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Isz Amerikos EROPLANAI IN
PHILADELPHIA Amerika Atsikerta Sovietams; KAREIVIAI KARALAITE

SUSIKIRTO SU ANT OPERACIJOS

FARMA ANT
LICITACIJA

Ūkininkas Nenori 
Lenktis Valdžiai

DOWAGIAS, MICH. — 
Stanley Yankus pavede ant 
pardavimo savo szimto hekta
ru, akeru farma, vietoj kiaušy-! 
ti Valdžios kaslink Taksu.

Keturios deszimts metu am-! 
žiaus visztu farmos savininkas į 
Stanley Yankus, tikisi savo 
farma parduoti už dvideszimts 
penkis tukstanczįus doleriu. 
Jis sako, kad jis su savo žmona 
ir trimis vaikucziais važiuos 
in Australija. Jis sako, kad 
jam ligi gyvo kaulo insipyko 
Valdžios kiszimasis in jo asme
ninius reikalus.

Yankus sako, kad jo susiedai 
tymu norėjo jam damoketi, 
penkis szimtus doleriu,kad jis 
pasiprieszintu priesz Valdžia.

Valdžia, sulyg savo nusista- 
tatymu norėjo jam damoketi, 
jeigu jis nieko ant savo ūkio 
pagal regulius. Kai jis, Val- 
dios nepaisindamas, tai 35 ake
ru. siį.vo ūki pasėjo, Valdžia už 
«įįgam penkių tukstancziu do
leriu bauda uždėjo.

“Yankus sako, kad jam in
sipyko Amerikos Valdžios ki
szimasis in jo reikalus, ir jis 
dabar viską mes ir važiuos in 
Australija!“

ATSIMINK! Mielas Skai
tytojai, kad nuo tavęs priklau
so “Saules“ ateitis: Ar ja skai
tysi, ja indomausies, ar laiku 
atsilyginsi, ar ja paremsi!

Nežiūrint Lietaus, Velykos!

WASHINGTON, D. C. —
Nežiūrint viso lietaus Vaszing 
tone, kur buvo atidėta Velyki
niu kiausziniu paroda, Balina
muose sode, Johansen vaiku- 
cziai isz Silver Spring, Mary
land, atvyko ir pasirodė su sa
vo Velykiniais drabužiais. 
Czia per lietu pasirodė isz kai

New York Aerodromai 
Miglose Paskendę

PHILADELPHIA, PĄ. — : 
Pirma syki tiek daug eroplanu 
isz tiek daug svetimu krasztu 
atskrido in Philadelphijos In- 
tenational aerodroma, kai New 
York miesto visi trys aerodro
mai buvo miglose paskendę.

Apie 125 eroplanai isz sve
timu krasztu su apie szesziais 
tukstancziais keleiviu atskri
do in Philadelphijos aerodro
ma. Tie eroplanai buvo isz Ka- į 
nados, Anglijos, Skandinavi
jos krasztu ir isz Pietų Ameri
kos.

LaGuardia, Idlewild Inter
national Airport ir Newark 
Airport buvo paskendę miglo
se ir visi eroplanai buvo pa- 
siunsti in Philadelphia.

Apie tūkstantis keleiviu bu
vo isz svetimu krasztu. Vokie- 
cziu Lufthansa, Skandinavi
jos SAS, Anglijos Overseas 
Airways, Pan American World 
Airways, Trans-Canada Swiss 
Air ir Eagle Air Lines isz Ber
muda nutupe ant Philadelphi
jos aerodromo.

Tukstancziai tu keleivių bu
vo nuveszti in traukinio stoti 
ant 30-tos ulyczios kur jie gavo 
traukinius allgal in New York 
miestą.

Ne tik eroplano ir aerodro
mo bet ir valdžios automobiliai 
visus tuos sveczius veže in 
traukiniu stotis ar in vieszbu- 
czius.

Pirkite U. S. Bonus

res: keturiu metu Darlene ir 
trijų metu Fred. Užpakalyje 
randasi isz kaires in deszine: 
Donna Morris, deszimts metu 
Bunny ir septiniu metu Hazel. 
Visi jie atvažiavo dalyvauti in 
kiausziniu jieszkojima balina
muos sode.

cu ca o

Sovietu Atstovai Suvaržinti 
Vaszingtone Ir New Yorke

BERLYNAS, VOK.—
Kai Sovietu Unija perspėjo 
Amerikos lakūnus kad jiems 
nevalia taip augsztai skristi 
virsz Berlyno, isz Kremlino 
iszejo insakymai kad Vakari
niu Krasztu Dipliomatams ne
valia keliauti isz Sovietu Rusi
jos sostines, Leningrado.

Kai Sovietai ta insakyma musu eroplanai taip augsztai
paskelbė, tai tuojaus Vaszing
tone buvo visiems Sovietu At
stovams insakyta kad ir jiems 
uždrausta laisvai keliauti po 
Amerika, ir kad jie turi gauti 
pavelinima isz Amerikos val
džios, jeigu jie norį iszvažiuot 
isz Vaszingtono ar New York 
miesto.

Lincoln White, Amerikos 
valdžios laikrasztininku vir- 
szininkas sako kad musu val
džia savo ta insakyma ati
trauks, kai Sovietai pavėlins 
musu Atstovams keliauti o Ru
sija laisvai ir be jokiu prievar 
tu isz Soy etų valdžios

Apie treczdalis viso Rusijos 
kraszto yra dabar uždaryt

EROPLAN
NELAIMES

«. »

14 Žmonių Žuvo
Nelaimėse

NAPLES, ITALIJA. — Ke
turiolika ar daugiau žmonių 
žuvo invairiose eroplanu ne
laimėse priesz Velykas.

Vienas eroplanas veže tris 
lavonus ir atskrido su penkais 
lavonais.

Deszimts keleiviu isz dvide
szimts vieno buvo sužeisti, kai 
jie skrido in Malta kraszta.

In Adana, Turkijoje, Ame
rikos C-124 kariszkas eropla
nas nukrito ir susprogo kai jis 
ka tik buvo pakilęs isz Incirlik 
Air Base. Kiek buvo galima 
sužinoti tai devyni to eroplano 
lakūnai ir darbininkai žuvo to
je nelaimėje. Eroplanas skrido 
in Athens, Graikija. Kiek ke
leiviu buvo ant to eroplano ne
buvo galima sužinoti.

Kitoje eroplano nelaimėje 
žuvo keturi žmones isz Texas, 
kai j u mažas eroplanas nukrito 
per miglas netoli nuo Austin, 
Texas.

Kitas eroplanas, veždamas 
tris lavonus, nukrito netoli nuo 
Alma, Georgia. Abudu lakūnai 
ant to eroplano žuvo toje ne-
laimeje.

Amerikiecziams. Musu Diplio- 
matai turi gauti ypatinga pa- 
velinima, jeigu jie nori kur 
nors važiuoti isz Leningrado, i 

Musu valdžia panasziai da
bar apsidirbo su Sovietu Rusi- j 
jos Atstovais, Vaszingtone ir 
New York mieste.

Sovietams nepatinka kad

lekia virsz Berlyno miesto. Jie 
nori kad musu eroplanai že
miau skristu,’ kad Sovietai ga
lėtu visus juos sekti. Iszrodo 
kad jie bijosi kad Amerikos 
lakūnai vi aprūpins Berlyną 
su savo eipplanais, nežiūrint 
ka Sovietą darys ar norės da- 

j ryti.
Anglijos valdžia yra pasisa-
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Sveiksta

KOBE SOUND, FLORIDA.

asztas teip pat 
jis rems Ameri- 
ietuf. Graikijos 

įg,u dabar yra 
kaip szimta 

ir naujausiu

— Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles, septynios de- 
szimts vieno meto amžiaus li
gonis dabar sveiksta ir sako 
kad jis už keliu dienu grysz in 
savo pareigas ir in savo darba, 
kaipo Amerikos Sekretorius.

Jis dabar randasi pas savo 
bagocziu drauga in Kobe Sou
nd, kur jis maudosi ir ilsisi. 
Czia tuos puosznius kambarus 
laiko po-sekretorius C. Doug
las Dillon, kuris visas po pa
reigas veda kol Sekre. Dulles 
pasveiks ir gales vėl vesti sa
vo pareigas kaslink Tarptauti
niu klausimu, ypatingai kas
link Berlyno, kur Amerika yra 
susikirtusi su Sovietais.

Eroplanas skrido isz Chica- 
g'os in Miami, Florida, kai ta 
nelaime atsitiko. Eroplanas 
nukritęs, susprogo ir jo gazoli
nas užsidegė.

eroplanu prie pat rubežiaus, 
priesz Sovietus.

Prancūzijos valdžia pana
sziai pareiszke kad ji stoja sy
kiu su Amerika priesz Sovietu 
Rusija.

Jau dabar aiszkiai matyti 
kad Sovietu Rusijos Premieras 
Chruszczevas turės nusileisti,
nes kitos iszeities apart kito 
karo jam nėra. O pats Chrusz
czevas prisipažinsta kad Rusi
ja nėra pasirengus stoti in ką
rą priesz tokias vieszpatystes 
kaip Amerika, Anglija, Pran
cūzija ir Graikija. Ir Turkija 
dabar artinasi prie Vakariniu 
Tautu ir stoja priesz Rusija.

Amerikos lakūnams Berlyne 
yra insakyta visus savo ero- 
planus apginkluoti, ir neskris- 
ti be karabinu! Amerikos la
kūnai dabar lekia labai augsz
tai virsz Berlyno, ir visai ne
paiso Sovietu eroplanu nežiū
rint kad visi tie Sovietu ero- 
planai yra Sapszarvuoti ir ap
ginkluoti.

o o □

MIRTIS ANT
VIESZKELIO

GREENSBURG, PA. — 
Keturi dideli trokai ir du au
tomobiliai susikūlė ant Penn
sylvania Turnpike, netoli nuo 
Greensburg, Pa. Trisdeszimts 
asztuoniu metu amžiaus Ponia 
Betty Bierley, isz Ohio žuvo 
toje nelaimėje, ir kiti szeszi bu
vo sužeisti.

Kas czia buvo ar yra kaltas 
policijantai dar nesako, nes jie 
(stengiasi pasiteirauti kaip ir 
kodėl visi tie trokai ir automo
biliai susikūlė.

VIESULOS SUARDĖ
MIESTUS

OKLAHOMA CITY, OKLA. 
— Viesulos isztiko tris miestus 
in north-central Oklahoma ir 
per tris valandas baisiai daug 
iszkados padare in Silver City, 
Morrison ir Terlton miestuose.

Valstijos policija pranesza 
kad tos viesulos, kurios isztiko 
Silver City, apie dvideszimts 
myliu nuo Tulsa, su žeme suly
gino devynis namus ir viena 
saliuna. Trys žmones buvo su
žeisti ir buvo nuveszti in vieti
ne ligonine.

O taip iszkados buvo labai 
daug padaryta, kaip iszmuszti 
langai, ingriautos durys ir taip 
viesulos apdaužyti namai.

Skaitykit “Saule”

KARININKU
I - 

TOKYO, JAPONIJA. — 
Generolas, kuris valdo Ameri- 
kieczius kareivius Japonijoje 
pasirodė kareiviu didvyris, kai 
jis užstojo už kareivius ir pri
vertė Pulkininką su savo szei
myna gryszti, kad tie kareiviai 
galėtu važiuoti namo.

Leit. Generolas Robert W. 
Burns insake kad eroplanas 
grysztu atgal ir paliktu pulki
ninką ir jo szeimyna ir paim
tu kelis kareivius kurie buvo 
pasirenge važiuoti namo, bet 
kuriuos nuo to eroplano nu
šutinę tas Leit. Pulkininkas 
Charles Platt, isz New York, 
kuris su savo szeimyna važia
vo ant atostogų in Hawaii.

Du isz tu kareiviu važiavo 
namo in savo motinu szerme- 
nis, bet jie pasivėlino.

Septyni eiliniai kareiviai 
buvo gave pavelinimus važiuo
ti namo ant eroplano isz Tachi- 
kawa aerodromo kai pulkinin
kas Platt tenai pribuvo su savo 
szeimyna. Jis pareikalavo kad 
jam ir jo szeimynai butu parū
pinta vieta ant to eroplano ir 
kad tie kareiviai turi laukti ki
to eroplano.

Vienas kareivis kreipiasi 
net in pati Generolą ir pasi
skundė. Generolas insake tam 
eroplanui sugryszti ir paskui 
davė insakyma kad tie karei- 

’ viai gali skristi ant to eropla
no ir kad tas pulkininkas su sa 
vo szeimyna turi pasilikti ir 
laukti kito eroplano.

Czia kareiviai pasipūtė di
džiuojasi kad jie szi ta parode 
karininkui, pulkininkui. Bet 
tai ne in sveikata del armijos 
tvarkos. Jeigu eilinis kareivis 
dabar gali stotis priesz kari
ninką, tai tvarka ir drauda yra 
dingus musu vaiske.

Tie kareiviai gali dabar di- 
džiotis ir girtis kad jie patup- 
dino argszta karininka, bet

Miestas Po Vandeniu

MC’CONNELL, ILL. — Pe
catonica upe persilejo per savo 
kranta ir užliejo maža McCon
nell miesteli, kur darbininkai 
ir savanoriai buvo užkrovė a-

LAUSANNE, SZVEICARI- 
JA.—- Karalaite Grace isz Mo
naco karalystes, atvyko in Ce
cil Clinic ligonine del operaci
jos.

Daktaras James A. Lehman 
atskrido stacziai isz Philadel
phia, Pa., karalaitei operacija 
padaryti. Jam eme tik trisde
szimts minucziu ta operacija 
padaryti.

Jos vyras, karalaitis Rainier 
buvo ligoninėje per visa opera
cija.

Karalaite Grace pareina isz 
Philadelphijos, ji yra duktė 
Pono John Kelly, milijonierio 
kontrauktoriaus.

Dvideszimts asztuoniu metu 
karalaite turėjo lengva “ap
pendicitis” operacija.

Keli kiti daktarai buvo pa- 
szaukti stovėti prie Daktaro, 
James A. Lehman, kai jis ta 
operacija padare. Keli szimtai 
laikrasztininku buvo prie jos 
ligonines kambario duriu.

kas isz to?
Mes neužtariame ta pulki

ninką ir nesakome kad jis tu
rėjo teise ta eroplana pasiimti, 
kai tie kareiviai lauke iszva- 
žiuoti, bet mes tiek sakome, 
kad nei vienas kareivis netu
rėtu stotis priesz karininka.

pie trisdeszimts tukstnacziu 
svaru piesku ant kranto, bet 
upe taip patvino kad vanduo 
prasiliejo pro tas pieskas ir už 
liejo visa miestą.

/



"Saule” MaHANGy CITY, PA.

Leilpzige, tas pats Chrusz- 
czevas, kalbėdamas in du tuks- 
ta,niežiu darbininku, pasakė: 
‘‘Kitas pasaulinis karas, kad 
ir tik su keliais krasztais pra
sidėtu, Kapitalizmą įpražudin- 
tu.” i

Amerikos armija butu parū
pinta naujausi kariszki gink
lai dabar, o ne kada vėliau.

Prez. Eisenhovveris, pasita
ręs su Lakūnu iSztabo virszi- 
ninkais, nesutiko, Eisenhowe- 
ris yra nusistatęs kad jis .tos 
nuomones kaip ir Lakunu 
Sztabas, kad kitas susikirti
mas per kara bus ne ant žemes, 
bet padangėse.

ISZMESTAS ::
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Kuris ten Vokietis yra pasa
kęs: “Bieziuli, esi teisus, kai 
mistini, kad asz daug dirbu. 
Asz tai darau, kad gyVenicziaui, 
nes niekas nėra taip panaszus 
in įnirti, kaip tinginiavimas.”

Visuomet reikalaukite ‘‘Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso £®"Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan!
*************************>

Anglijos 'buvęs Premieras 
Ministeris Winston Churchil- 
lis priėmė ir gražiai pavaiszi- 
no Karalaiti Rainier Treeziaji 
ir Karalaite Grace, savo Vilo
je, netoli nuo Nice, Prancūzi
joje.

Pypkes Durnai

Jeigu,...
Galima vienaip ii’ kitaip žiū

rėti in ateiti: vieniems ruipi 
kad už keliu metu pora czeve- 
ryku kasztuos szeszios de- 
szimts doleriu ; kitiems rupi 
kad už keliu met u tie patys 
ezeveryįkai kasztuos szeszios 
deszimts rubliu. i

Darbas be tikslo trumpina 
dienas ir prailgina gyvenimą.

Jeigu jautiesi,
Kad esi žmogus,
Tai sergėkis gyvuliu 

budo nepasekti,
Nes dažnai atsitinka 

girdėti,
Kad kai-kurie narsus 

žmones yra,
Bet gyvuliszkai 

pasielgia.

geltona oda aptrukti isz veido 
bekiszojo'. Jo eisena pasidarė 
ritmiszka, lėta, - galva, nusilen 
k e žemyn, kūnas surambėjo', su 
stingo, rodės kai vieno kaulo. 
Ir tas 'bednas szakalis, tas ske
letas iszejas isz restauranto su
stodavo prie bile kurios krau
tuves ir ilgai smaksodavo gal
va krutinę atremes. Jis nežiū
rėdavo in lange sudėtus daig
ins. Ne. Galėjau eiti lažybų 
kad jis nieko, nieko, ten lange 
neinate. Kažin ko jis ten taip 
ilgai, nepasijudindamas, stovė
davo i'r laikydavo akis inbedes 
in viena taszka. Gal but jis dar 
galvojo apie gerus laikus, apie 
savo gyvenimo permaina apie 
Elena.

Kur jis miega? Karta puolė 
mintis man in galva, ir asz nu
tariau, ji paskti viena vakara.

Laukan iszęjas1, pirmiausia 
jis kilstelėjo galva in dangų1, 
kuris buvo aptrauktas vieno 
paniurusio tamsaus debesio. 
Vakaras buvo szaltas ir tam- 
•sus. Apsidairęs, nuėjo, prie vie
no drapanų krautuves lango1, 
pastovėjęs valanduke nuslinko 
iii užnami prie blokinio indo 
kur Vercziama visokios restau- 
ranto iszmatos. Czia jis nieko

nerado. Nuėjo in kita užnami, 
prie tokio pat indo, ipakele vir
ažu ir iszsitrauke kaž kokiu 
skystimu aplieta.duonos rieke 
ir nenugraužta kaula. Taip, 
kaž kokiu skystimu aplieta 
duonos rieke ir nenugraužta 
kaula. Paskui atsirėmė jis in 
sudulkėjusia siena, suvalgo 
duona, aplaižė kaula ir vėl ėjo; 
pasisuko1 po deszine ‘ tamsesne 
gatve ir pirmo namo tarpdury 
susitaisė pirmotu.

Ilgai asz isztolo žiurėjau in 
la nelaiminga ir mislinau ko
kias ten žioplas mintis. Asz in- 
sivaizidavan »esas koksai geni
jus einas pasaulyj reformų dar 
ryti, nuo galvos atversti ir ant 
kojų pastatyti musu pasauli. 
Tokios tuszezios ir naivios 
mintys tada slinko pro* mano 
smegenis, kad ir juoktis nebe
sinori. Paskui paliko man sun
ku, nejauku ir szalta. Paraszy- 
siu, paraszysiu! Asz kartojau, 
tarytum vaikas supykęs ant 
savo draugo: Pasakysiu ma
mai, pasakysiu mamai! Viso
kiu nesąmonių žmogus neatsi- 
k r at ai. Kas ten bus kad para- 
szysi?

Kažkas eidamas pro szali 
staptelėjo prie yargszo Jono ir 
koja ji pakumsznojo,/pereit ik- 

1 rinant ar tai gyvo žmogaus ten 
1 gulima. Kada tas susijudino, 

nepažinstamas ijliejo savo ke- 
1 liu.

£

Didžiausais pavojus Ameri
kai dabar ne karas su Sovietu 
Rusija, bet. Plienu fabriku 
klausimas: Ar straikuos ar ne?

U

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

užsisakykite knygas Įsi 
šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IK T. T.

Rusijoje, Komunistu parti
jos bosai puikiau gyvena negu 
Amerikos milijonieriai.

Rytu Vokietijos bosas1 turi 
turteli susikrovęs Amerikos 
banko®, tik 'del tos dienos ka
da ar jeigu kas atsitiks .Rytu 
.Vokietijoje.

Geležinkeliu Ministeris sau 
pasistatė geležinkeli isz, Mask- 
vos in savo palociu, kuris ran
dasi dvideszimts pepkios my
lios nuo Maskvos, ir insake pa
rūpinti. visa traukini del sve- 
eziu in savo įdukteres .veseile.

Isz Vaszingtono ateina ži
nios kad viskas eina geryn: di
desnis biznieriams uždarbis, ir 
darbininkams daugiau darbu. 
Bet biznieriai Lozorių gieda, o 
visur matyti darbininku be 
darbo. O darbihinkas kuris 
gauna dvi ar tris dienas per 
sanvaite įdirbti yra skaitomas 
pilnu darbininku.

Dabar fabrikantai ir biznie
riai lankia. Rinkimu; jie vis 
labiau pasitiki ant Repulbliko- 
nu negu aut Demokratu. Jeigu 
Respublikonai tuos Prezidento 
rinkimus laimes, tai fabrikan- 

, tai ir biznieriai, nieko nelaukė 
X atidarys visus savo fabrikus ir 
dar daugiau, ■statysis. Bet jeigu 
Demokratai laimes, tai fabri
kantai ir biznieriai nesisku
bins, bet palauks, pamatyti ka 
tie Demokratai darys ir in ku
ria puse jie links.

Po to vakaro, asz inpratau 1 
sekioti ji ir, nežinau kodėl, dvi 
sanvaites taip sekiojau. Visa- Į 
da su juo ko ne tas pats karto- i 
josi: pirmiausia jis iszgerdavo 
arbatos puoduką, paskui pa- i 
stovėdavo prie bent kokio d'au- i 
giau iszredyto kraut nves lan
go, paskui nueidavo kur viso- 1 
kios iszmatos, lupenos, pamaz
gos vercziama, ten ka sugrau
žės susiraitydavo kur paklo
davo tarpduryje, ir gulėdavo 
taiyitjim negyvas, nebodamas 
kas pro ji praeina, pravažiuo
ja.

Praslinkus tom dviem san- 
vaitem, viena vakara. jis šulo-- 
sze neiszaiszkinama akta. Ta 
vakara nepaprastai ilgai jis 
sed'ejo valgykloje ii* elgesį ga
na vaikisžkai. Jis ciziupinejos 
pirsztus, vienas sau liguistai 
szypsojosi ir vaiposi; karta jo 
rankos visu metimu szsiplete1, 
tarytum jis butu siekęs ka sa
vo glėbin apkabinti, ir meelia- 
uiszkai prisispaudė prie kruti
nės. Asz insivaizdavau sau kad 
jis regi netolima, malonia savo 
praeiti ir palygina ja su dabar
timi, ir del to nesitveri skaus
mu, neiszaiszkinantais reiszki- 
niais, ji ima. navatna szypsa, 
laužo, beprasmis, beprotiszkas 
judėjimas. Sztai jis sumalė su- 
gryžtanti gražu j i savo gyveni
mą ir iszplete jam glebi, pasi
rengė prispaust ji prie kruti
nės, vienok tai buvo tik iszlba- 
dejusio žmogaus klejojimas.

Auka! Žaktelejo man gale 
gerkles, ir asz nesikenezia.u sa
vimi. Tokiu, vaikiszkumu tebe
same pas mane. Tik geda kad 
toks menkas daigtas sukelia 
tokias veikimas.

.Užpakaly jo, prie sialo valgė 
buvusi jo mergina, Elena. Ji il
gai temijo ji, ji kuris karta 'bu 
vo kupinas giyvybes, vi.lcžiu, ir 
laike ja karsztam savo glėby. 
Iszeidama ji padėjo prie jo 
pusldolerb.

Jis atsisuko, ir pamate ja nu- 
einanezia. Jo. akyse prisipildė 
skurdžiu aszaru, bet nieko jis 
nesake. Nuisiszyipsojo, pamėtė 
ant baro- deszimtuka ir atsisto
jo eiti nępasiimdamas to1 pus- 
dolerio.

Kokia, ji begede! Pamislijau 
asz ant tos merginos.

— Tamstos penktukas, kal- 
pas szauke Joną, nesumatyda- 
mas toliau gulinczio pusdole- 
rio.

Jis neatsigryžo, lyg butu ne- 
girdejes.

Asz, iszsekiau ji.
Lanke buvo dargana: tamsu, 

biski lynojo, pute szlapias 
sziaiires vejas.

Jis sustojo restauranto tarp
duryje, nežinia isz ko 
nusijuokė, ir apsidairęs pasi
leido iskersai gatves po auto
mobiliu, kuris smarkiai bego. 
Automobilis perskele jam gal
va ir inlauže szonus.

.Kada mes paėmėm ji vidun 
neszitu, jis jau baigė mirti. Ant 
jo lupu mates keista, kaž ka 
niekinanti sziypsk.

— GALAS —

kalbu

Ar Plieno darbininkai strei
kuos ar nestraikuos, jie gaus 

' apie deszimtuka daugiau ant 
•valandos. Bet tuo paežiu sykiu 
Plienas pabrangs apie keturis 
dolerius ant tono!

Armijos Sz-tabo virszininkas 
Generolas Maxwell Taylor pa
sitraukia isz savo vietos, už tai 
kad jis.susikirto su Prezidentu 
Eisenhowej'iu.

Generolas Tavior norėjo kad

KATALOGAS 
KNYGŲ

No. 101—Kapitonas Velnins 
Puikus apracxyuiaa, didele

knyga, 404 puslapiu, 50o.
No.102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

N O.103—V aidelo ta, 
isz pirmutines puses 
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinia (3 dalis) 
talpinasi 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 Vargszo; Geras Medėjus. 20c. 
t. t., 52 puslapiu, 20e.

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., 
20o.

No.120—Dvi istorijos apie 
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 isz tori jos: 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. 25o.

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. 35o.

No.142—A p i e Paveiksiąs 
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—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

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

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

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

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

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

apraszy-

apysaka 
szimtme-

i

lapių, 20e.
No.158—A p i e Kapitonas 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvalgi 
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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

180%—Kvi tu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaue 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25o.

No.194—Trumpas J^atali- 
kiszkas Katekizmas, p^^lVsa- 
guldima Kun. Piliaus®!®; su 
nekurias Naudingais Padeji 
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jesuso 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 Krista. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Offieium. 15e

Kaip Užsisakyti Knygai j

H5F’ Užsisakant knygas ls» 
ežio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ai-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

ItSr” Nepamirszkite dadetl 
deszimtuka ekstra del prieina- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai *< visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahan oy City, Pa. - U. S. A,

V
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Nelaiminga Moteriszke
RUDUO. Tykus, bet vėsus. Vėsus sziandien vakaras, tru- 

Nedėlios vakaras. Saulute Į puti nusigryžusi in szali pri
dūrė ji:seniai nusileidusi ir savo tam

sos sparnus jau buvo iszlpletu- 
si naktis. Virszaje blizgėjo mi
lijonai žvaigždelių ir ipakyle 
ant: dangiszko skliauto, pro 
iszsiker o ju sias szimtmetiniu 
medžiu virszunes, atkreipė sa
vo iszblankusi veidą, ant men
kai apszviesto, prieblandoje 
iskendinęzio parko,
menulis. Parke tyka ir ramu,

— Taip. Bet nėra szalta. 
Man regis szitokis, pats priim- 
niausias žmogui oras yra.

— Gali but, greitai atsi- 
gryžidama atsake ji. I

Valandėlė tarpe mudviejų 
buvo tylu. Ji stovėjo toji pa-
ežioj vietoje ir už valandėlės 

pilnatis tarė:

— Matyt tamistai malonus 
szis reginys, jei vienas sau, 
tokiam vešiame vakare iki tol 
apsilikai.

— Taip. Man labai puikiai 
atrodo^ ežero1 ipavirszius.

— Man ir atrodo gražiai, 
tarytum veidrodis. Ar nieko 
priesz, tai neturėtum, jeigu, asz 
ir ežia, pat atsisesczia? Klau
se ji.

Ar tik nebus moteris-poli- 
cistas? Dinktelejo mintis man

SAPNORIUS

I
 Su 283 Paveikslai* jį

lito Puslapiu J;
8 ool. ilgio, 5% ool. plocado <; 
Issaisskma sapna ir ka* j 
ateitoje stosi*. Su priedu IĮ 
planatu ir visokiu burtu. |[ 

) Knyga in minksxtoe po- |j 
I pietos virsseliuoee. :: :: ![

Pinigai reikia siusti su <;
užsakymu: <[

Tiktai,... $1.00 į:Saule Publishing Oo.,Mahanoy City, Pa.,U.S.A. !*
’t z. ' '^%#\rvs*^z*zv>zv/,»z*/******w*»'*w*

tarytum viskas apsnūdę gludi 
tykioje naktinėj tamsoje. Tik 
retkarcziais, kiek apszviesto- 
mis parko alėjomis, pasimato 
tepraeinąs vienas, kitas žmo
gus ir prieblandose arba me
džiu szeszeliuose, ant šuniuku 
kur, nekur, , sėdėjo arti susi
glaudusios besiglamonejan- 
czios meilužiu poreles.'Bevaik- 
szcziodamąs parko alėjomis, 
atvykau ant vieno kalnuko ir 
ten radęs, prie taknczio neuž
imta suoliuką, atsisėdau. Priesz 
mane blizgėjo, tarytum stikli
nis, tykus- ežero ipavirszius, ku
riame lyg veidrodyje atsispin
dėjo ilgais, nusidriekusiais 
bruožais ant krantu, degancziu 
lempu, szviesa. Szis reginys ir 
ta vakaro tyla man labai pati
ko. Sėdėdamas ten, kartais, žiu
rėjau akis iszpletes tai ant eže- 
ro pavirsziaus, tai in blizgan- 
czias viršau je žvaigžd'eles, in 
kilanti kas kart augsztyn pil
natį menuli ir-tik retkarcziais 
apsižvelgęs aplink, nieko dau
giau apart medžiu, niuksan- 
cziu vakaro1 tamsoj, nepastebė
jęs, yel.akis nukreipiau ar ant 
ežero ^avirszaus arba ant isz- 
blankusio menulio. Tuom kart 
man buvo, taip.miela ir ramu 
ten, jog užmirszdamas visa ta, 
kas tik ant žemes pavirsziaus 
rapdasi negero ir negražaus, 
savo mintimis skridau laimes 
vieszipatijon. Toje valandoje 
man rodėsi, jog ant viso (pasau
lio viena tik grože ir laime 
vieszpatauja.

—• Kažin kiek dabar laiko

Nuo pat jaunystes 
Reikė mokyti vaikus, 

Idant mokėtu paguodė! i 
Visokius paliepimus tėvu. 

Gal kada atsitinka, 
Jog nuo kūdikio 

reikalaujasi to, 
Kas jam nuduoda 

neteisingu, 
Bet vaikas neprivalo

Į Laužyt sau galvas 
ant to.

Privalumu kūdikio yra 
Visame pak 1 usnumas, 

Ir ant t o užbaigtas 
kriukis.

Bet idant teip butu, 
) Tėvai turi neatstoti 

Nuo savo reikalavimo.
Ka, palieps tėvas, 

Tojo neprivalo permainyt 
Ne atszaukt motina, 

Teip pat ir tėvas 
privalo, 

Ypatingai prie vaiku, 
Sutikti visados su 

motinos paliepimais,
Ka mot ina (palieps

in galva. Pažvelgus in ja, ant 
policiisto neatrodė, nes buvo 
jauna, laibute, daugiau netu
rinti, daugiausia, dvideszimti 
metu, amžiaus.

— Niekuomet. Jeigu tik 
tamistai akvata yra, malonė
kite sėstis, nuduodamas labai 
tuom užganėdintas, atsakiau.

Vėl ji nusiszypsojoi ir grei
tai priėjusi atsisėdo1 szalia ma
nės. Gal deszimts, miliutu laiko 
nepraėjo ir jau sėdę jom,e raudu 
arti vienas prie kito prisiglau
dę. Ji savo ranka buvo padė
jusi man ant peties, asz nprs 
iszkart ir nedrįsdamas, visgi 
ranka apkabinau jos liemenį.

—1 Kaip dabar tamistajau
tiesi? Ar negeriau tokioj pui
kioj vakaro, tyloje dviese pasė
dėt? Žiūrėdama man in akis 
užklausė ji: (

- Jauezi'uosi labai gerai. 
Asz niekuomet nesitikėjau szi 
vakara sau drauge sutikt.

Ji man atrodė puiki mote- 
riszke ; iszkaJbi lyg laksztinga- 
la, kalba jos szvelni ir balsas 
malonus. Ji savo kalba, malo
niais akiu žvilgsniais ir szypi- 
sa dare in mane malonu inspu- 
di. Kalbėjo ji veik visa laika 
itžd'avinedama man invairius 
klausimus, isz kuriu kiti man 
atrodė keistoki ir net juokingi. 
Asz ant ju stengiausi atsaki
nėt, kiek galint, szvelniai ir 
kuo trumpiausia. Besikalbant 
ji nusimovė pirsztines ir paė
mus in savo rankas mano ran
ka, tvirtokai ja spausdama 
priglaudę savo veidą prie ma-

— Asz nesuprantu ka ta
mista nori pasakyt. Buk malo
nus, paaiszkink: ka reiszkia 
tamistos iszsitarimas, taip 
kaip kiekviena moteri.

Valandėlė tarp mudviejų už- 
vieszpatavo tyla. Asz mans- 
cziau kaip jai iszaiszkinus. rei
kalaujama klausima: sakyt jai 
tiesiog savo nuomone, ar iszsi- 
sukinet. Ji-gi savo akis insmei- 
giiis mano akysna lauke. Va
landėlė pamanstes,. pasiryžau 
pasakyt teisybe. Žiūrėdamas 
tiesiai in jos akis, sakau :

— Klausiate, ar asz tamis-

tukstanczius esu

ta myliu. Taip. Asz myliu 
kiekviena mo eri labiau už vy
ra. Taigi ir trmista kaipo mo
terį, myliu lygiai kaip ir kiek
viena., kuriu
iki sziol mates. Todėl, kad su 
sziuom pirmutiniu su tamista 
pasimatymu nematau dar tos 
ypatybes, ki rios delei gale- 
cziau tamista ii 
kitas.
• > — Bet 
kurias

is

pylet labiaus už

u tukstancziu, 
sziol mates, 

ha pasiry- 
ara, drauge

toliau s, gal ir in 
ižinti sueit, szal

zau su
praleist, O1 ai
artiymesne pal;
tai nusiszypsojus atsake ji.

— Acziu.
tuomi, galėtu
vai taip pasie 1 gt. Tamista ■ szi 
vakara akviatjnot su manim 
praleist, kita
ežia, su treczi t ir Lt. Tas tai 
kiekvienos nuteres yra liuosa 
valia.

Akvatindamosi 
kiekviena leng-

gal su kitu, tre-

skubiais iszkarto 'žingsniais 
nužingsniavo. .Užbaigė juos 
kokiu tai liūdnu, lyg susigrau
dinusiu tonu. Maeziau kaip 
bekalbant .jai, su kiekvienu 
isztartu žodžiu, jos veidas, vis 
labiaus skendo kokiu tai liūd
numo ukan. Man norėjosi 
klaust, bet:nespėjau; vos tik 
pabaigė savo kalba, greitai nu
ėjo. •

Sėdausi asz vėl savo, vieton 
ir žiurėjau in ja besitolinan- 
czia, lėtais žingsniais, parko 
aleje. Maeziau kaip praeidama 
pro szvieczianczia szale alėjos 
lempa, iszsieme isz krepszelio 
nosinuke, (prisidėjo įsau prie 
akiu ir szluostesi skruostus. 
Isz to asz, spėjau, jbg ji verkę 
eidama. Bet ko? Juk ji nuėjo 
nuo manės tokia kokia ir atėjo. 
Man pasidarė jog gaila. Norė
josi pasivyt ja ir paklaust: ko
dėl ji tokia, liūdna atsitraukė 
nuo manės, bet nedrįsau. Ly
dėjau ja. akimis kol galutinai 
isznyko nakties tamsoje.

Tuomet suspaudė man kru

tinę kokis tai liūdnumas. Net 
ir tas, priesz. mane reginys, ku
ris (pirmiau taip man pat, ko, 
neatrodė tokia malonus.1 Sėdė
jau vienas ir pats su savim kal
bėjau:

-— Nelaiminga moteriszke! 
Pasiūlė man savo meile, lie ku
rios man lengva apsieit ir ji 
nudavė norinti mano, meiles, 
kuri ir jai nebuvo reikalinga, 
be jos ir jai lengva, apsieit. Bet 
delko, vieton to, ji nepasakė to, 
ko delei ji taip elgęsi, kas tik
rai jai yra reikalinga. Gal ji 
neturi kur but? Gal negauna 
darbo ir neturi pinigu? Gal ja 
tas tik ir verezia taip elgtis? 
Jeigu taip, tai kodėl nepasake? 
Jeigu ji butu pasakiusi, asz pa
gal savo, iszgale buezia nors 
tuom kart ja suszelpes.

Taip bemaustant pasidarė 
man nyku, liūdna ir vešu. 
Laikrodis rode puse po vienuo
likos, tai pakilęs nuo suoluko, 
ėjau važiuot namon.

----- GALAS-----
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“Talmudo Paslaptys”
r J '

ŽYDU TIKYBOS
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa.. U.S.A

Istorija Apie. . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

To kelione po svietą ir lindima* 
apie Jezu Kristų. 

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

♦*»**«♦*♦»*♦»*♦♦*»•*♦♦*♦♦*«♦*♦♦*♦•*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*•♦*♦«

.

;; Iszmestas ::
rpAM'STOS, beabejo, matėte 

(paklydusi kaimo szuni.
Vargszas, kaip jis persimaino 
paklydęs! Pas jusu kaimyną 
jis buvo gražus, lilpsznus, sma
gus, o- dabar pasidarė baugsz- 
tus, iszkarto blaszkes, lakstė 
imvisas pusęs, paskui-gi apsi
prato: galva nuleido, akis pa
nėrė, perdaro, ir valkiojasi isz 
urzdiko in iirzdika, isz sziuk- 

; szlyno in szliuksžlyna. Gera- 
szirdis ji pamates.karsztai. isz- 

■ taria: Nabagas szunytis!
Vakar asz pamaeziau toki 

szunyti ir apsiverkiau.
Vaizdingai jis primine man 

vieno mano patinstamo nelai
me. Valanda ar daugiau asz 
stovėjau uliyczioje nepasijudin 
damas, vis. misi yd am as apie ta 
vargsza vaikina.

• i Pažinau asz ji isz matymo. 
Restaurante szaukdavo ji Jo
nu. Jis buvo mokytas, sveikas,

buinus, linsmas ir malonus vy
ras. Turėjo daug geru draugu 
ir prieteliu. Buvo laimingas 
taip laimingas, kad asz džiaug 
damasi, taikiai pamislydavau: 
Kad man taip, 'butu!

Tankiai jis ateidavo restau
rante su jauna, grakszczia 
mergina Elena, ir krėsdavo 
juokus, ilgai sėdėdavo prie 
vieno stalo.

Ji szypsodavos jam. ir kalbė
davo, parinktais žodžiais taip 
kad pro szali žiūrint pavydas 
grauže. Tokia prieplaiki ji 
jam buvo, taip ji mylėjo ji, ji 
kurios rankos lauke tukstan- 
eziai parinktu vaikinu.

Vaiksziežiojo jis galva augsz- 
taidszkeles, szauniai ir lams- 
cziai. N e v iena skaistuole 
džiaugsmu kvaiszo jei tik gavo 
insikabyt in jo ranka ulyczio- 
je-

Rodos kad visi žinojo ta bin-

galetu but? Pasigirdo man uiž 
ipecziu malonus moteriszkesi 
balsas. Atsigryžes pamaeziau 
ties manim, ant takuczio sto- 
Vniczia vidutinio, tiesausi ugioi 
gražiai apsirengusia jauna mo- 
teriszke. Pamatęs pažinau, jog 
tūlas laikas atgal, ji du kartu 
tuom takucziu buvo, pro mane 
praėjusi.

— Dvideszims penkios mi
nutes po devynių, (pažvelgęs 
laikrodin, atsakiau:

— Acziu. U! Jau net kiek!

Jeigu Permainote 
Savo Adresus 

• i

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad jiems 
“Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kasoto!” Ssirdingai -Ącziul

vaikams daryti
Tik ant keturiu akiu, 

Tėvas su motina 
Perkratyt turi savo 

neužganadimu s.
Motinos tankiai 

klaidžioje,
Jeigu mokina vaikus

Užtylėti ka toki priesz.
tęva,

Neprivalo to daryti, 
Kad jisai atnesztu ir 

nesmaguma,
Nes tankiai tėvas in . 

ipaszeluma,
Ir baudžia daugiau.

Tankiai motina mokina 
vaikus:

“Žiūrėkit kad apie tai 
tėvui nekalbetumet,” 

O da arsziau
Kada kūdikis tėvui 

meluoje, 
Užslėpdamas teisybia.
Motina pati negerai 

daro,
Nes kūdikis iszmokytas

Meluoti priesz tęva, 
Neužilgio pradės ir 

motina apgaudinėt.
Paklusnumas, teisybe 

ir atvirumas,
Yra geriausiu pamatu 

Ant iszauklejimo kūdikio.

Pirkie U. S. Bonos

no Veido ir kiek nusilenkus pa
dėjo galva man ant krutinės.

— U! Kokia ranka, szalta! 
Man labai norisi ja snszildyt, 
tardama tuos žodžius prispau
dė mano ranka, sau prie kruti
nęs ir greitai apgaubė ja savo 
virszutiniais drabužiais. Tuoj 
palengva atėmiau savo ranka 
sakydamas:

— Laibai tamistai užtai dė
kingas, bet tas jusu. rūpestin
gumas bereikalingas. Man in 
rankas veik niekuomet nėra 
perszalta. Nors asz atėmiau isz 
jos savo ranka, bet ji vėl, tary
tum nejuczioms, *ja pagavo, ir 
savo delnais spausdama kalbė
jo vėl uždavinedama savo 
klausimus. Ji padėjus savo 
galva man ant peties patyka 
tarė:
' .— Kaip gerai yra!

— Bet tik su tikra, szirdin 
ga ir tyra meile, pridpriau 
asz.

— Ar tamista myli mane? 
Pakėlusi savo galva man nuo 
peties užklausė.

— Taip kaip kiekviena, 
jauna moteri lygiai myliu ir 
tamista, truputi pamanstes ir 
atsakiau.

—I Tiktai taip?! L|y|g ir nu
stebus, lyg nusiminus, užklau
sė ji:

— Taip.

Ant jos vei< o apsireiszke ko
kis tai nusiminimas ir, staeziai 
žiūrėdama man in akis lyg; ir 
norėdama persitikrint, užklau
sė: ., . . t..

— Ir tikrai taip?
— Taip. O gal tik mano 

supratimu. Į
—’ Gali but ir taip, bet,...

Laba nakti.
— Laba nakti. Acziu už

draugiszkuma.
—t Tamistai taip pat acziu. 

Bet....
Isztarusi tuos žodžius, grei

tai atsistojo nuo suolo ir pra- 
tiesdama man savo ranka, dar 
karta palinkėjo labos nakties 
ir jau buvo benusigryžtanti 
nueiti asz iszsitariau:'

— Ar nebūtumėt maloni, 
tamista, pabaigt savo sakini, 
kuri užtylėjote, apsistodama 
ant žodžio “Bet?”

— Jeigu tik tamista akva- 
tini. |

— Taip. Asz klausau.
Tarp mudviejų užstojo tyla. 

Po valandėlės tylėjimo, in- 
smeige savo akis man akysna 
ir patyloms pradėjo:

— Neseniai sakiesi, jog vi
sas moteris labiaus. negu, vyrus 

i myli, bet szaltesnis prie ju esi 
negu szios dienos vakaras.

Užbaigus sziuos žodžius, 
greitai apsigryžo ir takeliu,

NATO defends our freedom
and strengthens world peace"

. Eleanor Roosevelt
Since NATO was founded ten years ago, not one inch of 
territory in the Atlantic area has fallen under Soviet 
rule.. NATO. stands for the North Atlantic Treaty 
Organization—composed of 15 free nations including 
the U.S. It is a strong military and political force that 
greatly reduces the chances of another world war. And 
behind the shield of NATO, you and 450 million free 
men can work for. a better life in peace.

Send for free booklet on NATO. Write:
NA1 O INFORMATION, Box 88, New York 21, N.Y.

NATO10 years on guard
against another World War

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.
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gu, gyveniniu pasitenkinusi 
Joną, ta laiminga Joną. Būda
vo taip ir klausai:

—■ Jonas!
—I Tas Jonas!
Vargszas Jonas. Ir jis už

stojo ant gyvenimo briaunos 
kuri perreže jo padus ir iszsun 
ke jo jauna krauja: tokias 
griuvenas padare isz to jau
nuolio, kad paskui buvo gaila 
ir bianru in ji pažiūrėti.

Viena idiena jis, kaip ir tuks- 
taneziai kitu, neteko darbo. O 
kai liko be darbo, taip ir be 
duonos. Iszkarto jis dar nenu
sigando: Vienas draugas, už
mokėdavo už jo pietus, kitas 
už vakariene, kitas nupirkda
vo in szokius tikieta, kitas da
vė kamlbari. Taip dięiios ir 
slinko1 viena paskui kita.

Tiktai po keleto sanvaiežiu 
ir jo prioteliai atsidūrė jo pa
dėjime. O ant galo ir kambaris 
jam atsakyta kada jo draugas 
iszvažiavo in kita miestai

Ta diena, jis atbėgo restau
rant a (persimainęs susijudinąs. 
Mažai pasiėmė valgyti, 'Bet j ir 
to nesuvalg(*.

Vienas ir kitas pažvelgė in ji 
kreiva, akimi ir nieko jam -ne
sako. Tik vienas nepažinsta- 
mas teiravosi ipas szale sėdin
ti: Kam jam kad toks? Iszmete 
ji isz kambario, atsake tasai.

'Paskui Jonas susiramino ir 
ilgainiui pasidarė tikras tas 
szuo kuri vaiku pagaliais lai
domas, be vietos. A! Niekada 
asz neužmirsziu jo, tose dieno
se ir jo judėjimo, tu griuvėsiu 
auksinio namo ! Niekada neuž
mirsziu ! Jis pasidarė toks ta
rytum kaip laikrodis sienos. 
Kasi vakara ta paezia minute 
jis ateidavo in sena savo res
taur an ta ir užkimusiu iszbudė
jusio žmogaus balsu papraszy- 
davo puoduko arbatos. Nepa
prastai keistai jis gerdavo ta 
arbata.

Kadangi geresnius savo dra
bužius jis jau buvo1 užstatęs 
suktam verteivai už keletą do
leriu, tai ir szventa ir szokia 
diena .dabar vaikszcziojo1 su 
tais paežiais, nusitrynusiais, 
nublangusiais apvalkalais.

Arbata iszgeres gerokia pa
sėdėdavo, paskui numesdavo 
ant bufeto penktuką ir iszeida- 
vo mažais ir retais žingsniais 
žengdamas.

Asz atidžiai ji temijau ir ma
eziau kaip jis laiipsniszkai nyk 
sta, džiūsta, silpsta kunu ir 
dvasia. A! Džiūsta, nyksta! 
Ugainini ji pasidarę gyvas 
szakalis, gyvas szuo be vietose 
Jo szvarkas, szvarkas kuris 
karta 'buvo ant jo apsitempęs, 
paliko kaip maiszas, platus, su 
sikvoldaves, nudribusiais pe- 
cziais; kelines pasidarė pla- 
ezios, taip placzios kad maska
tavo isz to platuo. Jo nosis isz 
sitempe, pasidarė smaili; žan
dai iszszoko, . smailus kaulai

(Tasa Ant 2 puslapio)
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ŽiniosVietines
— Sercdoj pripuola Szv. 

Penpetuszio ir Szv. Dionizo, o 
Tautiszka Vardine: Staugir- 
das. Ir ta diena: 1932 m.,, Char
les Lind'berghas kuris buvo 
pirmutinis vienas perskristi 
skersai Atlantiko mares, už
mokėjo penkios deszimts tuks- 
tancziu doleriu žmogvagiams, 
kurie buvo pavogė jo-maža sū
neli, o sūnelis vistiek buvo nu
žudytas.

— Sekantieji likos iszrink- 
ti del “Jury” per Gegužio me
nesi: Jurgis Dulskas ir ponia 
Marcele Anceraviežiene.

— Ketverge pripuola Szv. 
Marijos Egiptijos ir Szv. Hila- 
rijo, o Tautiszka Vardine: Re
zas. Ir ta diena: 1847 m., gimė 
garsus Amerikos ' laikraszti- 
ninkas ir redaktorius Joseph 
Pulitzer.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Apolonijos ir Szv. Ezekielio, o 
Tautiszka Vardine: Mintautas. 
Ir ta diena: 1829 m., “Salva
tion Armija” apvaikszczioja 
szita diena; nes Salavaisziu 
■pirmtakunas Wm. Booth gimė 
szitaf diena.

— Jonas Kunigonis i s z 
miesto turėjo operacija in Lo
cust Mt. ligoribute.

New Philadelphia, Pa.—
Laidotuves Mares A. Vaitkų- 
nienes, kuri pasimirė Kovo 27 
diena mieste Hatboro, Pa., li
kos palaidota Seredos ryta, 
Balandžio) pirma diena, su 
apiegomis in Saldžiausios 
Szirdies ibažnyczioje devinta •«. '
valanda ir palaidota, in para.pL 
jos kapinėse.

apsigy veno Montgtomeryville. 
Paliko savo paczia Ona (Pet- 
rauskiute); tris sunns: Toma, 
isz* Mahanoy City; Alberta, 
Montgomeryville ir Edmundą, 
Colmar; trys dukterys: Teofile 
Krasnickiene, ‘Tamaqua RD 3; 
H. Wentz, ir C. Wentz., Mont
gomeryville; sesere D. Verkie- 
vicziene, Mahanoy City; broli 
Juozą, Lietuvoje, taipgi devy
nis anukus ir viena pro-anuka. 
Laidojo Petnyežios ryta vie
nuolikta valanda isz Grabo- 
riaus Zizelmann kopi vežios, 
Tamakveje.

Girardville, Pa.—
I Buvęs vargonininkas del Szv. 
Vincent parapijos Ladislovas 
Šorys, 84 metu amžiaus; stai
ga! pasimirė pareita Petny- 
czios ryta, penkta valanda na
muose Mykolo Sukievicziaus, 
385 W. Main uly. Velionis ne
sveikam per keletą, metu. Gi
mė Lietuvoje, atvyko in Ame
rika 1891 metuose, in miestą 
Albany, X. Y. Paliko keletą se 
sereniu ir brolienu. Kuna pa
laidos in Szv. Kryžiaus kapinė
se in Schenectady, N. Y.

Port Carbon, Pa. —
Walter J. Marcinowski, 35 me
tu amžiaus nuo 601 E. Third 
ul-y., likos surastas negyvas sa
vo automobiliuje, pareita Pet- 
nyczia, 4:30 valanda per vais
tine policija. Tyrinėjimas pa- 
roido kad nelaimingas žmogus 
atome savo gyvasti nuo gazo.

jr............ ii ,,,

JUODUKU
DELEGATAI

Pas Szventa Tęva Del 
Pasikalbėjimo

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

THAT'Si H FRIT
MIGHTY PUERTO RICO SENTINEL

ant savo randauninku ir ant tu 
policijantu. Policijantai rado 
jos revolveri ir iszszautas kul
kas isz to revolverio. Ji dabar 
yra suaresztuota už laikant na
mie revolveri be pavelinimo ir

1,094 Nauju Iszradimu
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NOTHING NEW!!
Rotary lawn mowers,

PRESUMABLY 
"THE LATEST THING"
WERE ACTUALLY 

INVENTED '
ISO YEARS AGO' 

THIS DRAWING OF THE 
ORIGINAL WAG DESIGNED

TO BE PULLED BY 
HORSES/

•El MORRO, THE HUSE 
Fortress that guards 
THE ENTRANCE TO SEAUr 
TlFUL SAN JUAN. HARBOR, 

PUERTO RICO, WAS 
DESIGNED IN 1S5H' IT 

withstood the assaults 
» OP ENGLISH, FRENCH,

" -V DUTCH - AS WELL. AS THE
' - marauding PIRATES

WHO SAILED The 
SPANISH MAIN.'

EMPLOYEES

rSiiMfeiafr jį

U. S. SAVINGS BONOS ARE NOOP EMPLOYEES!/ WHEN TOLIHRE A 6A I 
BONO, VOL ARE PUTTING IT TO WORK FOR TOO EARNING JC/CC/,, -

SPELLS. SECURITY' IF VOU HAVEN’T ALREADY STARTED— BEGIN NOW.

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

PRANESZIMAS
SKAITYTOJAMS!

Yra tai laibai- nesmagu, jeigu 
turime priminėti apie prisiun- 
tima, užmokesties už laikrasžti. 
Mes negalime inspeti kas ka 
mistiną. ir ar įprisiuns užmokes
ti ar ne, o tuom laik turime su
laikyti.

Arba da ka: daugelis per
maino vieta savo gyvenimo ir 
nepaduoda jokios žinios redak
cinei,.o kad ir duoda, tai nepa
deda seno adreso. Kožnas, kat
ras maino adresa, privalo pa 
dėti sena ir nauja adresa, ha be 
1o negalime permainyti.

Kožnas skaitytojas turi to 
prisilaikyti, o per tai del mus 
didelei palengvins ir ne turės 
reikalo rugoti.

vienas trokas sustojo nes drai- 
verys negalėjo kelio matyti 
per miglas. Kai jis sustojo, tai 
kiti trokai in ji susimusze nes

AUDROS
ANT MARIU

vadas
Mars, jie nesuspėjo jsustoti.
Pran- Dvylika nauju automobiliu 

sudege toje nelaimėje.

Tamaqua, Pa. —
Žinios skamba isz Montgome
ryville kaimelio, kad senas gy
ventojas Tomas J. Kvedera, 78 
metu amžiaus, pasimirė parei
ta Sereda, savo namuose. Ve
lionis gimė Lietuvoje, gyveno 
Tamakveje, o 1941 metuose

RYMAS, ITALIJA.
Popiežius Jonas Dvideszimts 
Trecziasis iszkilmingai priėmė 
Juoduku delegatus, kurie buvo 
atvažiavę in Ryma pas Szven
ta Tęva.

Septynios deszimts septynių 
metu amžiaus Popiežius Jonas 
23-czias visa ta delegacija la-

JONO ANDRULIO
...GAMYBOS...

Lietuviszki Sūriai!

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.

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu 

vese, ar Kriksztynose, vaiszin 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”
Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 

MICHIGAN FARM SURIS
.. ... . FOUNTAIN — MICHIGAN

bai gražiai priėmė. Ta Juodu
ku delegacija sudarė pusantro 
szimto Juoduku isz beveik visu 
pasaulio krasztu. Jos 
buvo Daktaras Price 
Haitian Ambasadorius 
cuzijai.

Jie prasze Szvento Tėvo kad 
jis pripažintu Juodukus lygius 
kitiems Katalikams, ir kad 
jiems butu pripažintos lygios 
teises kaip ir Baltiems žmo
nėms Bažnyczioje. Popiežius 
ant to suteko, sakydamas kad 
Kataliku Eažnyczia nepripa- 
žinsta jokio skirtumo del krau
jo ar žmogaus spalvos.

TRYS ŽUVO GAISRE
NEWARK, N. J. — Dvide

szimts devynių metu amžiaus 
Robert Donaldson stovėjo prie 
savo degancziu namu ir jautie
si bejiegis, kai jo du vaikucziai 
ir uoszvis žuvo gaisre. Žuvu
sieji buvo trijų metu Ronald J. 
Donaldson, jo sesute szesziu 
menesiu Paulette ir tu vaiku- 
cziu dede, dvylikos metu Ro
bert Rodgers.

Kaip ir isz kur tas gaisras 
atsirado nei ugniagesiai, nei 
policijantai dar negalėjo pasa
kyti.

TROKAI
SUSITRENKE

NEWARK, N. J. — Du tro- 
ku draiveriai žuvo ant New 
Jersey Turnpike kai szeszi tro
kai susitrenke, susimusze ant 
to vieszkelio per miglas.

Nelaime užkirto ta vieszkeli 
per daugiau kaip dvi valandas 
kol policijantai galėjo visus 
tuos trokus nustumti nuo to 
vieszkelio.

Nelaimėje žuvo trisdeszimts 
keturiu metu amžiaus William 
L. Welch isz North Branch, N. 
J., ir teipgi 34 metu amžiaus 
Vartkes Deombeleg isz West
field, N. J., kuris vairavo troka 
del Anchor Motor Freight 
kompanijos in Linden, N. J.

Jiedu veže naujus automobi
lius isz Linden fabriko in New 
York valstija. Abieju trokai 
užsidegė kai jie susimusze ir 
tie draiveriai panasziai žuvo 
savo trokuose.

Visi trokai susimusze kai

VIESULOIS
|LORIDOJE

Potvaniai 
karuose

4 Zu
Vidu

— Viesu- 
valstija, kur

ORL
los isztiko
keturi žmoneh žuvo ir apie ke
turiolika buv

Vidur Vakaruose upes bai
siai patvino nuo lietaus ir apie 
szimtas žmor iu turėjo isz savo 
namu iszsiki austyti. Apie du 
tukstancziai žmonių neteko sa
vo pastoges.

Floridoje ios viesulos pada
re iszkados i ž daugiau kaip 
milijoną doleriu.

Daug mies 
pranesza kad tos viesulos bai
siai daug iszkados padare ir 
kad dar per anksti tikrai pa
sakyti kiek žmonių buvo su
žeista.

Visos upes yra baisiai patvi- 
nusios ir yra pavojaus kad jos 
prasilies per savo krantus ir 
dar daugiau iszkados padarys.

o sužeista.

tu ir miesteliu

SZOVE IN
POLICIJANTUS

PHILADELPHIA, PA. — 
Supykus szeimininke, Ponia 
Mary A. Cassel, penkios de
szimts metu amžiaus, inpykus 
in savo randauninkus, paleido 
kelis szuvius in policijantus, 
kai jie pribuvo pasiteirauti 
kas tenai darosi.

Jos randauninkai su keliu 
menesiu dukrele pradėjo 
kraustytis isz jos namu kai jie 
nesutiko nei ant randos nei 
ant tvarkos tuose namuose.

Kai policijantai pribuvo, 
Ponia Mary A. Cassel paleido 
tris szuvius in policijantus, bet 
riiekam n/jpataike. Paskui ji 
pasikavojo in vonia kur poli
cijantai ja užtiko ir suareszta- 
vo. Iszrodo kad ji buvo su savo 
vyru priesz tai susipeszus ir 
paskui savo pagieža ji iszliejo

Price $3.00 ”**•
COLORS) Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.
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Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

Garsus iszradejas
A. Edison, per szeszios de
szimts tris metus užregistravo 
tūkstanti devynios deszimts 
keturis naujus iszradimus, ku
rie padėjo inžinieriams ir dak
tarams, anot McGraw Edison 
Kompanijos, in West Orange, 
N. J. Jis iszrado kaip iszrokoti 
oro szaltuma ir sziltuma, kuri 
ir sziandien visi variuoja.

NEW YORK, N. Y.
Baisios audros isztiko daug 
laivu ant Atlantiko mariu, Ko
vo menesio pabaigoje. Nuo Vo- 
kiecziu laivo milžiniszkos ban
gos nunesze keturis jurininkus 
in mares. Visi jje prigėrė. Jie 
buvo ant North German Lloyd 
liner “Berlin,” kuris plauke 
isz Bremen in New York, su 
penkiais szimtais trisdeszimts 
keturiais keleiviais ir trimis 
szimtais penkios deszimts jū
reiviu, darbininku ar patar
nautoju.

Keli tuzinai keleiviu ir dar
bininku buvo sužeisti per tas 
audras.

Laivas del tu audru visa pa
ra pasivėlino atplaukti in New 
York uosta.

Didžiausias ir greicziausias 
laivas “Queen Mary” ant ku
rio važiuoja augszti diplioma- 
tai ir valdininkai, atplaukė in 
New York uosta, dvylika va
landų pasivelines.

Vokiecziu laivas dabar ap
lenks Halifax uosta kad jis ant 
laiko galėtu pribūti in New 
York uosta.

Kitas didelis ir labai grei
tas laivas dvideszimts devynių 
tukstancziu tonu “Constitu
tion” inplauke in New York 
uosta, devyniolika valandų pa- 
|sivelines. Keletą keleiviu ant 
‘ ‘ Queen Mary ’ ’ ir ant ‘ ‘ Consti
tution” buvo sužeisti, o kiti 
buvo susirgę mariu liga nuo to 
kratymo per tas audras.

Beveik visi kiti laivai pasi
liko ant giliu mariu per tas au
dras ar stengiesi 'greitai in- 
plaukti in kuri uosta, kad isz- 
vengus tas audras ant mariu.

Didelis laivas * ‘ America ’ ’ 
pasiliko giliose marese per tas 
audras ir neiszdryso plaukti in 
kuri uosta, nes jo kapitonas 
jautiesi daug saugiau ant gi
liu ir placziu mariu negu prie 
kurio kranto.

“Constitution” laivo kapi
tonas Hugh L. Switzer sako 
kad jo laivas sutiko keletą vie
sulu ant mariu per Velykas ir 
kad jis turėjo labai isz lėto 
plaukti ir nebedryso artintis 
prie kurio kranto. Jis sako kad 
saugiausia vieta jo laivui tai 
ant giliu mariu, kur jis pasi
liks kol ta audra nurims.

Thomas

Operacija Ant
Televizijos

Chirurgai, daktarai padaro 
operacijas ant televizijos kad 
studentai mokindamiesi ant 
daktaru galėtu pasimokinti 
apie tas operacijas. Szviesa del 
tu operacijų buvo iszrasta gar
saus iszradejo Thomas A. Edi
son.

KARDINOLAS
SVEIKSTA

Sziu Dienu Stebuklas

Garsus Iszradejas Thomas 
A. Edisonas iszrado “flouros- 
cope” szviesa del operacijų. 
Jis ta savo iszradima nei nere
gistravo, bet paliko daktarams 
kad jie lengviau ir geriau ga
lėtu padaryti operacijas.

VARSZAVA, LENKIJA. — 
Kataliku Bažnyczios virszinin- 
kai pranesza kad Kardinolas 
Stefan Wyszynski sveiksta. 
Jis buvo susirgęs sząlczio liga 
ir negalėjo dalyvauti Didžio
sios sanvaites ir Velykų apei
gose del savo ligos, bet dabar, 
anot paskutiniu praneszimu, 
jis sveiksta ir viskas tvarkoj.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 

. . . MALDA ...

Viesz. Jėzaus ir ;! 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE. PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

Naujas Daktarams 
Iszradimas

‘The Wizard of Menlo Park’ 
Thomas A. Edison iszrado 
nauja iszradima del szviesos ir 
del ligoniu, kurie serga para
lyžiaus liga ir turi būti gydo
mi in geležine tanka,kai pa
prasta elektros szviesa užges
ta.

Pirkite U. S. Bonus

arba pradžia 
SKAITYMO

...IT...
RASZYMO

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

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