 
nuo 508 W. Market uly., likos 
sužeistas in kaira koja; auto
mobiliu nelaimėje pareita Su- 
batos ryta apie 5:05 valanda. 
Nelaime atsiliko prie Garfield 
Square kai automobilius pri
gulintis prie Earl F. Darker 
40 metu amžiaus, nuo 320 N. 
George uly., insimusze in už
pakali taxi prigulintis prie 
John Sorge nuo 623 N. Centre 
uly., kuriamo Dak. Burke va
žiavo. Vėliaus Darker automo
bilius insimusze in stovinti au
tomobiliu prigulinti prie Dak
taro Vinco Galio, isz Philadel- 
pliijos. Daktaras Burke ir ta
xi draiverys John Sorge kuris 
buvo sužeistas in tiesa aki, 
likos nuveszti in Pottsvilles li- 
gonbbute, ir paskui paleisti.

Uniontown, Pa. —
Szeszi žmones inskaitant Stan
dard Oil kompanijos isz Ohio 
pareiguna žuvo, kai dvieju 
motoru eroplanas, kuriame jie 
skrido, susidaužė in Summit 
kaina.

Newark, N. J. —
Ponas Antanas Kaslaitis, ge
rai žinomas tautietis isz, 273 
Walnut uly., szito miesto, par 
simire Rugpiuczio 25-ta diena 
1957 m. Velionis gimė Lietu
voje, atvyko in Amerika dau
gelis metu atgal, kitados gy
veno miestuose Pennisylvani- 
jos vai s., po tam apsigyveno 
Newarke. Paliko dideliame 
nuliudime sekanezius: savo 
žmona Jieva (Stancikiene) po 
tėvais Vaisiliauskiute; du su- 
nu: Petrą Kaslaiti isz North 
Arlington ir Vinca Kaslaiti, 
Washington!, D. C., dvi dukte
rys: Mare Butaviene, North 
Arlington ir Anele Grigaitie
ne, isz Clark Township. Taip-

Price $3.00 s‘"'* ’°i°*
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gi asztuonis anūkus ir viena O
pro-anuka. 'Taipgi paliko se
kanezius po-sunus: Juozą Sta- 
neiki isz Sparta, Term., ir Pet
rą Staineiki, Mahanoy City, 
Pa., ii- asztuonis po-anukus.

Prigulėjo prie Szv. Jurgio 
draugystes ir Szv. Trejybes 
parapijos. Kūnas likos paszar- 
vuotas pas Grab. M. A. Bujo 
koiplyczioje, 426 Lafayette 
ir Wilson uly., Newarke. Lai
dotuves imvyko . Subatoje, 
Rugpiuczio 28-ta diena su 
apiegomis in Szv. Trejybes 
bažnyczioje devinta valanda 
ryte, O’ kūnas likos palaidotas 
in Szv. Kryžiaus kapinėse. Ve- 
lionis buvo senas skaitytojas 
“Saules’’. Amžina atilsi duok 
jam Vieszpatie. Nu 1 indus szei- 
mynai siunezia szirdinga acziu 
visiems už dalyvavimu laido
tuvėse.

SUNKUS AMATAS

Sudžai in vagi — Asz ne- 
iszmanau kaip jus vagys ga
lite ir mokate per geležines 
grotas insilaužt arba per už
rakintas duris insigaut.

Vagis — Tai-gi yra tai di
delis daigtas ne taip kaip 
sudžioms sėdėt prie stalelio 
raszyt ir sunkiai kapot žmo
nes, o kad pamėgintumėt 
musu amato tai nieko ne
veiktume!. Mes jeigu nori
me uždirbti ant szmotelio 
duonos tai turime sunkiai 
dirbt, o apie ka neturite ma
žiausio supratimo tiktai su 
plunksnele grevezot.

Platinki! “Saule”

už gyvastį

— Kur tu dabar eini, 
Antanai?

— Einu ant kapiniu at
lankyti mano numirusios 
pacziules!

— Bijok tu Dievo! Juk 
tu esi girtas, vos tiktai stra- 
palioji.

— Mat už gyvasties ma
ne kitokiu nemate. Po smert 
noriu tokiu jau but. Kad asz 
bueziau blaivas tai nepažin
tu mane.

Pirkite U. S. Bonus
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Isz Dypuku mes pasimoki- 
noome kad sunku ar beveik 
negalima tvarka investi ar su
tvarkyti kai randasi daugiau 
bosu negu darbininku. Visi jie 
skaitosi valdininkai, bosai ar 
kitu patarėjai.

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.

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

Paminėjo Kunigaikszczio
Kestuczio Sukakti

Kompartija Apie Savo Vaid
menį Suvalkuose

SKAITYKIT 
“SAULE”

SZNIPAI PAGELBE-
JO RUSIJAI

OTTAWA, KANADA. — 
Igor Guzenko kuris pagelbėjo 
iszdraskyti Sovietu Sznipu liz
dą Kanadoje 1945 metuose, 
sziandien pranesze Amerikos 
Prez. Eisenhoweriui kad szni- 
pai Amerikos raketų gamybos 
būda ingalino Rusija paleisti 
pirmaji žemes satellita.

Buvęs Sovietu Sanjungos 
Ambasados pareigūnas Igor 
Guzenko telegramoje Prez. Ei
senhoweriui pasakė: Rusijos 
žygis rodo gerai suvienyta 
Sznipus Amerikos Valstybių 
raketų gamyboje. Tie sznipai 
iszveže svarbu daneszimu ir 
tuo paežiu laiku agentai sabo
tavo ir lėtino raketų iszvysty- 
ma. Guzenko pasitraukė isz 
Komunistu ir dabar gyvena 
kita pavarde Kanadoje.

KINIJOJE NĖRA
LAISVES

HONG KONG, KINIJA. — 
Vienas vyrelis isz 41 Ameri- 
kiecziu, kurie aplanke Raudo
nąja Kinija priesz valstybes 
skyro insakymus, pasakė tie
sos žodi Peipingo režimui.

Daniel O’Connell, 25 metu 
amžiaus, isz Chicago, Ill., at
vykęs isz Raudonojo Kinijos 
in Hong Kong, pasakė, kad 
Raudonąja Kinija nereikėtų 
insileisti in Jungtines Tautas 
nes Komunistinėje Kinijoje 
trūksta laisves.

Daniel O’Connell nuvyko in 
Raud. Kinija po dalyvavimo 
Maskvos Jaunimo Festivalyje, I

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS 

TĖVYNĖS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

riu, kuris savo patvarumu bus 
neblogesnis už tikrinius audi- 
riius, kas tekstiles dirbiniu ga
mybos veikimą leistu smar
kiai suprastinti.

Vėl Steigia Žurnalistu 
Sanjunga

Apgyventoje Lietuvoje at
skiros žurnalistu sanjungos il
ga laika nebuvo. Žurnalistai 
priklausė tik atitinkamoms 
profesinėms sanjungoms. Da
bar Vilniuje yra sudarytas 
“Tarybų Lietuvos žurnalistu 
sanjungos organizacinis biu
ras.” In ji ineina: Karosas 
pirmininkas, Kulikaus kas 
Bieliauskas, Zenkeviczius ir 
kiti.

Vilniaus radijas Rugp. 15 
diena paminėjo Lietuvos Ku
nigaikszczio Kestuczio 575 
meut mirties sukakti. Vil
niaus radijas pažodžiui pasa
kė: “Musu istorijoje Kestu
tis yra nusipelnęs szviesios 
asmenybes ir tauraus karžy
gio varda. Tuo metu, kai bro
lis Algirdas plėtė savo eks
pansija in svetimas slavu že
mes, Kestutis saugojo ir gy
nė savo kraszta nuo Vokisz- 
kosios užpuolimo. Kestuczio 
vieszpatavimo laikotarpiu 
abudu ardinai surengė in 
Lietuva apie 100 žygiu. Visas 
Kestuczio gyvenimas tai did- 
vyriszka kova, kuri parode 
to meto stipriausiai karinei 
jėgai, Vokiecziu ordinui, Lie
tuvos galybe.” Isz viso Vil
niaus kalbėtojo buvo aizsku, 
kad Kestutis buvęs geras tik 
del to, kad kovojęs pirmoje 
eileje su Vokiecziu ordinu, o 
ne su Slavais Rytuose.

Vilniaus radijas Rugp. 20 d. 
paminėjo kad “priesz 22 me
tus Suvalkijoje ir Dzūkijoje 
prasidėjo masinis valstieOziu 
judėjimas priesz Fasisztu val
džios smurtą ir kapitalistiniu 
monopolijų isznaudojima. ’ ’ 
Toliau Vilniaus radijas pasa
kė: “Lietuvos Komunistu 
partijos raginami, vargingie
ji valstiecziai stojo in aktyvia 
revoliucine kova priesz kapi
talistine santvarka.” Tasai ju
dėjimas suvaidinęs “svarbu 
vaidmenį benroje visos Lietu
vos liaudies revoliucineje ko
voje.’’

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

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

Saule Publishing Co., Mahą- 
noy City, Pa. <

Skaitykit “Saule”

Lietuvos Prekes In Indija

Esą siuneziami suvirinimo 
aparatai, pritaikyti Indijos 
klimatui. Netrukus iszsiusia 
100 transformatorių. Vilniaus 
Žalgirio staklių gamykla ga
mina Indijai frezavimo stak
lių. Petrasziunu popieriaus 
fabrikas iszsius in Indija 120 
tonu spaustuvinio popieriaus. 
Ir Lietuvos mokslu akademija 
palaikanti santykius su Indi
jos mokslu institucijomis, pa- 
sikeisdama invairiais leidi
niais.

Anksti Pradėjo Sėti Rugius

Vilniaus radijas Rugp. 13 
diena, pranesze, kad Liudo Gi
ros vardo kolchoze (Ignalinos 
apylinkėje) jau prasidėjusi 
žiemkeneziu sėja. •

? Mommy, i fs so good
to have you tuck me in again!”

Mother has recovered from a common 
but serious emotional disturbance. A 
better UNDERSTANDING of the problem 
of mental health by all ci tizens can do so . 
much for so many more. For as your help 
grows, their hope of recovery increases.
No one is immune to emotional disturbance 
or mental illness. It’can touch anyone—no 
matter what age, sex or social level. In fact, 
there are 16 million or more Americans to
day who are suffering from emotional dis
turbance or mental illness.

Great strides have been made in research for 
f .atment and prevention of this illness. But 
a better understanding of mental health, by 
all citizens, could do so much more to help.
Acquaint yourself with the truth about emo
tional and mental illness. If this problem 
should occur in your family, there’s no rea
son why you shouldn’t discuss it, face it as 
you would any physical illness. Find out how 
to deal with it, how it can be treated. And 
above all, work with your local mental 
health association.
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BOOKLET: If you know someone 
who needs help or who would like a better understanding 
of mental health, send for a copy of “How To Deal With 
Your Tensions.”

Write to: Better Mental Health, Box 2500, New York 1, N.Y.
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