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Szimtamete Pieszeja

Ponia Eugenia Brown, ku
ri yra pieszus paveikslus 
per asztuonios deszimts me
tu, stabtelia savo pieszime, 
in Seattle, Washington, pa
sikalbėti su laikrasztinin- 
kais ir leisti jiems nutraukti 
jos paveiksią, savo szimto

Isz Amerikos
SZESZI VAIKAI 

UŽSIMUSZE
DENVER, COLORADO. — 

Szeszi augsztesniosios mokyk
los mokiniai užsimusze, Kai au
tomobilius, kuriame jie važia
vo atsimusze in plieno stulpą, 
in North Denver.

Policijantai sako kad jie ke
liavo daugiau, greieziau negu 
devynios deszimts myliu in va
landa, kai ta nelaime atsitiko. 
Visi ant vietos buvo užmuszti.

VYRAS SU ŽMONA!
NUSIŽUDĖ

LEWISBURG, PA. — Vy-i 
ras su savo žmona, darbininkai 
in Bucknell Universitetą, buvo i 
surasti negyvi savo automobi
lyje, netoli nuo Universiteto.

Universiteto atstovas sako 
kad lavonai Clyde Campbell ir i 
jo žmonos Dorothy, abudu pen
kios deszimts asztuoniu metu 
amžiaus, buvo dvieju studentu 
užtikti. f

Paipos galas buvo užmautas 
ant automobiliaus ‘‘exhaust 
paipos” isz kurios inžino nuo
dingi gazai iszeina; kitas to 
paipos galas buvo inkisztas in 
automobiliu pro langa.

Automobiliaus inžinas dar 
vis ėjo, kai tiedu studentai už
tiko ta porele.

Ponia Campbell per kuri lai
ka sirguliavo ir jiedu dar vis 
liūdėjo savo vienatinio sunaus, 
William, kuris keli metai žuvo 
eroplano nelaimėje in Albu
querque, New Mexico.

Ponas Campbell buvo Uni
versiteto policijos sztabo na
rys, o jo žmona dirbo in uni
versiteto paczta.

Skaitykit “Saule”

metu sukaktuvėse.
Paveikslas kuri ji ežia 

pieszia yra eroplanu karisz- 
ko laivo “Bon Homme Rich
ard,” kuri ji pieszia savo 
jaunam giminaieziui, kuris 
per kara tarnavo ant szito 
laivo.

BALTŲJŲ NAMU
SARGAI

, WASHINGTON, D. C. — 
Balt-namu sargai yra parinkti 
žmones, kurie sergsti Prezi
dentą ir Vice-Prezidenta, die
na ir' nakti.

Pirmiau jie būdavo renkami 
isz valstijos policijantu, bet 
dabar dauguma ju yra baigė 
kolegijas ar universitetus, kur 
jie buvo nepaprastai atižyme- 
je--

Jie mokinasi ne tik kaip ge- i 
rai szauti isz abieju ranku ir 
kaip gauja numalszinti ir Pre
zidentą apsaugoti nuo tokios 
inirszusios gaujos, bet jie turi 
mokėti kaip be jokio smurto 
iszvaikinti gauja, kaip be jo
kio ginklo kitus nuginkluoti.

Nes jiems tankiai tenka Pre
zidentą ar Vice-Prezidenta 
saugoti svetimame kraszte,; 
kur jie negali tikėtis pagelbos 
isz vietines policijos, kaip da
bar buvo atsitikę suVice-Pre- 
zidentu Nixonu, Pietų Ameri
koje.

Szitie sargai ilgas valandas 
įraleidžia mokindamies kaip 
szauti isz invairiu revolveriu 
ir karabinu, su deszine ar su 
kaire ranka, nes jie niekados 
nebežino isz kuriuos puses 
jiems reikes sargyba eiti prie 
Prezidento. Jie toliau mokina
si kaip szauti in beganezius, 
lekianezius ir tik krutanezius 
regius, kaip imtis ir kaip kum- 
szcziotis. Jie kas menesis turi 
iszlaikyti tokius kvotimus, eg
zaminus. Paprastai beveik vi
si moka kelias svetimas kal
bas.

Tokie sargiai tankiai pata
ria Prezidentui ar Vice-Prezi- 
dentui kur nepatartina eiti ar 
pasirodinti.

Pirm negu Prezidentas apsi
stoja kuriame vieszbutyje, jie 
in ta vieszbuti pribuvo kelio- 

; mis dienomis priesz tai; užima 
i visus kambarius ant trijų aug- 
sztu; antras augsztas Prezi- 

(Tasa Ant 4-Puslapio)

Generolas Chcįrles de Gaulle
Nenori Tapti Savo Kraszto

Diktatoriumi
PARYŽIUS, PRANCŪZIJA. 

—Generolas Charles de Gaulle 
iszbares visus Prancūzijos Po
litikierius, yra pasakęs kad jis 
nenori tapti savo kraszto Dik
tatoriumi, bet jeigu bus pa- 
szauktas imti kraszto vadeles, 
jis pareikalaus nepaprastu in- 
galiojimu.

Prancūzai yra labai susirū
pinę apie tuos nepaprastus in- 
galiojimus, kuriu Generolas 
Charles de Gaulle pareikalau
tu.

Vieni spėja kad Generolas de 
Gaulle galėtu paimti Prancūzi
jos valdžia in savo rankas, per 
ta sukilimą Alžirijoje, be jokio 
sukilimo ar kraujo praliejimo 
namie. Tik klausimas kaip ir 
kada ji sketina taip padaryti.

Antro Pasaulinio Karo Did
vyris, Generolas Charles de 
Gaulle, paliko savo namus ir 
atvažiavęs in Paryžių Tarybos 
Nariams pasakė ir padėjo savo PRISIMINIMO DIENA

Fetnyczioje, Gegužio (May) ] 
trisdeszimta diena, mes ap- 
vaikszcziojame Prisiminimo 
Diena. (Memorial - Decoration 
Day). Ta diena daugumai mu-' 
su reiszkia szvente, reiszkia! 
kad ta diena nereiks in darba į 
eiti.

Vėliavos visur plevesuos; 
vaikai begs ant ulycziu paro
das pamatyti. Kapai bus kviet- 
komis papuoszti.

Po tam apie puse visu Ame- 
rikiecziu szoks, lips ar insi- 
repliuos in savo automobilius 
ir važiuos kur.

Tai tokis Amerikiecziu pa- 5 
protys per Tautiszkas Szven-I i tęs.

Bet ežia Prisiminimo Diena 
yra daugiau negu tik musu 
kraszto szvente. Szeszelis ar 
atgarsis tos Prisiminimo Die
nos, atsiliepia ir kituose krasz- 
tuose.

Gal svetimtaueziai szita 
szvente geriau supranta, negu 
kurias kitas musu kraszto 
szventes.

Beveik butu galima sakyti

sanlygas, jeigu jie sutiks pa
vesti jam savo kraszto valdžia. 
Tarybos ofisuose buvo susirin
kę apie septyni' szimtai nariu. 
Inteikes saVo pareikalavimus, 
jis apleido Paryžių ir gryžo in 
savo namus, kalnnose.

Nors jis kalbėjo apie taika, 
ir prižadėjo kad jis neketina 
tapti DiktatoriunA kai tik jis 
iszvažiavo, ■' valdžia paskyrė 
penkios deszimts tukstaneziu 
kareiviu ir fclicijantu po visa 
Paryžiaus miestą. Asztuonf 
tūkstantiai kareiviu su ka- 
riszkomis tankomis buvo pa
skirti prie pat Paryžiaus mies
to vartu.< I

Kairieši^or Komunistams 
jo kalba-baisiai nepatiko. Jis 
tuoj aus pareiszke savo pasi- 
prieszihięia Generolui Charles 

Jisdami insaky- 
Skariai, autobu- 
justotu.
iherolas Charles

de Gaulli
yma, kai
sai ir fab

TaryW

kad szita szvente yra ne Tauti
ne, bet Pasauline; nes dabar 
kiekviena Tauta, kiekvienas 
krasztas, turi savo muczelnin- 
kus, savo kankinius ir savo 
didvyrius.

Bet Amerikoje, szita szven
te yra mažiausiai suprantama. 
Retas kuris Amerikietis gali 
pasakyti, kodėl mes ta diena 
szveneziame, kaip ji prasidė
jo?

Vienas tokis Amerikietis, 
užklaustas ka szita diena reisz- j 
kia, atsake: ‘ ‘ Ta diena buvo 
palaidotas, Nežinomas Karei
vis, Po Pirmo Pasaulinio Ka-' 
ro.”

Kitas sake kad ta diena pa-; 
reina net nuo Revoliucines vai-1 
nos, kada ji buvo vadinama 
‘‘Declaration Day.” Mat jis 
ežia sumaisze ‘‘Decoration” su 
‘‘Declaration.” j

Tik keli isz tu užklaustu ži- į 
nojo kad tas s^enjes pradžia 
buvo per Cjivilh I<;Kra, ‘ ‘ Civil 
War.” ill

Paprotys * xn r o kai Pie
tiniu valstijų moterys padėda

de Gaulle staeziai ir vieszai isz ■ 
bare ir beveik pasmerkė tas 
partijas, kurios, anot jo, buvo 
iszdavusios savo kraszta. Tu 
partijų nariai greitai suskubo 
susirinkti in grupes, pasitarti 
kas dabar daryti apie toki' i .. . . vi jiems gresianti žmogų, Kuris 
gali tapti viso kraszto vadu.

Kol kas, Premierio Pierre 
Pflimlin partija dar vis valdo, 
bet jau matyti kad ji dienos su 
skaitytos, nors pats Premieras 
Pflimlin sako kad jis neketina 
pasitraukti. Bet tai mažas da
lykas; jis gali būti labai grei
tai ir labai lengvai iszmestas 
isz tos vietos per rinkimus, 
kaip dvideszimts keturi kiti 
tokie vadai, nuo Antro Pasau
linio Karo pabaigos, iki dabar. 
Ir proga ji iszmesti niekados 
nebuvo geresne, kaip tie suki
limai Alžirijoje.

Generolo Charles de Gaulle
(Tasa Ant 4 Puslapio)

vo ar pasėdavo kvietkas ant 
savo mirusiu kareiviu kapu, 
viena diena in metus. Atskira 
diena nebuvo paskirta, bet 
aiszku kad tai turėjo būti pa
vasaryje. Ta paprotį vėliau pa
sekė moterys ir sziaurinese 
valstijose, kol Grand Armijos 
Komandorius, Generolas John 
A. Logan, paskyrė viena diena 
Gegužio 30 diena, 1886 metuo
se, kaipo diena, kada Grand 
Armijos karininkai ir karei
viai pradėjo laikyti prisimini
mo pamaldas bažnycziose.

Istorijos tyrinėtojai spėja 
kad tai gal buvo diena, kada 
paskutinis Unijos savanoris 
kareivis buvo isz vaisko paleis-1 
tas.

Gegužio Trisdeszimta Diena 
dabar ir pasiliko ‘ ‘ Prisimini
mo Diena” beveik visose Su
vienytu Valstijų valstijose, 
iszimant kelias Pietines valsti
jas, kurios dar vis nessutinka 
ta paprotį priimti.

Keturios valstijos: Alaba
ma, Florida, Georgia ir Missi- 

(Tasa Aut 2 Puslapio)

Naujas Prancūzu
* Vadas

Generolas Henri Lorillot 
naujas Prancūzu armijos 
virszininkas yra paskirtas 
penkios deszimts tukstan
eziu kareiviu ir karininku 
vadu. Szitie kareiviai ir ka
rininkai buvo iszskirstyti po 
visa Paryžiaus miestą, kai 

- Generolas Charles de Gaulle 
tenai atsilankė, su savo pa- 
siulinimu visa kraszto val
džia pasisavinti ir Prancū
zus iszgelbeti.

Per kuri laika iszrode kad 
Paryžiuje bus sukilimai, su
sikirtimai, bet kai Genero
las Charles de Gaulle, nieko 
nepeszes sugryžo in savo 
puosznius namus kalnuose, 
apie pustantro szimto myliu 
nuo Paryžiaus, žmones vėl 
aprimo.

DAUGIAU ERO
PLANU IN EUROPA

WASHINGTON, D. C. —
Apsaugos Sztabas pranesze 
kad dar dvylika dideliu, mil- 
žiniszku “Globemaster” ero
planu yra pasiunsta in Europa,

Norvegijos Karalaite Astrid

Jauna mergaite, Astrid 
Aaning, isz Forest Hills, 
New York, labai gražiai in- 
teike kvietku dovanele Nor
vegijos Karalaitei, dvide
szimts szesziu metu amžiaus 
Astrid, kai ji atskrido isz 
Norvegijos in Idlewild ae

prie Lebanon miesto.
Asztuoniolika tokiu milži- 

niszku “Globemaster” eropla
nu. ana sanvaite in tuos krasz- 
tus iszsKrido.

Szitie eroplariai gali veszti 
daugiau kaip du szimtu karei- 

į viu, ir jie galėtu visus Ameri- 
kieezius iszveszti isz Lebanon 
miesto, jeigu prisieitu reikalas.

Pirmieji 18 “Globemaster” 
I eroplanai buvo iszskride isz 
Donaldson Air Force Base, 
South Carolina, in Vokietija.

65 ŽMONES ŽUVO
T , *

Belgijos Eroplanas
Sudužo

CASABLANCA, MOROCCO 
; — Belgijos didelis eroplanas, 
besileisdamas žemyn, kai vie
nas jo inžinu sugedo, pataikė 
in namus ant Oazes aerodromo, 
ir susprogo ir sudege. Toje ne
laimėje žuvo sžeszios deszimts 
penki žmones, kuriu tarpe bu
vo asztuoni vaikucziai.

Keturi keleiviai suspėjo isz- 
Isigelbeti greitai iszlauždami 
to eroplano duris pirm negu 
tas eroplanas pavirto in baisu, 
gaisra.

Eroplanas buvo keturiu in
žinu DC6B Sabena.

Keturios deszimts vienas isz 
žuvusiu buvo Belgai, kurie 
gryžo in Belgijos Congo, po 
savo atostogų. Kiti buvo: sep
tyni Anglai; penki Portugali
jos piliecziai; vienas Dutchma- 
nas; vienas Vokietis ir vienas 
Szveicaras.

Kiek buvo galima dažinoti 
tai ju tarpe nebuvo nei vieno 
AmeriKieczio.

SKAITYKIT
W^SAULE”^

PLATINKIT!

rodromą, New York.
Jauniausia Karaliaus 01- 

av Penktojo dukrele, Kara
laite Astrid važiuoja daly
vauti Minnesota szimto me
to sukaktuvėse. Vėliau ji 
atsilankys pas Prezidentą 
Eisenhoweri, Vaszingtone.



“ŠAULĮ ANOT CITY, PA.

Kas Girdėt

Madrid-Alcala, diecezija Is
panijoje stato tuksianti nauju 
namu szeimynoms kuriu inei- 
gos tokios prastos kad jos ne- 
iszgali sau namus pirktis.

Ateinanti Pėtmytozia, tai yra 
3O-ta. Gegužio, apvaiksztinesi- 
me metini apvaikszeziojima 
Diena Papuoszimo Kapu savo 
mylimu ypatų, arba kaip Ang- 
liszkai vadinama “Decoration 
Day. ’ ’

Ant. kapiniu rasis daugelis 
žmonių kurie ipapuosz kapus 
savo mylimųjų. Kada stosime 
prie kapu mirusiųjų, szirdys 
atsimins su skausmu apie am
žina persiskyrimą tuju kurie 
likos paszaukti ant amžino at
ilsio. Aszaros nubyrės nuo mu
su veidu ant kapu tuju, prie 
kuriu stovime. Su drebanezia 
ranka, uždesime vainiką žiedu 
ant kapo ir eisime tolinus taku 
musu, gyvenimo su atminczia 
kad gal neužilgio ir mes ilse- 
simes ant tosios vietos tarp km | 
pu musu pažystamu, giminiu, 
broliu ir seserų!

Po tai dienai vieta, amžinos 
atilsies vela, pasiliks tuszczia 
ir tik laikas nuo laiko cziulbe- 
jimas kokio pauksztelio per
trauks taja tyla. Vienatiniais 
sargais tosios pasilsio vietos 
stovi kryžiai, kaipo ženklai 
vargo ir rupesties!

Bet ne visi kapai bus pa- 
puoszti. Daugelis isz ju yra už- 
mirszti nuo daugelio metu, ka
pai tuju, kurie neturi artimu 
tarp gyvųjų. Su laiku ir musu 
kapai bus apleisti ir ttžmirszti.

Todėl, atsiminkite mylimi 
skaitytojai apie tuosius kurie 
ilsisi toje amžinoje vietoje per 
Papuoszimo Diena, o jeigu ne
galite sudėti ant. ju kapu vai
niką žiedu, sukalbėkite už juos 
kelis poterėlius kad Dievas su
simylėtu ant ju ir dovanotu 
jiems prasižengimus kokius 
papilde 'būdami gyvi.

“Amžina atilsi visiems ku
rie ilsisi kapuose!’’

Szimtas szeszios deszimts 
septyni metai atgal, istorikas, 
raszytojas, Edward Gibbon ra- 
sze kad penkios pagrindines 
priežastys galinga Rymos Im
perija suardė, sunaikino. Mes 
ežia tas priežastis iszskaitlio- 
jame be jokios asmeniszkos pa
stabos ai' be jokio prilyginimo 
prie sziu dienu:

1— Divorsu padaugėjimas, 
szeimynu paiyrimas.

2— Didesnes ir didesnes tak
sos.

3— Pasiutisžkas pamėgimas 
pasilinksminimu ir žvieriszku 
sportu.

4— Statymas vis didesniu 
tvirtovių ir galingesniu ginklu 
priešą priesza Užsienu, kai 
tikras kraszto prieszas buvo 
vidun.

5— Tikėjimo ir doroves pa
krikimas.

Ii* kas nuostabu ir žingeidi!, 
kad szitus žodžius rasze isto
rikas szimta szeszios deszimts 
septyni metai atgal!

SKAITYKIT x 
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Pypkes Durnai

Senberniu Sapnas
Kad galeezia asz pavirsti 

in maža paukszteli,

a ir South Ca- 
e,gūžio deszim- 
lentei. In Lou- 
l;ee ta szvente 
irželio treczia

Tai nulekcziau ir 
Atlankycziau savo szirduželi, 
Pasveikincziau tik ja viena 

rankele suspauseziau, 
Apkabinęs pabucziuocziau 
Prie szirdies sau glauseziau. 
Jije mah smagiause ir 

butau laimingiausiu, 
Ir už visus žemeziugius 
Ji man yra brangiausiu, 
Kada jos nematau nerandu 

sau ramybes,
Pekszczias einu ar atvažiuoju, 
Randu pas ja linksmybes. 
Tiktai tada randa 

ramybia,
Nuliudus mano szirdele, 
Kada sapne asz sapnuoju 

apie savo mergužėle.

NoiA 
rolinaB 
tos difl 
isianaW 
szvenį3zf 
diena.

Prez. Eisenhoweris yra krei
pęsis in visus Amerikieczius, 
melstis taikos, Trisdeszimta 

i szio menesio diena, nežiūrint 
kurias kitas dienas kelios kitos

se. Daugiau kaip deszimts tuks 
taneziu mano kraszto žmonių 
žuvo tame sukilime.

Szimet vargiai bus kokiu pa
rodu ant Formosa salos, po tu 
sukilimu priesz Amerikieczius.

Indijos kraszto žmones ne- 
sze gėlės ir padeda ant kapu 
Rugpjuczio, (Aug.) devinta 
diena, nes ta diena 1942 me
tais daug ju buvo nuszauti,

PRISIMINIMO
W DIENA ,

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

valstijos dar laiko.
1950 metais Kongresas inve- 

da instatyiaa kad ta szvente 
butukas metais szveneziama 
su maldomis. I rT į !

Bet ta sžvente teipgi reisz- 
kia, vasaros pradžia, piknikus, 
iszvažiavimus. Tokis musu 
linksmas upas per ta “Prisi
minimo’’ szvente yra ateiviu 
nesuprantamas ir jie kartais 
net pasipiktina.

Vengrai, kurie suspėjo isz 
savo kraszto iszbegti, dabar 
turi savo Prisiminimo Diena, 
Spalio dvideszimts treczia, ka
da, jie nuvertė Stalino stovyla 
ir apsupo rūdijos stoti Buda- 
peszto mieste.

Kiniecziai isz Formosa ger- 
bia(žm(a^r kurie tik deszimts 
metu 1^' yra žuvę. John Lin, 
kuris mokinasi in University 
of Pennsylvania, aiszkina: 
“Musu Liūdno Prisiminimo 
Diena’’ yra Vasario dvide-

ssippi, dar vis ta szvente 
szvenezia Birželio dvideszimts 
szeszta diena. ,

szimts asztunta diena, kada 
mano kraszto žmones sukilo 
priesz Kinieczius, 1947 metuo-

nors jie neturėjo jokiu ginklu 
ir nestojo priesz esamaja val
džia.

Estonijos Prisiminimo diena 
Sausio treczia diena, kada kas 
metai ta diena puse deszimts 
isz ryto visos armotos būva 
iszszautos ir bažnycziu zvanai 
zvanijami, priminti visiems 
Estoniecziu sukilimą priesz 
Rusija, del Nepriklausomybes. 
Bet dabar ir tos armotos ir tie 
zvanai yra nutilę.

Ir Lietuviai, Lietuvoje savo 
Prisiminimo Szvente dabar ap- 
vaikszczioje vien tik savo szir- 
dyse!

Senoje Rusijoje Prisiminimo 
Diena būdavo apvaikszczioja- 
ma sanvaite po Velykų. Jie in 
savo kapines neszdavo margu- 
czius ir maisto. Czia tai tikrai 
buvo protingas paprotys, nes 
ubagai ir biednieji sekdavo 
tuos žmones in tas kapines.

Beveik kiekvienas krasztas 
turi savo nežinomo kareivio
kapa, pomninka, ir prie to ka
po visi savotiszkai laikos savo 
apeigas ir pamaldas.

Prez. Eisenhoweris su savo 
žmona,, ir Amerikos Sekreto
rius, John Foster Dulles keti
na atsilankyti in Kanada, Lie
pos asztunta diena ir tenai sve- 
cziuotis per dvi ar tris dienas.

Vaszingtone politikieriai sa
ko kad dar vis randasi vilties 
kad visiems taksos bus nors 
biski sumažintos. '

Taksos ant nauju automobi
liu bus sumažintos ar gal vi- 
siszkai panaikintos. Tas pats 
gali būti ir su televizija.

Taksu sumažinimo klausi
mas 'bus iszsprestas ne Baltna- 
mu, bet Kongreso ir Senato.
t:-
Iszrodo kad1 automobiliu, 

darbininku unijos bosai dabar 
nebeiszdrys paskelbti straikas. 
Darbininkai gal gaus keletą 
centu ant valandos daugiau, 
bet visiszkai ne tiek kiek jie ti
kėjosi ir reikalavo.

Nauji, 1959 metu automobi- 
? liai nebus brangesni už sziu 

metu automobilius. 
_____

Mokyklų taksos beveik vi
sur padidės.

Musu doleris dabar y ra ver
tas keturios, deszimts asztuoni- 
centus, prilyginus prie ' 1939 
dolerio.
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costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
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very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
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your invitations and 
announcements must 
be flawlessly
correct I

form of these invitations with people who 
really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

Ir tikrai nuostabu kiek tu 
nežinomu kareiviu tuose neži
nomuose kapuose yra pakave- 
ta!

Athens mieste, Graikijoje, 
in ta nežinoma kapa randasi 
nežinomi kareiviai isz penkių 
karu. Vienas net nuo 1821 me
tu.

Rymoje, Pirmo Pasaulinio 
Karo nežinomas kareivis atsto 
vau j a visu karu, visus nežino
mus kareivius. Bet czia yra lai
komos invairios apeigos ir 
maldos, invairiu draugijų. 
Sziais laikais czia apeigos yra 
laikomos, diena yra szvenezia
ma Birželio menesyje, primin
ti Italijos Rezpublikos paskel
bimą, 1947 metuose.

In West Indies per tokia 
szvente žmones in mares meta 
geles.

Lenkai, deganezias žvakes 
deda, ar bent pirmiau dėdavo 
ant savo mirusiu kapu.

Kataliku Bažnyczia jau tuk- 
staneziai metu kai savo Prisi
minimo szvente turi ir szven
ezia: Užduszines, kada visi, ži
nomi ir nežinomi mirusieji yra 
prisimenami Misziose, apeigo
se ir maldose.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isx 
exito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
ezio iszimta isz Lietuviszku 
nžlieku. Su. paveikslais. 177 

[dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklių 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- 
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.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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

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

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 2Oc.

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

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15o.

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.

■ i
No.150—Apie Duktė Akme- 

noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.*

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus-
^X-*******M-*X-*X-*M->X-***>4->«-**M

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

lapių. 20c.
x No.158—A p i e Kapitoną* 
Stoi-mfield Danguje; Pabėgo* 
le; Kasgi Isztyre; Prigauta, 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

MPirkie U. S. Bonus!
j ... t i ' » • - i

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadett 
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., 
M aha n o y - U. i. *

L
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sene, Pram 
leži, da-^fl 
'it iki.
žmogų fe
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saslepk. ta ge- 
■laiine gali at- 
Ks. Dar gali

■t.as! tau velnias! 
jaunikis papirko?

JONELIS nuėjo pas Onyte 
su kuria, jis nuo seniai la

bai draugiszkus ryszius turėjo. 
Labai jis nudžiugo Onyte vie
nu viena, namie radęs. Dabar 
jis norėjo griebt ja in glebi ir 
prispaust prie saves. Anoje du
ra puseje pasigirdo! žingsniai 
ir barszkina. Jiedu nutilo, net 
kvapa sulaikė savyje kad tik
rai atrodytu jog’ ežia nieko nė
ra.

Onyte, ji nesitikėjo kad szi 
vakara, ateis pas ja bernužėlis 
tai nebuvo nei pasipuoszusi. 
Palaidi, geltoni jos plaukai 
driekėsi ant peezin ir tas darė 
ja žavejaneziai esybe. Jis se
niai norėjo u'žtikt ja nepasi
rengusia. Kuomet pasipuoszus 
tai gražumas gali būti netik
ras, o dabar jis tikrai mato ko
kia ji. Ji jam dabar labai pa
tinka.

Onyte pakele ranka, ir prisu
ko ži'būri ir szeszelylje ji dar 
gražesne atrodė. Jiedu perejo 
in prieszakini kambarį ir atsi
sėdo prie lango. Czia ramu. Ji 
pradėjo niuniuoti kokia tai 
dainele ir jos virpantis balsas 
pasiekia bernužėlio siela,. Ony
te prisiglaudė arti prie bernu- 

-želio ir riebia savo ranka per
dėjo per jo peti. Palaidi jos 
plaukai nusviro jam per veidą.

— Kaip nedeldieni perlei
dau? Jis kuždėjo jai.

— Prastai, atsake. Lau
kiau, laukiau tavęs. Paskui 
iszvažiavome in parka.

— Gal but, numykė jis, O 
kaip “parke ?

—- Nelinksma, atsake. Vi
sos šu bernužėliais, o mudvi 
neturim.

Ji dabar nutilo ir užsimans- 
te.

Jiedu pažvelgė per Įauga. 
Aplink menuli buvo drignis. 
Ne aiszki szviesa žaidė ant jo 
veido. Ji tarė:

—■ Vakara bet-gi 
me linksmai.

—< Na-g'i?
— Matytum! Ji 

Nuėjome pasivažinet
kuose. Vejas galva galėjo nu- 
neszt. Žiūrim kad jau ir vėl že
mai sėdim. Konduktoris reika
lauja pinigu, mes papurtem 
galvas. :

Ji atsikvėpė.
— Jis vėl praszo. Ales in ji 

■žiūrėdamos susijuokem. Jau
nas. Žmonių prisėdo ir vėl 
žiuojame.

— Paskui?
— Paskui, ji atsiliepe, 

ki nepažinstami vaikinai

— Ar žinote ka jie apie jus 
mane ?

— Jus jiems atrodėt pai
kios, arba, pašilei deles.

—t Tai kas? Ji atrėmė. Jie 
juk mus nepažysta:.

— Galėjo būti ir dar kiraip.
— Na, užteks apie tai.
— Palaukti! Tarė jis. Asz 

žinau toki atsitikima: Paskui 
mergas vyrai sekiojo parke,

A 
* 
* 
* 
*

A * * * 
A 
A ž 
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užbaige-

kuždėjo, 
vežimu-

va-

to- 
net 

kelis sykius mokėjo už mus ir 
mokėjo, o mes važiuojam ir va
žiuojam.

— Pliuszkes, jis pridėjo. 
Kaip tas užsibaigė?

—• Atsibodo, iszlipome, ji 
atsake. Paskui, kad žinotum, 
tie nepažinstamieji seka pas
kui raus ir sznekina:

— Ka jie sake?
— Mes nesupratome.
-— Kaip persiskyrete ?
!— Nusigando™, ji pasakė. 

Manom, aitvaras bus ežia su 
jais. Ant galo, inejome iii mo
terų kambarį ir jie turėjo pa
silikti.

— Jusu laime, tarė jis. Ga
lėjo jie szposa iszkirst.

— Et! Kriksztavo ji. Kvai
lius galima erzint.

Moteriukes, lelijėlės, 
Tiktai jus nepykit, 

Ka, sziandien asz, kalbesiu, 
Praszau paklausykite: 

Matote mane, jog jau sena, 
Tai meluoti man nevalia. 

Vyrai patys in “Saule” raszo, 
Baltruviene kožnas 

prisiunsti praszo,
Kad szvaruran juju pamatytu, 
Pagaminta viralai paragautu. 

Žinote “Saule” visiems lygiai 
szvieczia, 

Tai ir mane visur kvieczia, 
Žinia gavus turiu klausyti,

Po miestus ir kaimus lakstyti, 
Ba, jeigu to nedabotau, 
Nuo boso barti gautam 
Moteriukes jus manes 

klausykite, 
Kaip mokysiu taip darykit,
Vyra tikra, savo mylėkit, 

Su svetimais trumpai kalbėkit. 
Namelius savo szvariai 
Vaikelius dorai gyventi 

mokykit, 
Dievuli mylėkit, Jo bijokit,

Girtuokliu vyru niekad 
nepristokit, 

Su protingais savo iszgerkite, 
Ne vieno užpundyt 

nepraszykite, 
Kada, svetima priimate 

ant gyvenimo, 
Temykit kokio yra 

prigimimo,
Jei būna paezedus 

nepavydėkit,
O jeigu iszlaidus, tai ir 

tylėkit.
Mano lelijėles jusu 

prigimimas,
Mano yra labai gerai 

žinomais,
Papratę esate vyrus teisti, 
Ir tankiai labai supyksitie.
Už tai man vyrai ir raszo, 

Kad pabartai! jus, 
praszo, 

Tiligrapas laibai storus, 
O ir žodelius nemalonus.

Asz suprantu namu 
darbus.

Per tiligrapa gaunu rodą, 
Jei netikus bunai kalba, 
Tai siuneziu in gurbą. 

Gud bai szirdeles.

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

iszsiviliojo in kraszta, susiso
dino in automobiliu ir parsive
žė elgesi su jomis kaip norėjo.

— Duoeziau su kumszczia 
tai jiems nieko nereiktu!

■—< Jie dmtesni;
-— Tu mane nori ingasdint.
—■ Visai ne, tese jis. Jos 

isztrukt negalėjo ir turėjo su 
jais iszdykaut, o jai nenorėjo 
pasiduot, gavo muszt.

— Gerai, Jonyti! Jai jos 
isztrukt negalėjo tai isz kur, 
sveikas, žinai kad su jomis 
taip atsitiko?

— Palauk, Onyte! Tarė jis. 
Mergina, ant szvarkos nugaros 
nematant kreida u žrasz.e szi- 
taiip: “Gelbėkit isz. isztvirki- 
mo pragaro. Mes esame pavog
tos ir vyrai su mumis elgiasi 
negražiai.” Vyras to nepate- 
mijas szvarka apsivilko ir isz
ejo in ulyczia. Ji prade jo sekt 
būrys vaiku, patemijo policija, 
ir ji suaresztavo.

— Vaje, vaje! Ji stebėjosi. 
Kažin ar tai teisybe?

— Tikra teisybe!
Dabar jis ja, prispaudė! prie 

saves ir ji žiurėjo szypsodamo- 
si jam in akis. Jis ja jau spaus 
prie saves ir gaus karszta, sal
du buczki. Pacziame svarbiau
siame 
duris.

laike tik bir-bir-bir in

Kas ten? Ji piktai atsi
liepė.

— Ona! Pasigirdo balsas: 
Tu turi jauniki'!

—• Kas man ta jauniki da
vė? Ji atskirto. Tu seni, sap
nuoji! Eik gult, girtas.

— Ona, Oną.! Murmėjo se
nis: Tu turi jauniki, asz ma- 
eziau kaip atėjo.

— Eik greieziau gult, o ne, 
szluota gausi!

Girtas senis nukrepsiojo že
myn. Jiedu prasivėrė duris ir 
klausosi:

— Motiejau!
— Ka? Atsiliepe kitas bal-

sene, 
jauni!

Tave Onos
— Eik gulti tėvai! Sakau, 

eik gult!
. Tylėk! Sznekejo kitas 

balsas. Geležies nereik,asz tū
riu minksatesni daigta. Liob- 
sin pora ypu su szituom tai 
jam užteks.. .

dHBrrai! Sznekejo 
’■^Tšake kad jos 

rippisztalieta. 
alieta? Atkartojo.

Mes ži^om k|id jis turi.
Ona su savo jaunikiu ir vėl 

susėdo, prie lango. Paliones dar 
nebuvo namie. •

— Kas bus? Tarė jis.
—*■ Et! Ji numykė. Girti. 

Tuoj nueis drėbtis ir viskas 
taip.praeis.

Parėjo Palione.
— Ka jie ten veikia?
— Kas ? Klause Palione. 

Asz vieko nemaeziau.
Jis dabar nei szneketi neno

ri, tik' rupi kaip ežia isztrukti. 
Ona, nulipo žęmyn pažiūrėt kas 
ten priemeneje dedasi. Sugiy- 
žus pasakė kad durys tokia 
stora vinimi užkaltos, ir dau
giau nieko.

— Kas bus? i
—'• Nakvok! Tarė Palione. 

Tai kas? Rytoj pareisi.
Nakvok! Kalbino Ona. 

Ales visi trys i szsi miegosi me.
Tokis pakvietimas jam pati

lo. Bet laime. Ona surado kal
ta. Jiedu iszejo pirsztu galais 
tad anie nepajustu. Kaltu at
vertė vinį in szali, atsidarė du
ris ir Jonas pasprukęs dure 
namo.

sas.
— Ona jauniki turi.
— Matei ? Klause.
—• Ne, atsake senis. Bet asz 

girdėjau juokiantis. Turi fun- 
dyt o jei ne, — mes jam kaili 
aušime! Aušime, rungužei!

—• Gal jis turi pisztalieta? 
Motiejus sako.

— Tai kas? Atrėmė anas. 
Lipkim! Gal fundiyts, iszsiger- 
sim ir eisim sau gult, o jei ne, 
tai mes jam parodysim!
i Klap, klap, klap, lipa in vir- 
szu. Ji uždare duris ir užraki
no. Barszkina duris.

—• Kas ten?
— Ona! Atsiliepe jie. Atė

jome tavo jauniki pamatyt.
—' Eikite gult! Barėsi ji. 

Kas jums szi vakara darosi? 
Jeigu nenusiraminsit, tai su 
szluota, gausite!

Na palauk, tu ragana! 
Tratėjo. Ales tavo jaunikiui 
iszdirbsime kaili raudonai ir 
mėlynai.

— Pasikarkit!
Jie keikdami lipo žemyn.
— Alotin, motin! Szauke 

žemai senis. Kur ta geleži de
jai?

—• Kokia geleži? Atsiliepe 
sene. Ka tu dabar su geleže 
veiksi? Girtas esi, eik teks^tis.

— Alotin, motin! Sznekejo 
jis. Ona, turi jauniki. Mudu ža
dame su 
duot.

ta geležia szliuba

Del

GERAS :: ::
:: ADVOKATAS

■-----------------------

MIESTELYJE Al., atsibuvo 
arkliu jomarkas, teip kitu, 

radosi ir Motiejus Kuliga ku
ris, atvede su savim du kume- 
lukus, kuriuos pats iszaugino, 
o kad buvo puikus ir drūti, 
tuojaus pardavė juos už du 
szimtu rubliu. 0 kad bijojo ki- 
szeniniu vagiu ant jomarko 
idant ne pavogtu pinigus ir tu
rėdamas da szioki toki reikalą, 
užėjo pas pažinstama szinkori 
ii* atidavė. O pinigus, teip, 
jog niekas nebuvo mates, idant 
jam užlaikytu kol negryž na
mon. Po dvieju adynu sugryžo 
atgalios pas szinkori ir prasze 
sugrąžinimo 200 rubliu. Nes 
szinkorius, nudavė, jog nieko 
apie tai nežino. Gera progai, 
padavė ji vagiu.

—• Asz nuo tavęs jokiu pi
nigu ne emįau, kalbėjo in nu
sistebėjusi g’aspadori.

—■ Juk asz tau atidaviau 
ant užlaikymo 200 rubliu dvi 
adynas. atgąios, ar-gi to .jau 
negalėtum a įsūnytu

—1 Dvi įdynai 
Kur? Pas mane?

Kuliga, visame intikejo szinko- 
riui. Ka, turėjo daryt? Su nu
leista galva ėjo ant rinkaus, 
viltyje, gal Dievas prisiims 
jam ka toki kuris prigelbetu 
jam jojo nelaimėjo. Eina, eina, 
sztai kas tokis ji szauke vardu. 
Apsidairo, o czion paskui ji 
eina, geraduszis advokatas, ku
ris jau nuo senei užsiiminėjo 
jojo veikalais.

— Kas tau Kuliga, kad 
teip nusiminęs? Ar gal tau ko
kia, nelaime patiko?

— U-gi ir patiko, ponas 
advokate. Gal Dievas tave man 
prisiuntė in pagelba, ba, sztai 
reikalauju rodos.

Ir apsako visa atsitikima su 
szinkoriu. Advokatas palinga
vo su galva Iželis kartus gilai 
užsimislino, o po tam tarė:

— Ne žudykie vilties, AIo- 
tiejau jau mes tuos pinigus at
busime nuo szinkoriaus. Kas- 
gi tikėtųsi, jog teip doras vy
ras pasigodintn keliu szimtu 
rubliu! Jeigu teip padare, tai 
reike su juom kitaip apsieit! 
Klausyk, Motiejau! Ar ne gu
lėtum kur gauti kitus 200 rub
liu?

— Galėta,u, nes nežinau ant 
ko? Czionais yra ir mano kai
mynas, Antanas Vilkaitis, ku
ris pardavė kelis arklius jisai 
man paskolytu pinigus.

— Na, tai gerai gaspador. 
Paskolyk 200 rubliu ir paim- 
kie savo kaimyną už liūdintoji! 
ir duokie tuos pinigus tam pa
ežiam szinkoriui. Priek tam, 
pasakyk jam, jogpriesz tai pa- 
bludai, nes pinigus palikai pas 
kita, szinkoriu.

—1 Va jei! Suriko Alotiejus, 
o tai kam ?

— Ne užlaikys jisai tuju 
pinigu, tikėk man. Tik paim- 
kie su savim Vilkaiti už liudy
toju, jog szinkoriui davė 200 
rubliu. Asz, eisiu in Kancelari- 
ja, o kada pinigus pas ji palik
si, ateikie pas mane.

Rodą, advokato ne labai pa
tiko Alotiejui, nes žinodama 
advokatu nuo daugelio metu 
kaipo teisinga žmogų, padare 
kaip jam buvo liepta, ipo tam 
atėjo in jojo kancelarija.

— Tegul bus pagarbytas 
Jezusas Kristusas! Atsiliepe 
da ant slenkszezio, kasydama.- 
sis galva.

— Ant amžių amžinųjų,

at galios?
Klausinėjo,Kur?

szinkorius.
—- Tai-gF pas tave man 

kambarį, atsake Kuliga.
— Gal tau prisisapnavo, 

mano Motiejeli. Asz nieko apie 
tai nežinau, o ant galo ar turi 
liudiyjtojus ?

Žinoma liudytoju ne buvo;

Dievo 1 Nusigando

Visuomjfet re^^^Lite “ 
Michigan Jei>
site “ M i anBg Sūri 
szykite arlkt adr^»’Mich 
Cheese DaūWjįjpF John 
Pres., Fountain, Michigan.

Amen! Ar padarei, kaip lie
piau ?

— Iszpildžiau jusu rodą tik 
ne žinau kas isz to visko išz- 
nyks.

— Apsimalszyk Alotiejau 
ne tavo tame galva,. Dabar've- 
la eikie pas szinkoriu, nes pats 
vienas ir papraszykie idant 
tau atiduotu 200 rubliu, ku
riuos pas ji padėjai. Tik atsi- 
myk idant nieko kareziamoje 
ne butu tik jus dviesia.

Gaspadorius nudjo. Atejas 
in kareziama lauke kol visi isz
ejo, o pasiliko tik viens szinko
rius.

— Atiduok man pinigus, 
ponas szipdoriau atėjo proga 
juos sunaudoti.

Szinkorius nieko ne kalbė
damas atidavė 200 rubliu ku
riuos sudėjo antru kartu, nes 
žinojo jog prie davimo buvo 
Vilkaitis. Alotiejus atsiemias 
pinigus, nuėjo vela pas advo
katą.

—- O ka? Užklausė gaspa
dorius su nusiszypsojimu ad
vokatas, ar atidavė szinkorius 
pinigus ar ne ?

—• Dave, net tik 200 rubliu.
— Ar buvo kas prie to?
— Ne gyvos dvasios, tik 

asz ir szinkorius.
—1 Labai gerai! Laimėjome 

teismą Alotiejau! Dabar vela 
eikie su Vilkaieziu ne kalbėk 
jam nieko jog atsiemiai 200 
rubliu eikite abudu ir prie jo 
pareikalauk nuo szinkdriaus 
idant tau atiduotu 200 rubliu 
kuriuos sudėjai pas ji su Vil- 
kaieziu, jeigu drystu užsispyrs 
jog jau tau pinigus atidavė ta
da jojo užklausk kaip jis tąves 
ar turi ant to liudytojus.

Alotiejui net akys pražibo 
isz džiaugsmo; pasikloniojo 
advokatui, iszejo ir paskubino 
atrasti Vilkaiti su kuriuom, nu
ėjo pas szinkoriu.

— Ponas szinkoriau tare in 
ji dvasiai praszau atiduoti man 
pinigus kuriuos su Vilkaicziu 
pas tave padėjau.

— Ka, Ka? Suszuko užpy
kęs szinkorius. Juk jau atida
viau tau!

Kada?
— Kokia puse valandos! 

atgaliose.
-P Turi ant to liudytojus?
— Liudytojus!
— Teip liudytojus, paan-

Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus!
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THE WHY OF
The shape of the letter Z

WAS CONCEIVED 8/ ONE 
PALAMEDES, A TROJAN SOLDIER, 
AND INSPIRED BY A PLIGHT OP 
BIRDS AC*O&=> THE SKIES.

LAST BERTH
The beams and metal of 
THE ORIGINAL ‘'MAYFLOWER" 
BECAME.THE MATERIALOUT 
OP WHICH A BARN WAS 
BUILT (AND STILL- STANDS) 
IN BUCKINGHAM, ENGLAND/

KEEP THE PEACE BY 6UPPORTINS YOUR <5OveBN^Ln MAKS
BUILD Pel«C£ POtVE/S.' BUY U.S. SAVINGS BONOS AND MAKte poweg/
A PARTNER IN AMERICA S EFFORT TO STRENGTHEN ITS
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trino Motiejus. Vilkaiti, juk 
matei kaip daviau szinkoriui 
pinigus? •' i

— Maeziau!
— Na tai ponas szinkoriau 

praszau atiduoti man pinigus, 
o greitai, ba ne turiu laiko.

Ka-gi galėjo daryti? Noru 
ne noru turėjo iszimti isz masz- 
nos pinigus tuos paežius ka 
Motiejus buvo jam davės pir
ma karta. Teip tai geras advo
katas atgavo gaspadoriui 200 
rubliu. Nuo to laiko turėdamas 
koki veikalą, bego pas advoka
tą kaip vejas, o abudu pasiliko 
gerais prieteliais lyg vėlybai 
senatvei.

----- PABAIGA-----
- "v į

Kad Nebutu Mokėjas 
Sziaucziaut, Butu 
Netekias Galvos

ĄSZTUONIOLIKTAM szimt- 
meti gyveno Vandejui, 

Prancūzijoj grofas Portali, 
kuris mylėjo atlankyt vargin
giausius gyventojus miesto. 
Terp kitu, atlankydavo jauna 
sziaucziu Jokūbą Raussen, pas 
kuri persėdėdavo kone visa 
diena mokydamasis siute cze- 
batus, per ka in koki tai laika 
teip iszmoko taji amata, jog 
pats sau pasiuvo ezehatus. Lai
ke Prancuziszkos revoliucijos 
likos suimtas su broliu ir nu- 
sprenstas ant nukirtimo. Su 
malszumu grofas Portali lauke 
mirties dienos.

Sztai viena diena, atėjo in 
kalėjimą aficierius tautiszkos 
gvardijos, kuriame grofas pa
žino savo pažinstama sžiaii- 
czin Jokūbą Raūssen. Tasai su 
aszaromis melde savo pono 
idant pasiredytii in drapanas 
kokias šu sdvirti'atšinesže|‘;.ir 
prisipažintu .prie sūdo, buk ji
sai yra, Joku’bu Raussen', o ji
sai užtvirtys, jog tai jojo sCno- 
viszkas draugas su kuriuom 
sziaucziavo'drauge.

In kėlės dienas po tam, abu
du grofai stojo priesz suda. 
Senesni Steponą nubaudė ant 
nukirtimo, o kada atsikreipė in 
jaunesni, tasai užsigynė 'buk 
yra grofu Portalisu, bet tik pa
prastas sziauczius Jokūbas 
Roussean, o taji pripažinimą 
užtvirtino stovintis aficieris, 
kurie kalbėjo buk tai jojo se- 
noviszkas draugas sziauczyS- 
tes, su kuriuom dirbo priesz 
revoliucija.

Sudžia norėjo persitikryt ar 
tai teisybe, paliepdami gpo- 
fui užbaigti koki tai sziauczišz- 
ka darba, ka ir iszpilde užga- 
nadinaneziai. . 1

Po tam iszbandinimui su- 
džios paleido ji ant liuosybes, o 
grofas ilgai nelaukdamas iper- 
sinesze in užrubesiu kur per
buvo kol revoliucija riėapsi- 
malszino. In koki laika sugry
žo atgalios in tevynia, kur jam 
valdžia sugražino joją užgrieb
ta turtą ir gyveno malsziai su 
savo draugu sziauczium Jokū
bu Rousseanu, kurio daugiau 
nepaleido nuo saves ir kaip 
kada pasiūdavo sau czebatus 
idant neužmirsztn tojo amato 
kuris ji iszgelbejo nuo mirties.

■' I II II. I : . I -I ‘

— Stovylai ir stovylaites 
atdažomi arba isz naujo pa
dailinti, skambinkite telefoną: 
Mahanoy City 1985-J arba ant 
adreso: i

RITA SEBASTIAN, 
502 West South Street, 

Mahanoy City, Pa..
___



Žinios Vietines
Szia sanvaite czvertis 

meto, pasninkassSeredoj ir Su
katoj. Pasninko’ Petnyczioj 
nėra.

American Legion. Post 
papuosze visus mirusiu karei
viu kapus ant vietiniu kapiniu, 
o tukstaiicziai žmonių pana- 
sziai darys ant kožnu kapiniu.

Scredoj pripuola Szv. 
Augustino, o Tautiszka. Vardi
ne: Augia. Pasninkas. Taipgi! 
ta diena: 1940 m., Belgijos Ka
ralius Leopoldas pasidavė Vo- 
kiecziams su jo pasidavė ir 
penki, szimtai tuksianczius ka
riuomenes, dauguma Belgijos 
gyventoju sako kad jam reikė
jo pa’begti, nepasiduot i ir su
tverti valdžia tremtyje, kaip 
kitu krasztu valdovai ir kara
tai buvo padare.

Wf Ketverge pripuola Szv. 
Marijos? Magdalenos Pazzi., ir 
Szv. Teodozijo, o Tautiszka 
Vardine: Viksve. Ir ta. diena: 
1946 m., Keturios deszimts 
penkių dienu mainieriu strai- 
kos baigtos, kai mainieriu bo
sas, John L. Lewisas pasirasze 
ant kontrakto su valdžia; 1848 
m., Wisconsin valstija priimta 
in Amerikos Suvienytu valsti
jų draugija.

Petnyczioj p r i p u o 1 a 
Szv. Joan Arkiete ir Szv. Fe
likso, o Tautiszka Vardino: 
Myline. Ir ta. diena: 1942 kie
tuose Anglijos tūkstantis ero- 
planu sudaužo Cologne miestą, 
vienuolika; tukstaneziu žmonių 
Žuvo; 1869 m., Kapu Lankymo 
Diena insteigta; 1937 m., Plio- 

' no darbininkai per st ra i kas su
sikirto su polieijantais Chica- 
goje, szesziolika darbininku 
buvo nnszauta.
k*************************

Price $3.00s““
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W Petnvczioj Papuoszi- 
mo Kapu Diena. Bus paroda 
devinta valanda, isz rylto per 
American Legion, Foreign 
Wars ir Amvcts Veteranu ir 
kitu draugiju, po tam bus ce
remonijos ant Protestoniu ka
piniu prie Kareivio stovylo. 
Publikinea ir Parapines mo
kyklos bus uždarytos.

Petnyczioj pripuola 
Amerikoniszka Tautiszka. Szv- 
ente, “Memorial arba Decora
tion Day, Papuoszimo Kapu 
Mirusiųjų Kareiviu,’’ todėl 
Redakcija “Saules’’ bus už
daryta per visa diena. Bankai, 
paeztas ir kiti bizniai bus ta 
diena uždaryti.

— Ponia. Marijona Nava- 
kiene, nuo 512 E. Pine uly., 
svecziupjasi pas savo- dukterys 
ir žentus: Daktara; ir žmona, 
Harold Manfredi; Daktara ir 
žmona, Pet ra At koezi units, isz 
Chicago ir Cicero, Illinois.

Maizeville, Pa. —
Antanas Bendinskas nuo 116 
Main uly., kuris nesveikavo 
per keletą menesius, ir kuris li
kos priimtas in Pottsvilles li- 
gonihute del gydymo pareita 
Kol vergą, pasimirė ta pati die
na. 3:30 valanda po piet. Velio
nis gimė Maizevilleje, o per 
daugelis metu gyveno Frack- 
villeje, apie keturi metai atgal 
apsigyveno Maizevilleje. Buvo 
angliakasis. Paliko savo ;pa- 
ežia Ma'rgarcta (Burke); sunu 
Vinca isz Lavelle,, i r duktere 
Leona, pati William Weigel, 
Rockville, Conn,, sunns Leo
nardas ■ žuvo ant kares lauko 
Korėjoje. Taipgi paliko tris 
brolius: Jurgi, mieste; Juozą, 
Yonkers, N. Y., ir Petra, Ches
ter, Pa., tris seseris: Margare-

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Atstovo Dūk te Užpulta

Szesziolikos metu amžiaus 
Frieda Abdoh, Irano vyriau
sio delegato, atstovo in Tau
tu Sanjunga duktė, ežia ro
do savo suknele, drese, kuri 
buvo sudraskinta, supjaus- 
tinta, kai dvi merg-palaikes 
ant jos užsipuolė in Botani
cal Gardens in Bronx, New 
York.

Frieda su savo dvylikos 
metu sesute Masty, (dešinė
je) buvo iszejus pasivaiksz-

Czia dvideszimts dvieju 
metu amžiaus Gerald Nolan, 
isz Charlestown, Mass., tupi 
ant stogo kraszto Bostone ir 
grasina kad jis nuszoks ir 
gala gaus.

ta Neverauskiene, Mare Dras- 
diene ir Veronika Lapaczins- 
kiene isz Frackville, taipgi tris 
anukus. Laidojo Panedelio ry
ta su apiegomis in Szv. Liudvi
ko 'bažnyczioje 9 valanda ir pa
laidotas in parapijos kapinėse. 
Graborius Liudvikas Tras- 
kauskas laidojo.

DU LAKŪNAI
UŽSIMUSZE

GEORGETOWN, DEL. — 
Du vyrai užsimusze kai ju ma
žas ir lengvas eroplanas nukri
to in. miszka apie penkta valan
da po pietų.

Daktaras A. J. Wildberger, 
Deputy Sussex apygardos, sa
ko kad tas vieno inžino eropla
nas, beskrisdamas labai žemai 
užkliuvo už vieno medžio vir- 
szunes, apsisuko, apsivertė ir 
sudužo.

Harry Wilson sako kad jis

czioti, kai tos mergaites ant 
jos užsipuolė.

Jųdviejų tėvas, Ambasa
dorius Djalal Abdoh, sako 
kad jis nesitiki kad isz szito 
nelemto invykjo iszkils ko
kie dipliomatiniai nesusipra 
timai, ir pridėjo: “Tokie ne
lemti invykiai gali atsitikti 
atsitinka visuose krasztuo- 
se.’’

□ □ □

Po deszinei policijantas • 
Michael Connolly isz Dor
chester, MasS-.,. kuris su Sar- 
zento Henry Coughlin, su 
virve apsijuosęs, atitraukė 
ta jaunuoli nuo to stogo 

tuo laiku ėjo namo in George-' 
town, kai pamate ta eroplana 
labai žemai belekiant. Kai tas 
eroplanas nukrito, jis su kitais 
dviem ūkininkais, farmeriais 
pribėgo in pagelba, bet gaisro 
kaitra juos nedaleido. Jie pa- 
szauke policija ir ambula'nsa.

Žuvusieji buvo 42 metu am
žiaus Robert Henry ir 35 metu 
amžiaus Edgar Bowhall; abu
du isz Georgetown, Delaware.

—----------

Gen. Charles de Gaulle 
Nenori Tapti 
Savo Kraszto 
Diktatoriumi

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

intakingiausias žmogus ir jo 
geriausias pagelbininkas, Jac
ques Soustelle, kuris pabėgo 
nuo Prancūzu policijos ir nu
vyko in Alžirija, kur jis tris- 
deszimts tukstaneziu miniai 
pasakė kad Alžirijos sukilėliai 
pasilieka isztikimi Prancūzijai 
ir liksis geraitf^raneuzais. Jis 
yra buvęs Alžirijos kraszto 
Gubernatorius, ir tuos žmones 
gerai pažinsta, ir jie ji labai 
gerbia. O jis, isz savo puses 
yra isztikimas Generolui Char
les de Gaulle.

Visi gerai žino kad Generol
as Charles de Gaulle, kad ir 
sziandien galėtu visa valdžia 
pasiimti per smurtą; su vaisgu 
bet jis sako kad jis nieko pana- 
szaus nenori ir neketina dary
ti. Jis sako kad jis paims val
džios vadeles tik tada kada pa
tys Prancūzai jo praszys ir ji 
pasikvies. Beįt jeigu žmones ji 
pasikvies kraszto valdžia su
tvarkyti, tai tada jis jau savo 
tiszkai viską tvarkintu. Pir
mutinis jo žingsnis butu isz- 
kasavoti beveik visas politines 
partijas valdžioje.

Visi Prancūzai- teipgi gerai 
žino, kad kai tik Generolas 
Charles de Gaulle užimtu val
džia, tai sukūlimas Alžirijoje 
ta pacziaOWndaA dingtų, nes 
ta sukilii^Wda (hen. Charles 
de Gaullc^BroJa* ir intakin- 
gi karininWF*^

GenerolasGharles de Gaulle 
yra aiszkiai pasakęs, kad jeigu 

kraszto. Policijantai buvo 
kiški sužeisti ir apdraskyti 
kai tas jaunuolis nenorėjo 
jiems pasiduoti.

o o o

jis bus paszauktas atgal in val
džia, tai jis reikalaus tokiu in- 
galiojimu, kokius Amerikos 
Prezidentas turi..

Viso svieto vadai su nekan
trybe ir su neramumo jeigu ne 
baime laukia ir žiuri kas tenai 
atsitiks, nes jie gerai žino kad 
Generolas Charles de Gaulle 
yra nuolatos reikalavęs kad 
Prancūzija negali pasitenkinti 
antra-eiline vieta Tautu tarpe, 
kad jis reikalautu lygios vie
tos su Amerika, Anglija ir Ru
sija. Ir kas dar svarbiau ir pa

Generolas
Charles de Gaulle

vojingiau, tai kad jis yra grie- 
sztai nusistatęs priesz Tautu 
Sanjunga. Kai tik jis paimtu 
Prancūzijos vadovybe, tai jis 
tuojaus isztrauktu savo krasz
to Atstovus isz Tautu Sanjun- 
gos.

CZEKAI PADEDA 
LENKAMS

PRAGA, CZEKOSLOVAKI- 
JA. — Czekoslovakijos valdžia 
paskolins Lenkams pustreczio 
szimto milijonu rubliu (apie 
$62,500,000) del Lenkijos mai
nu. Czekai taip pranesze per 
savo valstybini radi j a.

Tai buvo nutarta po trijų 
dienu derybų, Pragos mieste.

Czekai teipgi sako kad jie 
tiems Lenkams paskolins dvi
deszimts penkis milijonus do
leriu, ir pirksis daug tavoro isz 
tu Lenku. Jie prižada užvesti 
pramone, prekyba su Lenkais, 
kurie bus keletą sykiu didesne 
negu buvo pirmiau.

VENGRAI NUŽUDĖ
4 SUKILĖLIUS

BUDAPESZTAS, VENGRI
JA. — Komunistiszka Vengri
jos valdžia pranesze kad ketu
ri sukilėliai, kurie stengiesi 
nuversti valdžia buvo suimti, 
pasmerkti ir nužudinti.

Jie buvo Laszio Balogh, Ge
zą Pech, Jozef Gerlei ir Belą 

i Bekesi.
Du kiti buvo nuteisti in ka

lėjimą iki gyvos galvos. De
szimts kitu buvo nuteisti nuo 
vieno meto iki keturiolikos me
tu in kalėjimą.

Jie buvo valdžios agentu se
kami nuo 1956 metu, kai Rusi
ja numalszino sukilėlius su 
savo kariszkomis tankomis.

ISZTROSZKES 
VAGIS

PHILADELPHIA, PA. — 
Policijantas John L. Mason už
tiko skiepo duris atdaras, in 
Our Lady of Mt. Carmel para
pijos kliubo kambarius, apie 
penkta valanda isz ryto.

Jis paszauke savo Sarzenta 
I Harry Reith, kuris su polici- 
jantu Stephen Ott paszauke 
kliubo virszininka, George Se- 
rago, ir visi nuėjo in ta kliuba. 
Serago ir Mason inejo pro 
pryszakines duris, o kiti stojo 
sargyba prie užpakaliniu du-
riu.

Virtuvėje jis rado 28 metu 
amžiaus Francis Clagrett, kuris 
policijantams pasiaiszkino kad 
jis nieko nebuvo pavogęs ir ne
ketino pavogti, kad jis tik asz- 
tuonis alus iszsigere ir rengie
si iszeiti kai policijantai atėjo.

ta ta ta ta ta ta ta ta Ra ta ta ta *1 Ra ta ta ta ta ta M

Ar Ragavote

Andrulio Sūrio?

Jeigu ne, tai užsisakykite, o 
karta paragavę, insitikinsite 
kad,

Tikrai Skanus!
Kreipkite pas savo sztornin- 

ka arba raszykite tiesiog pas:
Michigan Farm Cheese Dairy,

John Andrulis, Pres., 
Fountain, Mich.

Vasario, kuomet vyksta vi
jtatatatatatatatatatatatatatatata ta ta ta ta M

BALTŲJŲ NAMU
SARGAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dentui ir jo sztabui ir palydo
vams; po to augsztu ir virsz to 
augszto visi kambariai yra tu 
sargu užimti. Dar ir to nega
na; jie peržiūri visus langus ir 
patemija in kur tas langas žiu
ri, isz kur galima ta langa ma
tyti. Tada jie skersai ulyczia 
užima visus tuos kambarius ar 
sztorus ar ofisus, isz kur butu 
galima žiūrėti in Prezidento 
kambariu langus. Jie peržiūri 
stogus ir visus laiptus in tuos 
stogus.

Paskui jie užima to vieszbu- 
czio virtuve ir paskiria savo 
patarnautojus, permaino duriu 
spynas, paskiria savo žmones 
ant visu elevatorių, nukerta 
paprasta telefoną ir savo inde- 
da, patikrina visas szviesas ir 
visus elektros intaisus, miesto 
valdžiai insako visus automo
bilius nuo to skviero nuvaryti 
ar nustumti ir in ju vieta tos 
sargybos žmones savo automo
bilius pastato.

Paskui j u žmones insimaiszo 
in žmonių tarpa visame tame 
vieszbutyje ir beveik visus se
ka ar bnt gerai patemija.

Visa tai reikalauja ne tik 
mokslo bet ir takto, manda
gaus, bet grieszto nusistatymo 
kad viskas butu taip kaip jie 
nori.

Szitokie sargai iszgelbejo 
Vice-Prezidenta nuo tos gau
jos Pietų Amerikoje. Szitokie 
sargai visur lydi ir seka' Ame
rikos Prezidentą ir eina sargy
ba prie jo duriu, diena-ir nak
tį. ‘

Istorija Apie . . 
“AMŽINA ŽYDĄ"

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

sokį Iszvažiavimai ar Piknikai 
tai,

“Andrulio Suris J
Tinkamiausias!”

» 
pavaiszinimas savo Draugu.

Del Iszvažiavimuose, Vestu
vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”

r i *




