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Prez. Trumanas In Florida
Isz Amerikos
EROPLANAI

SUSIMUSZE
PADANGĖSE

MOORBSTOWN, N. J. —
Trys vyrai užsimusze kai du 
maži eroplanai susimusze pa
dangėse ir nukrito ant farmos, 
netoli nuo Moorestown miesto.

Du vyrai ant sykio užmuszti. 
Policijantai dažinojo kad jiedu 
buvo trisdeszimts vieno meto | 
amžiaus John Brockmeyer isz 
Collingswood, N. J., ir d vide - 
szimts septynių metu amžiaus 
Joseph Layton isz Philadel- 
phijos. Treczias dvideszimts 
asztuoniu metu amžiaus John 
Barneli, isz Philadelphijos, pa
simirė in Burlington ligonine, 
Mount Holly, N. J.

Brockmeyer skrido sau vie
nas su ka tik naujai nusipirku
siu mažu eroplanu. Jo eropla- 
nas užsidegė kai nukrito ant 
žemes. Ugniagesiai negalėjo jo 
lavono pasiekti, kol gaisras 
buvo užgesintas.

Antras eroplanas neužside- 
ge. E'roplanai nukrito ant far
mos apie puse mylios nuo viens 
kito.

DAKTARAS
SUSIŽEIDĖ

Automobilius Invažia- 
vo In Namus

ELM, N. J. — Jaunas Phila
delphijos Daktaras buvo labai 
sužeistas, kai jo automobilius 
invažiavo in stuba, szalia 
White Horse vieszkelio, netoli 
nuo Elm miestelio, N. J.

Dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus jaunas Daktaras John 
V. Allen buvo labai sužeistas 
ir nuvesztas in ligonine.

Ponia Helen Parzanese, tris
deszimts metu neszczia motina 
labai iszsigando toje stuboje 
kai tas automobilius invažiavo.

Policijantai sako kad Dakta
ras Allen važiavo isz Atlantic 
City in Philadelphija, kai ta 
nelaime atsitiko. Jie sako kad 
jis užmigo bevažiuodamas.

Dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus Frank Mahon susižei
dė — jaih buvo galva praskel
ta, kai jo automobilius sudužo 
in freitkari ant Delaware Ave., 
Philadėlphijoje.

Septynios deszimts septynių 
metu amžiaus Herman Dubin
sky buvo automobiliaus už- 
musztas, kai jis ėjo skersai 
ulyczia, Reading, Pa. Draive- 
rys sako kad jis jo neinate nes 
atvažiuojanezio automobiliaus 
szviesos ji buvo apakinę. Sene
lis Dubinsky buvo begryžes

Kaltas

Buvęs New York miesto 
ugniagesiu Komisijonierius 
James Moran buvo surastas 
kaltas už net dvideszimts ke
turis prasikaltimus, netei
singumus. Jis su savo drau
gais daugiau kaip puse mili
jono doleriu kas metai užsi
dirbdavo pareikalaudamas 
visokiu mokeseziu isz namu 
savininku ir kontraktoriu.

isz choro praktikos, kurs jis 
su kitais lavinosi ir mokinosi 
dainoti Vokiszkas dainąs. į

Trys buvo užmuszti kai du 
automobiliai susikūlė arti 
Smyrna miesto, Delaware vals
tijoje.

Du kiti automobiliai susimu- 
sze Camden mieste prie Tre- 
czios ir Cooper ulycziu. Drai- 
verys Wilmer J. White buvo' 
to trenksmo iszmestas isz savo i
automobiliaus ir sutrintas.

l^Pifkie U. S. Bonus!

Tarptautinėse lenktynėse 
del visu didesniu ir galin
gesniu eroplanu, Amerika 
dabar stato szita savo B-36 
bombneszi, kuris yra rengia
mas in Consolidated Vultee 
erop’anu fabriką San Diego, 
Calif ornijoje.

Szitas bombneszis, apart 
didžiausiu inžinu, turi dar

VAIKAS PASIVOGĖ
AUTOMOBILIU

— 
Užsimusze Automobi

liaus Nelaimėje

CHICAGO, ILL. — Penkio
likos metu amžiaus Charles 
Enzenbacher prižadėjo polici- 
jantams, kad jis jau bus geras 
vaikas. Jis buvo paleistas isz 
pataisos namu, kur jis buvo pa
dėtas už kitus prasikaltimus.

Ta paezia diena, kada jis bu
vo paleistas isz pataisos namu, 

I jis pasivogė automobiliu ir isz- 
važiavo ant raidos, susimusze

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PENKI PRIGĖRĖ

Automobilius Inkrito
In Uosta

i .
COPENHAGEN, DENMARK. 
— Penki isz vienos szeimynos 
prigėrė, kai jie žiurėjo in sau
les užtemimą. Ju tėvas vairavo 
automobiliu ir žiūrėdamas in 
saules užtemimą nuvažiavo 
nuo vieszkelio ir invažiavo in 
mares, in Svendborg uosta ant 
Funen salos.

Keturios deszimts metu am
žiaus Jens Nielsen, fabrikan
tas buvo iszvažiaves su savo 
žmona ir savo trimis vaiku- 
cziaįs pažiūrėti kai saule už
tems.

Galva iszkele augsztyn ir 
žiūrėdamas in saule, jis nuva-' 
žiavo nuo kranto ir in mares, i

Galingi Sparnai

tuos szaunanezius, “Jet” 
inžinus, kurie, nežiūrint 
bombneszio sunkumo gali ji 
greitai pakelti in padanges 
ir kad ir priesz veja ji stum
ti net greieziau kaip keturis 
szimtus ir trisdeszimts pen
kias mylias in valanda.

Jo szeszi inžinai turi po 
tris tukstanezius penkis

RAUDONAS 
KRYŽIUS

SUSTABDYTAS

SEOUL, KORĖJA. — Ame- 
rikes Raudonasis Kryžius turi 
vienuolika tukstaneziu maisto 
ryszuliu, prirengtu del Ameri- 
kiecziu belaisviu Korėjoje, bet 
dabar nebežino ką su tuo mais
tu bedaryti nes Komunistai ne- 
pavelina Amerikos Raudonjo 
Kryžiaus darbininkams ta 
maista iszdalinti.

Komunistai atmeta net ir 
Tautu San jungos pareikalavi
mus ir insakymus, kad butu 
pavėlinta belaisviams maisto 
pristatyti.

Amerikos Raudonasis Kry
žius turi prirengęs daug mais
to belaisviams ir ligoninis, bet 
negali ta maista pristatyti.

Tie Komunistai mielu noru 
ta maista priimtu, jeigu jie pa
tys galėtu ji iszdalinti, nes ta
da tie belaisviai nei trupinėliu 
negautu, nes patys Komunistai 
visa ji pasisavintu.

------------ -7----------
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NELAIMĖJE

RIO DE JANEIRO, BRAZI
LIJA. — Sunkvežimis, autobu
sas su asztuonios deszimts vy
ru, moterų ir vaiku isz Pietry
ti! Brazilijos, nuvažiavo nuo 
vieszkelio augsztuose ka?nuose 
ir nukrito nuo stataus kalno. 
Penkiolika žmones buvo už
muszti, o daugiau kaip penkios 
deszimts sužeista.

szimtus arkliniu jiegu, su
darydami tam eroplanui, 
bombnesziui keturios de
szimts du tukstaneziu arklio 
jiegu. (Inžino jiega yra mie- 
ruojama nuo tiek kiek vįe- 
nas arklys pavesztu, ir už tai 
yra vis kalbama apie arkli
nes jiegas ar arklio jiegas.)

□ o □

200 Mainieriu
Straikuoja
West Virginia

Komunistai Neinsileidžia Ame
rikos Raudona Kryžių Su Mais
to Belaisviams Korėjoje; Prezi
dentas Trumanas Važiuoja In 
Key West, Fla., Del Pasilsės Ir 

Prisirengs Del Rinkimu
Laikrasztininkas, Karo 

Belaisvis

Pirmutinis paveikslas An
glo laikrasztininko kuris bu
vo dingės Korėjoje. Komu
nistai szita laikrasztininko 
Phillip Dean paveiksią pa
skelbė. Jis buvo laikraszti
ninkas del London Observer.

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas 
Trumanas važiuoja ant keliu sanvaieziu in 
Key West, Florida, kur jis_ sako, jis pa
silsės ir prisirengs del ateinaneziu Rinkimu, 
per kuriuos jam reikes daug iszvažineti ir 
daug prakalbu pasakyti, nežiūrint ar jis pats in 
tuos Rinkimus stos ar ne.

Prezidentas sako, kad jis ketina tiek 
pat ar dar daugiau iszvažineti negu jis buvo 
iszvažinejes 1948 metuose per Rinkimu Vaju.

Prezidentas Trumanas ketina Floridoje 
praleisti apie tris sanvaites. Jis ketina su-
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200 MAINIERIU REIKALAUJA 
DAKTARUI NAMU

i _________

FAYETTEVILLE, WEST VIRGINIA — 
Apie du szimtai mainieriu su savo szeimy- 
nomis, pareikszdami savo nepasitenkinimą, 
marsziavo po miestą. Mainieriai sustrai- 
kavo ir ne ėjo dirbti in Fayette apygarda.

Susikirtimas ir nesusipratimas iszkilo isz 
to, kad mainieriai yra pareikalavę kad kom
panija duotu vienus namus unijos daktarui 
Norman Ackerman in Beards Fork.

Kompanija sako, kad namai yra prireng
ti tam daktarui, bet ne tie, kuriu mainie
riai reikalauja, nes tuose namuose yra ap-< 
sigyvenus szeimyna. Kompanija sutinka 
tam daktarui parūpinti kitu namus, bet ne 
tuos kuriu unija reikalauja.

Kai ’tie mainieriai sustraikavo, tai du 
szimtai darbininku in Eastern Gas & Fuel 
Kompanija negalėjo dirbti.

NAMINE APSAUGA 
NESISEKA 

a

Stoka Vadu, 
Darbininku, Savanoriu

’ PHILADELPHIA, PA. — 
Namine Philadelphijos apsau
ga, ar prisirengimas prie karo 
nelaimiu nesiseka. Tam reika
lui komisija turėjo savo pirmą
jį mitinga pasitarti ir pažiūrė
ti kas yra nuveikta nuo to lai
ko kada tas darbas buvo pra
dėtas ir matyti kad beveik nie
ko nėra nuveikta.

Szita komisija buvo suorga
nizuota kai tik Korėjos karas 
prasidėjo, pusantri metai at
gal.

Major Generolas Norman D. 
Gota szitos komisijos direkto
rius, pats prisipažinsta kad 
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Kas Girdėt
Gvveuo karta labai turtm- 

gas .pirklys ir jis norėjo kaip 
nors sužinoti, ar jo sunui gyve
nime ir biznyje seksis ar ne.

Karta .jisjpasiszaukes sunu, 
jam parode vienoj rankoj vie
na auksini doleri, o kitoje po
pierine -szhnto doleriu bumasz- 
ka, ir sako:

“Kas tau, sunau, laibai pa
tinka, ka tu labiau vertini, my
li, auksa ar pinigą?”

Sūnūs, kiek pagalvojęs sa
ko: “Asz pasirenku auksa.”

Tėvas nustebo ir nulindo, 
kad sūnūs prisiriszes prie bliz- 
gucziu, negu prie tikro pinigo, 
bet sūnūs, laikydamas auksini 
doleri rankoje pridūrė:

“O dabar, teveli, duok man 
ir ta popieriuką, kuria tu vadi
ni bumaszka. tam auksui suvy
nioti. ”

Senis Butkus, 'bekalbėdamas 
apie Komunistus ir apie Juozą 
Stalina mums pasakė kad jis 
taps Komunistu kai:

Stalino paveikslas Maskvos 
laikraszcziuosę atsidurs ant 
antro puslapio *

Kai Maskva pripažins kad 
nors viena koki daigta kuris 
kitas krasztas iszrado pirm 
Kuškiu;

Kai Sovietu Rusijos pilietis, 
intaftas už neisztikimybe bus 
Sovietu teismo paleistas ant 
kaucijos ir gales save gintis;

Kai Amerikos Komunistai 
norės gryszti in savo skelbia" 
maji rojų;

Kai tie Amerikos Komunis
tai nors syki prisipažins kad 
Maskva nors syki per isztisus 
metus suklydo.

Jacob Malik, Sovietu Rusi
jos atstovas Tautu Sanjungoje, 
sakydamas, kad 'Amerika su 
Anglija yra dabar pradėjusios 
“Treczia Pasaulini Kara,” tos 
sanjungos susirinkime visa ko- 
sere szauke: ‘1 Amerika bijosi 
taikos Korėjoje. Jos valdžios 
vadai yra kaip kokie pasiutė
liai ar žmogderiai, kurie gali 
savo sanžines nuraminti tik su 
vis daugiau ir daugiau žmog- 
žudyscziu' ir kraujo pralieji
mo!”

Garbingas valdytojas, Ang
lijos Jfaralius, Jurgis Szeszta- 
sis pasimirė. Jo žodžiai per Ka
lėdų prakalbas, 1950 metus dar 
ir sziandien skamba: “Jeigu 
pasaulis iszsigel'bes, tai visi 
mes turime isžmokti mylėti, 
ne pykti; tverti, ne naikinti.”

Amerikiecziai yra insiskoli- 
ne ir ant isžmokęsczio moka už 
namus, automobilius, televizi
jas, ir taip toliau net asztuonios 
deszimts bilijonu doleriu.

■ Prezidento rinkimai jau arti
nasi. Nežiūrint ka laikrasz- 
cziai raszo ar kandidatai sako; 
ne męs.piliecziai, bet musu Po
litikieriai iszrenka mums Pre
zidentą. Politikieriai tik mums 
leidžia isz dvieju pasirinkti!

Kareiviai, kurie d a b a r 
ghysžfa įfcz Korėjos, mažai ka 
sako ar pasakoja apie kas te
nai darosi. Visiems jiems yra

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

Karo Sztabo griesztai insakyta 
užsidaryti savo burnas ir nie
ko niekam nesakyti!

Sztai kokia Amerikos Lais
ve! Ko tas musu Karo Sztabas 
bijosi? Ar musu augszti kari
ninkai bijosi kad mes, ežia na
mie dažinotume ka jie ten da- 

vro ir kokias klaidas jie dabar 
tenai yra. Sudarė? Ar pargry- 
žes kareivis neturi tos Laisves, 
už kuria jis savo gyvybe buvo 
statės ant karo lauko? Jau lai
kas imti liagan ir musu augsz- 
ežiausius karininkus ir visa 
musu Karo Sztąba ir juos pri
versti mums pasakyti ka jie 
ten daro!

Net ir sužeistiesiems karei
viams yra griesztai insakyta 
neplepeti ir nieko nesakyti 
apie Korėjos kąra. Karo Szta
bas dabar yra suvaržęs savo ei
linius kareivius daug labiau 
negu buvo per Antra Pasaulini 
Kara. Mes turime teise parei
kalauti, kad tas Karo Sztabas 
mums pasiaiszkintu, kodėl vi
si karininkai dabar taip bijosi 
kad mes ka nors dažinotume.

Mes visi girdime ir skaitome 
kad plieno ir geležies ir kito- 
ko tavoro visur trumpa ir 
trūksta. Bet dideli biznieriai ir 
fabrikantai isz viso to tik gar
džiai pasijuokia! Jie sako, 
“tik parodyk mums kad tu tu
ri gana pinigu, ir mes tau 
pristatysime ka tik tu nori.” 
Szitie fabrikantai sako, kad jie 
turi ar gali gauti visko ko tik 
ir kiek tik jie nori.

Prancūzijoje musu kontrak- 
toriai .gauna milijonus doleriu 
pelno, bet Prancūzams darbi
ninkams' labai prastai moka. 
Tai geras biznis tiems musu 
kontraktoriams, bet prasta po
litika musu krasztui, nes dabar 
jau Prancūzai ima neapkesti 
Amerikiccziu.

Platinkit “Saule”

Pypkes Durnai

Pavargėlio Daina
Asz užgimiau nebageliu, 
Ir užaugau pavargėliu. 
Einu per svietą melsdamas, 
Geradejus garbindamas. 
Kad mane žmonys nemato, 
Asz turiu gera sveikata, 
Visi natriai yra atvirti, 
Galecziau ir darba dirbti. 
Kaip tiktai žmogų sutinku, 
Szirdingai ji pasveikinu, 
Sermegelia turiu menka, 
Ir kiek galiu susilenkiu. ’ 
Turiu dabar vežimėli, 
Gražu arkli ir parszeli, 
Kad nenoriu vaikszczioti, 
Galiu dailiai pavažiuoti. 
In namus kur invažiaves, 
Ir lasziniu brizą gavės, 
Verdu skania kankuoline, 
Arba rugszczia roputine. 
O kad parszeli paskerdžiu, 
Sriuba tirszta iszverdu, 
Dabar ant tu riebiu pietų, 
Daugel ubagu pakviecziu. 
Pavargęs galiu atsigulti, 
Nerupi man arti ne kulti, 
Miegu, kiek szirdies vadina, 
O niekas mane nežadina.
Sztai kaip man viskas klojas, 
O mergele mane dabojas, 
Žadu vesti asz sau paezia, 
Raudona, gražia Ona.

NAUJAS LIETUVIU
TRANSPORTAS

NEW YORK. — Vasario 
(Feb.) 21 diena, in New Yorka 
atvyko laivu “General Ste
wart” isziplaukusiu isz Bre
merhaven Vasario 11 d., Lietu
viai:

Ambrozaitis, Nikuliną, Regi
na, Reinardas, Vytautas, Gra
žina, Aloydas, in Chicago, Ill. 
— Betai, George, Johanna, Ot
to Herbert, Anita, Heinz Emil, 
Erna. Helga, Edda Ruth, in 
Gobles, Mich. — Bungardas, 
Marijona, Jeva, ir Juozas, in 
Detroit, Mich. — Endzeliene, 
Marcele, ir Jakaity te, Elena in 
Philadelphia, Pa. — Franz, 
Friedrich, Jenny in New Bri
tain, Conn. — Gaidys, Jonas, 
Marta, Lorancaitis, Diteris, ir 
Gaidys, Albinas, in Brooklyn, 
N.Y.— Gileviczius, Jonas, Li- 
ane, Detroit, Mich. — Grigai
tis, Eva, .Johann, Rimantas, 
Arvydas, Chicago, Ill. — Ha
gen, Edith, Erigh, Holly, L. I., 
N. Y. — Jelitzky, Adolf, He
lene, Lydia, Eugenia, Wally, 
in Tarentum, Pa. — Rama
nauskas, Antanas, Helene, in 
Chicago, Ill. -— Razmukas, Jo
nas, Du Boise, Pa. — Skran
džius, Maria, Wilhelm, Erika, 
Wanda, Cicero, Ill. — Teresz- 
ko, Ruta, Benzhausaite, Barbo
ra, Marija, Tereszko, Monika, 
in Washington, D. C. — Timas, 
Frydas, in New York, N. Y.<— 
Vitkauskas, Stasys, Brone, Ire
na, Vytautas, Leonas, Nijole, 
Edwardas, in Baltimore, Md.

—BALE Cent ras.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie’Jezu Kristų.

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

GRAŽI KARILE
:: KARALIENE :: 
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Iszkase kardais smiltino 
duobe, užpylė savo auka su ja 
kardu, saidoku ir visais gink
lais smiltimis o patys nuėjo 
prie nuszauto briedžio.

Paėmė briedi žadintojai su- 
gryžo. su savo naszta namon. 
Rado Karile besedinezia pa- 
grimzduose svajonėse, isz ku
riu nubudino ja atsiliepimas 
broliu. Kada, iszvydo sugryžu- 
sius su užmusztu briedžiu, ne 
matydama, savo numylėtinio, 
užklausė nerami:

Kur dejote savo dran
ga?

— Pasileido vytis alui ir 
nusivijo taip toli in kalnus, 
kad veltu szaukem ir laukėm 
jo, atsake du broliai. Bet jis 
gana gerai žino tuos kalnus ir 
sugrysz taipgi gal netrukus.

Nelaiminga mergele nepra- 
jausdama da suvis savo nelai
mes, tvirtai broliam tikėjo ir 
lauke mylimo Sario. Kiekvie
nas atbalselis priminėjo jai su- 
gryžtanti mylima, bet vis vel
tui bego žiūrėt. 'Gabaus pradė
jo nerimt mislydama apie ne
laiminga .priepuoli; nepažino
dama piktadarystes visai ne- 
mislijo, kad jos broliai' užmu- 
sze jos-numylėtini, bet misliijo 
kad Sarios galėjo nupult kur

nuo uolos in prapulti, ir užpul
tas per nuožmia žveri ir sužeis
tas negal sugryžt. Tokios bai
sios mislys gimdė jos duszioje 
sielvarta ir norėjo bėgt in kal
nus jieszkpt numylėto, bet su
gėdinta 'broliu, susivaldė, 
ypacž kad vilties spindulis da 
kuteno jos duszia ir kugždėjo, 
jog Saris žino kalnus ir nepra
žus juose nieką, tik jei ne 
sziandien tai rytoj pamatys ji-

Mergele sutaisinejo jam sa
vo skunda, koki ketino rytoj 
m'ylemui paduot, idant isz- 
reikszti kibk daug kentėjo be
laukdama, įkaip labai nerimo ir 
baisėjosi, kaip krimtosi ir siel
vartavo nežinodama ka tur 
veiktie.

Vos piriįieje saules spindu
liai apszviete narsku kalnu me
džiu virszunes Karile nenulei- 
dinejo kiu nuo Sario grineze- 
les viliodamas! iszvysiant ji 
genanti kaimine in kalnus. Ne
trukus iszvydo avis bludžio- 
janezias be pnvėzetojo po kal
nus; Sario nebuvo namie; ten 
tik isztikiinas szuo pririsztas 
ant retežio staugė laukdamas 
savo pono sugryžtant. Karile 
pasiskundė broliams, bet tie 
visai nesuramino jos, abėjodai 
atsakydami, kad nieko nežino 
kur dingOiSaris. Sielvarto pa
imta, bliudžiojo po aplinkine 
nuo visu, o būdama tarpe žmo
nių jautėsi esant vienatinių 
pustyneje.

Saris,pražuvo; nieks apie ji 
nieko nepranesza nelaimingai 
Kardei. • Tula diena nuėjus po 
aržuoliu kur neviena smagia 
valanda praleido su numylėti
niu pagrimzdo liūdnose du
rnuose. Saule jau nusileido už 
girios, tamsa apglobinejo savo 
sparnais žeme ir migdė visa 
gyvybe dienos. Karile nieko 
•uplink s?ftfes'nematydama, nes 
aptemdė jai akis sroves aszaru 
ir durnos)

Skausmas krūtinėj suspran- 
gino ja ir numarino baisa. Puo
lė be jausmo ant žemes ir nie
ko nejautė, nematė — užmigo, 
bet sapne, iszvydo savo mylima 
Sari, kuris stoja priesz ja vi
sas kruvinas ir rodo savo'myli- 
mai krutinę perverta dviem vi- 
lycziom ir sužeista kardais ir 
sako: “Žuvau nužudintas per 
veidmainiu nedorus tavo bro
lius, o kuna mano užpylė smil
timis ant kalno; kelkis ir eik 
su manim.” Krulptelejus smar
kiai persigandus nelaiminga 
Karile atmerkė akis ir vedama 
kokia virsz žemiszka galybe ei
na paskui mylima szeszeli. Bai
si regykla ! Tamsoje nakties ji 
eina per žalgaru ir szatru tilte
li patiesta. ant prietakos Nerio, 
kabinasi ant kaukaru kalnu, li
pa ant uolu persipleszineja pro 
erszkecziu krumus ir tankumy
nus su isztiesta link šzeszėliu 
dvasios i‘anka už kurios kaip 
jai rodosi vede ja. dvasia, ir ne
jautė nuilsimo, nor atlikinėjo 
kelione kokios jokia žmogiszka 
pajiega neinstengtu atlikt, pati 
nežinojo, o ir ne aiszkino to sau 
ka§ duoda jai ta pareiga ant 
vieno kalno pažymėjus .savo 
žingsnius kruvinom pėdom nes 
kraujas tekejo isz jos sužeistu 
erszkecziais kojų, bet ji nejau
tė skausmo, ten szeszelis dingo 
o Karile puolė kaip negyva ir 
užmigo.

Jau saule tekejo; jau pauk- 
szteliu invairiausie balsai svei
kino karaliene dienos, skambė
jo Nerio kalnai aidais, kada 
Karile nubudo. Nusistebėjo 
iszvy'dus kur besiranda. Atsi
minus savo baisu sapna supra

to kaip ežia ‘gaVdši" kaš ja at
vedė. O Skris, Saris jos bran
gus tur suvarstinta kiaurai 
kardais ir vilycziom krutinę, 
guli užkastas smiltyse. Tos 
mislys neapsakomai skausmin
gai indiege szirdi Kardės. Pra
dėjo rankomis atžarstyt smiltis 
kurioje mącziusi sapne szeszeli 
savo numylėtinio. O baisi re
gykla! Dabar iszvysta visa sa
vo nelaime. Tikrai atranda 
szalta kuna savo brangiausio 
su suardyta, geležimis krutinę. 
Sielvartas jos, baisus, pražudo 
visokį protą, rastu prie szalies 
nužudinto kardu atkerta galva 
numylėtinio nuo kimo užpila ji 
smiltimis, o galva susivyniojus 
in savo ru'bus bėga su ta'nasz
ta, in pakalne.

Broliai iszeje buvo još jiesz- 
kot, visur bėgiojo, visur klau
sinėjo apie ja nieks nieko jiems 
nepasako, mane kad Karile isz 
sielvarto nusiskandino, bet su- 
gryže namon rado ja namieje. 
Nepateminta sugryžo ji indejo 
galva in molini suda užpylė 
žemėmis ir jauna rožių krūme
li pasodino, o aszaromis laistė. 
Šugryžusie broliai kalbino se
sute, bet ji jiems pastojo neby
le ir kurezia. Niekad akiu ne-, 
pakele, idant in katra isz’ju pa
žvelgt, .szalinosi nuo ju kaipo 
nuo baisiausiu ermiu ir tuomi 
skausmingai nubaudė juos už 
žudinsta, nes patupdė ju du- 
sziosc baisius kirminus, paža
dino halsus sanžines, kuri ne
davė piktadariam nei ant va
landėlės ramybes.

Laistomas dienomis ir nakti
mis rožių krūmas aszaromis 
Kardės veik iszaugo ir apsi
dengė gražiais žiedais -kame 
Karile mate kaipo savo numy
lėta Sari, mylėjo krūmą labai, 
labai, visados< buvo prie jo ir 
globstejo kaipo didžiausia 
brangmene.

Broliai Kardės kuria, laike 
už papaikusia svarstė kodėl, 
Karile taip labai myli rožių 
krūmą. Nelabieje ir tai nuo jos 
nusprendė atimt, bet vienkart 
užmigus Kardei sumusze suda 
ir iszvydo tikra priežasti del 
kurios Karile mylėjo vazoną. 
Persigandę inmete viską in 
upe Neri. Nubudus mergele 
pradėjo jieszkot savo augme- 
nes, bet netrukus suprato kad 
ir tai piktadariai broliai iszple- 
sze jai. Pasilikus nesuramina
ma netrukus pasimirė, o jbos 
mirtis iszspaude aszara visiem 
pakalnes gyventojams. Atmin
tis aukos meiles pasiliko ant 
amžių Lietuviu dainoje prasi- 
dedanezioj nuo žodžiu “Graži 
Karile Nerio lanku karaliene.”
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ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

. No.102— Prakeikta, medin- ’ ... •gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, .0 Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuvąszku 
užlieku. Su paveikslais^ 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (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 
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.llG—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 nema
no. 58 pus., 20c.

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

No.123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Driisus Szuo; 
Kolėra; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

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

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

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

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 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.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutnihkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 6J. 
puslapiu, ,20c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos. Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

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

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.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga' Klaida. 45 pus., 20c

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

No.158—A p i e* - Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kas£i Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie ’Po Laikui; 
Per Neatsarguma lin '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. r ,

No.166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausyta M a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus. ;20c.

0.172—Apie Duktė Manu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie TalujudO Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigu^., 45 pus., 20c.

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

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

Kitokios Knygos

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

No. 180—Kvitu K n y g U t e 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

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

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Riliauskio, 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 Kristušo. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25c.

.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 
Krikšzczionybes. 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. • n •

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

---- *—----
Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite • dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir •'Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso: • 7 ' - T rtį
SAULE PUBLISHING
Mahanoy City, Pa., - U. S.
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Lietuviu Apysaka

^NT gražiu krantu Nerio 
puikiam klonije, kur ’ ve

dlaus iszaugo miestas neatme
naus sziandien sėnoviszkos 
.garbes.ir didybes, o vėlesniu 
nelaimiu liūdna paveiksią ro
dantis, gyveno kitados senelis 
turtingas žmogus, kuris buvęs 
pats artojumi savo loenom ran
kom vartė szventa žemele, ir 
tarpe nuoamžiniu giriu iszdir- 
bo dirvas, kurios puikiai jam 
derėdavo ir atsimokėdavo už 
jo triūsa. Jo ' nesuskaitomos 
bandos aviu ir, kaimines galvi
ju ganėsi, Ant pievų ikant kal

inu. Trys jo''sūiidš', narsus ir 
^budrus jhuhikaicžiai tarnavo 

kai'iumeilė je: Lietuvos kuni- 
gaiksžėžibį'kuris'kone su nuož
miais1 Pėlocais. Karde, myli
miausia' jo duktė,'buvo kaipo 
pati Žeminele, dievaite ukiu; 
teip, graži Karde buvo dievaite 
pas- Nerio lauku. Jos nekalta, 
nesutepta szirdis da nejautė 
nieko kito, apart meiles del se
nelio tėvo ir savo gražiu lauku, 
kaiminiu ir narnu, rūteles ir 
kviėtkeliu — ji viską ta myle-- 
jo labai, labai.

Piemens bandų labai mylėjo 
Karde, dainavo jai dainas ir 
skambino ant kanklių; girios 
smagiai uže, pauksžteliai 

•cziulbejo, žiedeliai girde savo 
skaniu kvapsniu: ji daugiau 
nieko nereikalavo ir apie nie
ką daugiau nemislijo, tik ret- 
kareziais laukdavo Sario, ku
ris atneszinedaves jai pluoszte- 
lius gražiausiu, priskintu žie
deliu.

Sario, neturtingas jaunikai
tis, kurio visu turtu buvo kai
mine aviu, bet Kardei daugiau 
jis patiko, negu kiti jaunikai- 
cziai, nes;jis geriausiai mokėjo 
jai intikt.

Sario neneszdaves jai pui
kiu dovanu, kaip kiti jaunikai- 
cziai, nes negalėjo anų gaut bū
dams neturtingu, tai jis dary
davęs dovanas isz gražiausiu 
kvietkeliu pririnktu ant Nerio 
lauku • ir kalnu, ar giriosia, o 
Karde labiausiai džiaugdavos 
isz jo dovanos, nes ji žinojo 
jog Sario niekam jos- neiszple- 
šze, kaip1 kiti, kurie' kovės su 
prieszu ant krantu Dvinoš, o 

-.išzplėsžtos nuo kitu žmonių 
' brangmenės visai Kardės ne
linksmino. Lauku vaisiai giriu 
vuogos saldesnes už midų ir 

, saldžius gėrimus. Szirdis mer
ginos paprastai randa pirmu
tini smagumu jausmo, kuris 
vėliaus apsiauezia visa jos du- 
szia. Doras Sario buvo teipgi

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
 Su 283 Paveikslais $

160 Puslapiu ;!

8 col. ilgio, 5y2 col- ploczio 
Išzaiszkma sapna ir kas ![ 
ateiteje stosis. Su priedu ][ 
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Tiktai,. . . $1.00
Saulė Publishing Co., ]• 

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

meiliu, ir geru Kardės tėvui. 
Senas tėvas augsztai guodojo 
Sario dorumą ir geruma szir- 
dies; su tikru smagumu ir visu 
noru priiminėjo nuo jo pagelba 
rupeseziuose apie dirvas ir na
mus, visados girdavo jo dirb- 
szum ir sumanumą.

Netrukus Karde jaute kad 
tik būnant su Sariu nereikės 
jai liusuti ir ilgeties. Atėjo lai
kas, kad senas tėvelis paimtas 
ligos atsigulė in lova ir nekė
lė isz jos. Sario dabar visame 
buvo pagelboje Kardei, rūpi
nosi netik liga seno tėvo, kuria 
gydyt stengėsi visokiom žino
mom jam žolelėm, bet ir dirva, 
arba ūkia ir namais1.

Tėvas ramus lauke paskuti
nes savo gyvenimo valandos, 
tik liūdo dėlto, kad jo trys sū
nūs nesą prie jo ir negaleses 
duot jiem savo paskutines pa
laimos.

Kad jaute atėjusia jau miri
mo valanda, tare in Sari:

— Eiksz Sario pas mane! 
Kodėl tie kuriems daviau gi- 
vasti negal užmerkt man akiu 
Atta Gili ir (Uratas- kariauja su 
prieszais Tėvynės; ju tėvas už
baigs savo gyvenimą ant ran
ku Kardės ir tavo Sari. Kada 
apsisedau sziame klionije ne
buvo ezionais da liteta želne 
žmogaus koja; mano rankos 
iszverte nuo amžinius medžius 
iszrove ju szaknis, insitaisiau 
ežia namus, dėkinga žemele 
iszdave gausius vaisius, o Že
minele laimino, dekavojau die
vams už palaima ir ju malone 
mano szeimyneles. Sziandien 
klonije gyvena apie kėlės de- 
szimts gyventoju, kurie imda
mi nuo'manės paveizda savo 

.ranku darbu apkuopė dirvas ir 
padare sau ukes; dabar links
mas visiem gyvenimas ezio
nais. Gal ta vieta bus kada vie
ta gausos, turtu ir laimes! ‘Gal.. 
Asž savo vaikam palieku dide
lius kaimines gyvuliu, gražias 
apdirbtais derlingais pa- 
kraszcziuose Nerio. Suvalis jie 
pasėlius, žemes vaisius man 
mirus. Tu buvai mano darbuo
se man pagelboje. Karde yra 
mylimiausiu mano kūdikiu, 
brangiausiu už viską! Ta pas
kutine valanda mano gyveni
mo, tebus pamatu jusu laimin
gumo; jau szalta ranka laimi
nu judu ir jungiu. Jum pave
du darba su pilt loenom ran
kom man kapa. Tai tares sene
lis nutilo, nes balsas jau netar
navo jam daugiau; pakelė ran
kas augsztyn, pažiurėjo dau- 
guosna, rankos nudribo ant jo 
krutinės, iszmuszdamos isz jo 
paskutini atsidusejima ir jau 
negyveno!

Karde puolė ant kūno negy
vo tėvo, margojo veidą savo 
gausiom aszarom, o jos gaili 
rauda sujudino netik. Sari, bet 
ir visa kloni. Liūdnas Sario ra
mino raudancziia mylima Ka
rite, bet pats liejo aszaras. Su
sirinko kaiminai ir prieteliai 
velionio. Gailestis Įprastu žmo
nių nemokaneziu daryt reflek- 
sejos tikrai buyo matoma ant 
visu- veidu .prieteliu ir namisz- 
kiu mirusio. Nepriimanti jokio 
suraminimo dora Karite tarsi

Pradėta rengti laidotuves; 
tame pribuvo apdengti garbes 
spinduliais, apsunkinti di
džiom nasztom brangiu lobiu 
broliai Atta, Gili ir Gira, idant 
sulinksmint savo -sena tęva 
brangiais turtais, bet pirmuti
nių žinia, kokia teviszkes kie
melyje iszgirdo,. buvo ta, kad 
tėvas jau negyvena. Linksmu
mas narsiu kareiviu susyk pra
žuvo, visus apėmė juoda liud- 
nastis. Diena paszvensta buvo 
aszaroms ir gailai. Ant ryto
jaus kūnas buvo palaidotas ir 
atsibuvo stipa, arba budinę.

♦♦♦ ♦♦♦

Netrukus broliai Kardės pa
tyrė apie'paskutine tėvo sudo
rojimą. Iszdidus Atta, kuris 
gam Kledui, negalėjo pergalet 
seserį paskyręs buvo turtin- 
savo neužsiganedinimo isz tė
vo valios, kadangi Sari laike 
ne užtinkama seserei vyra. Su
sitarė su savo broliais neduot 
Sariui Kardės, o Atta pasakė 
seserei kad pasiliks paezia Klo
do, kuris ja sau apsiskyre, to
dėl privalo pamirszt apie pie
menį Sari ir niekad nesusieiti- 
net su juom. Tas apreiszkimas 
brolio kaip trenksmas dievo 
Perkūno trenke in biedna mer
gele, kuri neturęjo dabar glo
bėjo ir turėjo klausyt brolio, 
kaipo tėvo. Puolė ant keliu 
priesz Atta ir su aszaromis 
maldavo jo ir koliojo už ne
gimdo jima velionio tėvo prisa- 
kimu, už ka Perkūnas užsirūs
tinęs prisakęs visiem dievam 
iszsižadet jo ir visiem nusiims 
nelaime, bet Atta, kuris pąmir- 
szo jau garbint ir guodot tėvu 
dievus, tarnaudamas pas kuni- 
gaikszti, kuris užimtas vien 
karėmis atprato garbint die- 
vaiezius, grūmojimus rustybia 
dievu, priėmė su juokais ir pa
siliko nepermaldaujamu.

Karde dabar, kad likos at
skirta nuo Sario, labinus jaute 
savo nelaimingumą; drebėjo 
kaip apuszeles lapas, kad nuš
lijo jog broliai privers ja teket 
už kito vyro ypa-cz už neken- 
cziamojo Klodo; piktžodžiavo 
broliams, kurie nedaleisdinejo 
jai matytis su Sariu. Kiekviena 
valanda kuroje nesimatė su 
Sariu buvo jai neapsakomai 
sunki ir ilga.

Mergele lindo ir džiūvo kaip 
lelija be rašos, bet broliai ant 
to suvis nebepaisejo.

Ji pataikė prigaut juos ir 
susieitinet su mylimu Sariu 
kas vakaras. Turėjo sutarta 
vieta po aržuolu, kuris stovėjo 
vietoje kur prietaka Nęro jun
gėsi su Neriu.

— Man nori tave iszpleszt 
kalbėjo Savo numylėtam Sariui 
bet tu neduosi, neduosi ar ne 
teisybė? Klause glamoniai be- 
siglausdama prie mylimo vai
kino žiūrėdama jam in akis 
kuriose iszvydo aszaras, kurias 
iszspaude jam skausmas szir- 
dies draskantis krutinę, ka
dangi matė savo nebegale, nes 
Kardės broliai galėjo ji už- 
muszt ir iszpleszt jam brangia 
dievu dovana. Meile jam liepe 
paaukaut už Karde gyvasti, 
bet jam pražuvus nelaiminga 
Karde titres klausyt broliu.

davė atsakima numylėtai, ku
ri kalbėjo:

— Ne neliūsk, jie mane nuo 
tavęs neatims,' kėl neužmusz, 
visados busiu su tavim, eisiu 
visur su tavim. Tik neliūsk, ne
verk — maldavo mylinti mer
gele.

Jis glaudė ja prie savo so
pulio suspaustos krutinės, o 
aszaros ir dūsavimai abieju 
iszreiszkinejo dusziu jausmus.

Netrukus broliai patemijo 
kad Karde nežiūrint ant ju pa
stangos tur susiėjimus su Sa
riu ir visai neiszsižada meiles 
prie piemenio, vienok sukūri
nėja savo szirdyje didesne ag
ni tos meiles.

Tarėsi tarpe saves ka tur 
veikt, idant atsjkirt seserį nuo 
nekeneziavo per juos Sario. 
Žiaurus Celis talres in brolius:

— Žinomu jums yra kaip 
didžia meilia dega Karde, at- ■ 
skirt ja nuo jo sunku, kadan
gi jis arti ir vis susietines. Rei
kia ji praszalint, idant kvaila 
mergina pražudintu vilti, tada 
kitokį protą gaus, dabar apie 
tekėjimą už Kledo ne klausyt 
ngnori, bet kad panaikinsime 
gale ju sušieitinejimo ji pa- 
mirsz apie ji, 'bus gerai. Rami-, 
nešit mano žodi.

— Teip yra! Teisybe sakai, 
patarė Atta, reik ji praszalint 
nuo jos visados! Is^vadinsime 
ji ryto ant medžiokles in Ne
rio kalnus ir ten padarysime 
jam vieta amžina.

Geliis ir Gira pagyre. Attas 
inneszima ir visi trys nuspren
dė baisu užmanima iszpildyt.

Nedori broliai nuo tos valan
dos pastojo Kardei veidmai
ningai meiliais, ir gerais, sten
gėsi net ramint ir linksmint 
žadėdami dalėist jai iszteket 
už Sario, jeigu ji tikrai pamy
lėjo. Nelaimingos mergeles 
szirdis kenezianti nuo senei 
skausmus ir mirkstanti tulžiu 
kartybėse godžiai gere tas sal
dybes broliszkos veidmainys
tes, nežinodama, jog tai baisus 
nuodai. >

Broliai užkvietė Sari ant va
karienes. Gražus Kardės vei
das buvo tikru paveikslu jos 
duszios; saldus neramumas 
kartais sarkimo ant valandėlė 
jos veideli; duszavimai ir blu- 
džiojanezios akis, kurios neno- 
roms kožnoj szalije susitiko 
numylėto gimdė smagu ant jos 
raudonu lupeliu nusiszypsoji- 
ma. Veidmainingi broliai sten
giasi but Sariui kuoprilankiau- 
siais ir neteisingais žodžiais 
iszsiriszinejo jos paneziu jo 
szirdies jausmus kuriuos buvo 
suvaržius baime su kokia ėjo 
in namus, kuriu slenkszio jo 
koja nuo seniau neperženge. 
Nemokėjo suprast, kad tas 
staigus broliu Kardės persikei
timas buvo szetoniszka veid- 
manyste, tikojimas ant jo gy
vasties. Karite. jautėsi esant 
laimingiausia ijJasauleje; nega
lėjo isztart žodžio idant pade-

kavot geriems broliams už su
teikimą jai tos laimes, buezia- 
vo veidimainius 
džiaugsmo aszarom 
jiems.

Besikalbant ir

ir savo 
dekavoja

besivaiszi- 
nant skaniais valgiais ir sal
džiais gėrimais gabaus pradė
ta kalba apie medžiokle. Atta 
apreiszke, kad malonėtu ryto 
eit in narskus kalnus medžiot; 
broliai tuoj pritarė ir pasako, 
jog eis drauge. Prasze manda
giai ir savo sveczio kuri veid
mainingai laigonu jau vadino, 
idant eitu su jais to smagumo 
bandyt. Sario dėkingas už ju 
malone duodanezia jam nu
mylėta. Karile, pasirengei bu
vo pats vienas eit del ju tau
rius muszt ir isz tauragiu su
dėt jiems dovanas taigi norin
gai sutiko, o net dekavojo 
veidmainiams kad •neniekina 
juomi ir duoda daleidima, atsi- 
moket jiems geru, apie ka mis- 
lijo, žinodamas kad laike me
džiokles galeses ta padaryti, 
gelbstint katra nuo žvįeries ir 
parodant jiems savo medejisz- 
ka gabuma. Labai gražiai ir 
meiliai atsisveikino, o sesers 
su Sariu gimdė juose teip pa- 
siutiszka rūstybe, kad vos su- 
sivaldyt galėjo, nors tylomis 
grieže dantimis ir mete žaibus 
rūstybes isz savo akiu ko besi- 
mylintie neinate esant jiems 
visu svietu tik numylėta pata.

Karile, kaip kiekviena jauna 
mergina, daugiau jaust negu 
protaut moka, visa nakti pra
leido bemiegej, smagiuosiose 
svajonėse skrajodama, laukda
ma rytojaus dienos, idant vėl 
pasimatyt su numylėtu.

<t ’
Medžiokles buvo užsakyta 

arba sutarta ipo įpict. Atta, Ge
lis ir Gira viską parengė, ap
žiurėjo saidokus, prisidėjo ir 
krepszius vilycziu iszgalando 
peilius iragotines, prisijuose 
milžiniszkus kardus ir lauke 
jau tik Sario,. kuris ant paskir
tos valandos pribuvo apsigink
lavęs kardu, saidoku ir vily- 
czioms. Karile kuri niekad ne
buvo maeziusi savo- numylėti
nio su kardu prie szalies, dabar 
net ūktelėjo isz pasigėrėjimo. 
Kiekvienas jo žingsnis ir pato
gus sujudėjimas linksmino ir 
tikru džiaugsmu pripildė my- 
linczia mergele.

Szunes atrado dideli briedi, 
apsupo ji isz visu pusiu, jis gi
nasi ir žeidžia ir musza savo 
ragis szuis. Medėjam gaila szu
nu; visi beg pradėt gala kovai. 
Sario paleido vilyczia, k'uri in- 
smugo in strėnas ragožiaus, 
kuris paszoko miirtinai pažeis
tas, o Sario kaipo kad del paro
dymo to Kardės broliam atsi- 
gryžo in juos, idant1 tart nebeg- 
kime, nes jau briedis nuszau- 
tas, kad susykiu pajautė baisu 
skausmą savo krutinėję nuo vi- 
lycziu iszleistu isz saidoku Ge
lio ir Giros, užsisvyravo kaip 
pakirstas vuosis ir griuvo ant 
žemes, o nelabieje žadintojai 
priszoke pradėjo varstyt 
mirs'ztanczio krutinę savo kar
dais.

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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‘ ‘NOVENA’’ 
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
Saule Publishing Co., 

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

Ant Gavėnios |

BALTRUVIENE ¥

buvo be gyvasties, klūpojo be 
žado prie kimo savo mylimo tė
vo. Tikra gailestis nedaleidžia 
iszeit balsui isz krutinės, kuria 
drasko skausmai.

Karite gal atjautus mylimo 
mislis, kalbėjo toliausi:

— Ar gaila tau manes?
TsZ jo krutinės iszsiverže

sunkus atsidūsėjimas, kuomi

Pasiskaitymo Knygeles 
Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius liko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

Velniszka Maluna,
Stebuklinga Puodą, 
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Gauja szunu paleista isz szu- 
ninyczios apgaivino kiemą. Pa- 
szerta szunis ir medėjams pa
stiprinus' pajiegs vaisiais atsi
liepė trimitai ir žmones su szu- 
nimis iszejo. Akys besimylin- 
cziuju da isz atstui siuntė at
sisveikinimą, kuris, nelaime, 
turėjo but paskutiniu, ka gal 
viena dusuzia jaute iszspauda- 
ma in jas aszaras, bet szirdis 
patvinusios karsztais jausmais 
nejautė nelaimes.

Karde iszleidus medėjus, 
sėdo po iszsikerojusia sena lie
pa kuri stovėjo ant kiemelio ir 
suteikinėjo smagu pavasi, pa
grimzdo smagiose svajonėse.

Apaugusie miszkais kalnai 
apsigaivino balsais ir skaliji
mais jieszkanczius žvėries szu
nu ; garsas giriu pritarė aidais 
kurie žuvo vandenyse Nerio. 
Daeitinejo net prie svajojan- 
czios Kardės, kuri klausė tu ai
du ir mislimis seke paskui sa
vo numylėta Sari. Netrukus 
nutilo balsai aidu, nes' matomai 
medėjai toli nuėjo paskui szu
nis in giria ir tylaaplink viesz- 
patavo, o Karde su pasiilgimu 
lauke pustelejimo vejalio isz 
tos szaleles, kur buvo jos nu
mylėtas Saris.

★
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Iszrasdami kalte kitu žmonių, 
Neužmirs'zkite apie savo 

kaltes.
Jeigu jau turėsim paniekinet 

kitus, 
Ir iszrast ju kaltes, 

Pradekime tai daryti po 
savo pastogia.

Kas-gi sziandien randasi be 
grieko ?

Atsakantis tokis: 
Seni ir jauni!

Geriausia pirma perkratyt 
savo sanžina, 

Po tam kitu.
Priesz šmeižimą kitu, 

Apmanstykime kiek tai blogo
, gali atnesztl,

Žmogui, moterei ar merginai;
‘ ■ Geriausia apie kitus 

nekalbėti, 
Ir neszmeižti ju,

Kol patys neapsiezystysime. ”
* * »

Mokslas sako:
Ant svieto randasi tik viena 

■ pikta motore,
Bet kožnas vyras mano buk 

tai jo motere.
* * *

Sziandien visos pakampes, 
Pilnos, naktiniu valkatų, 
Bobeles nevos iszeina. in 

miestą pasivaikszcziot, 
Bet susitinka su sportus, 

Laukencziusi su autobilium, 
Inseda ir pyszkina, 

Po velniu!
In kita miestą kur kokioj 

pleise sustoję, 
Ir ten turi gud-taim. 
Tai dzievaž niekas, 

O ir griekas!
Daugiau apie tai kita karta 

pasakysiu,
* * *

Szv. Gavėnia prasidėjo, 
Turite gražiai užsilaikyti, 

Ir dorai pasielgti, 
Namie ji sėdėti.

O jus moteriukes, 
Po namus nelakstykite, 

Gėrimo netraukite, 
Nes tai nesveika.

Geriausia vakarais szventas 
giesmes giedokite, 

Vaikelius mokykite, 
Isz to geresne nauda 

; ‘turėsite,
Katrie Gavėnia užlaiko. 
Ant sziandien 'bus gana.

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

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

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

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kum Pi- 
liauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos 
varija, 15c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas 
mislinimo Kanczios Viesz. ‘Mu
su Jezuso Kristuso. Knygutė 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c., pagal 
Nauja būda 25c.

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

No. 400 Ramybes Szaltiniš 
malda knyge, graži knygele, 
puikiai ir drueziai apdaryta, 
plonais kietais sukrinais apda
rais, auksuoti lapu krasztai. 
3% x 5 col. didumo, 544 pus., 
Tiktai $4.00.

Saule Publishing Co. j
Mahanoy City, Pa. . \

arba Kal-

Verksmai 
prie Ap-

/

WPirkie U. S. Bonus!

Uncle Sam Says
r-r- -5~

BOnDSh

The purchase of U. S., Defense Bonds 
is a method whereby you can make 
your dollars work for America, just as 
they work for you. Our country mušt be 
Strong economically. It should tie ap
parent to everyone that defense is ev
erybody’s job. Your part is to buy De
fense Bonds. Every employee • in a 
plant or business establishment should 
be enrolled for the Payroll Savings Plan 
or the Bond-a-Month Plan at his bank. 
A few dollars here or there will ac
complish little, but with everyone doing 
his or her job, America will be econom
ically secure. u. s. Trtnwry



Žinios Vietines
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— Sziu metu Vasario Feb. 
menesis yra indomus ir ypa
tingas ant to kad jis turi net 
penkias Petnyczias. Reiszkia, 
jeigu jus gaunate savo pede 
Detnycziomis, tai szi menesi 
jus gavote ar gausite net pen
kias pėdės. Ir kas indomu apie 
tai, yra kad vėl szitas menesis 
riėtures tiek Petnycziu net iki 
1980 metu.

•— Subatoj pripuola pirma 
diena Kovo (Mareli). Menesis 
paszvenstas del Szvento Juoza
po. Ir ta diena pripuola Szv. 
Albino, o Tautines Vardines: 
Rusne. Ūkininku priežodžiai: 
Drėgnas Kovas tai ūkininko 
skausmas, jeigu Kunegundos 
dienoje perkunyje griauja 
teiks tankiai pirsztines užsi
mauti, jeigu szitam menesyje 
errycziai szokineja, tai atei- 
nariežiame menesyje tvarte 
bliaus.

— Mainieriai isz Readingo 
ir kitu angliakasykliu, aiplaike 
savo pedes szia sanvaite.

— Ponia Marie Sznakicne, 
dukterys Adele ir Margarieta 
Žigmuntai, visi isz Kearney, 
N. J., motoravo in miestą, ku
rie atlankė in “Saules” redak
cija, atnaujinti savo prenume
rata už laikraszti “Saule” ant 
kito meto. Ponia Sznakicne sa
ko: “Mes visi mylim skaityti 
“Saule,” kur telpa visokios ži
nutes, nes ir pasakos ir pasa
kaites labai gražios ir tie visi 
pamokinimai labai naudingi! 
Sunku butu gyvent be “Sau
les,” kuri atnesza mums links
ma gyvenimą. Mes visi laukė
me “Saules” ateinant, kad ir 
ant dienos ateitu po du kart ir 
negalime su ja atsigėrėti. Lai 
Dievas užlaiko toki naudinga 
laikraszti per amžius! — Acziu 
visiems už atsilankyma. Ponst- 
va Sznakai ir szeimyna kitados 
gy veno William Penn kaimely
je, arti Shenandoah, Pa.

— Senas drukorius, Tho
mas Elliott, nuo 132 W. Maha- 
noy uly., kuris dirbo del She
nandoah Evening Herald laik- 
raszezio, staiga susirgo Pane- 
delyje 2:30 valanda po pietų 
prie savo daibo, ir likos, par
vežtas in savo gyvenimo vieta 
Mahanojuje, kuris gyveno pas 
savo seseri ir szvogeri P. Col
lins, pasimirė ta pati diena 
6:15 valanda vakare. Daktaras 
sake kad Thomas Elliott tufe- 
jo szirdies liga. Velionis gimė 
Mahanojuje ir turėjo 62 metu 
amžiaus. Paliko savo dvi sese
rys taipgi keletą anukus. Lai
dos Pctnyczios ryta, su apie- 
gomis Szv. Kaniko bažnyczioje 
9:30 valanda ryte ir palaidos 
in parapijos kapines.

— Kita sanvaite, Nedelioj 
pripuola pirma Gavėnios Ne- 
delia. Ir ta diena, Szventos 
Alenos, o Tautines Vardines: 
Almene. Szia sanvaite pripuo
la 'Czvertis Meto, pasninkas: 
Sercdoj, Petnyczioj ir Subatoj.

— Musu gerai žinomas tau
tietis, ponas Adomas Alanskas, 
isz Hamburg, Pa., lankėsi mies
te su reikalais, taipgi atlankė 
savo draugus, ir “Saules” re- 
dakcija, atnaujinti savo prenu
meratą už laikraszti “Saule.” 
Ponas Alanskas yra musu se- 
nas skaitytojas. — Acziu už at
silankyma. ””

— Panedelyje pripuola 
Szventos Kunegundos. Ir ta 
diena: 1311 m., Lietuvos Kuni- 
gaiksztis Vitenis paveržė isz

Szluota Sulaiko Intartaji

New York miesto polici- 
j antai suėmė szita žmogų ant 
75tos ulyczios, kai szuvis bu
vo paleistas toje vietoje. Po- 
licijantai sako kad jie ji pa
sivijo netoli nuo tos vietos. 
Jie nuo jo atėmė du ilgus 
peilius. Kol kas policijantai 
sako kad jis yra pasisakęs 
kad jis yra John Buckmas-

Vokiecziu Varmija; 1949 m., 
James Forrestal, Apsaugos 
Sekretorius pasitraukė isz sa
vo vietos del menkos sveikatos, 
o Prezidentas Trumanas sako 
paskirs Louis A. Johnson in jo 

’vieta; 1949 m., Norvegija at
metė Sovietu Rusijos pasiuli- 
nima neužsipuolimo sutarties 
ir sutiko pradėti derybus su 
Vakarais, kaslink Atlanto Ka- 
riszko Sutarties.

• : ' ' ’'I

— , Utarninke pripuola Szv. 
Kazimiero, Lietuvos globojo 
szvento. Taipgi ta diena: 1863 
m., Lietuviai paleisti isz bau
džiavos. 1944 m., Amerikos 
eroplanai pirmoji syki puolėsi 
ant ir bombardavo Berlyną; 
1949 m., Maskvos radijas pra- 
nesza kad Viszinskis užima 
Užsienio Ministerio Molotovo 
vieta, Molotovas pasilieka, kai
po Prcmierio pasiuntinys; 
1949 m., Žydelkaite Judith 
Coplon su Ruskiu Valentui A. 
■Gubitchev buvo suimta ir su- 
aresztuota, jiedu yra intarti už 
sznipinejima ir iszdavima 
daug Amerikos paslapcziu So_- 
vietu Rusijai.

— Seredos ryta, Kovo Mar. 
5-tą diena iszvažiuos in Wilkes 
Barre, Pa., del daktariszko 
peržiūrėjimo 14 vyrukai, ku
rie likos paszaukti del karisz- 
kos tarnystes. Žemiau paduo
dame vardus tuju kurie apleis 
isz:

New Boston: Joseph Testen.
Frackville: James H. Wolf

gang.
Connerton: John Ryan.
Girardville: Vincenzo Mon- 

terosso, Jack Travis, Edward 
Long, John Serricca,

Ashland: William McHale, 
William Weikel.

Tamaqua RD.: Francis Ke- 
nesky.

New Philadelphia: Gerald 
Egan.

Kaska: Steven Orlosky, Jr.
Lavelle: Roland Kinsman, ir 

John Stepanchick.

Lost Creek, Pa. — Ana diena 
lankėsi* czionai ponia Marie 
Sznakiene ir dukterys Adele ir 
Margarieta Žigmuntai pas sa
vo sunu Juozą. 1

“SAULE’

ter, bet jie nežino ar tai yra 
jo tikra pavarde. Policijan
tai teipgi dar negali tikrai 
pasakyti ar jis tikrai tuos 
szuvius buvo szoves ir jie sa
ko kad jie dar negali pasa
kyti ka jis ketino daryti su 
tais dideliais ir ilgais pei
liais.

MAHANOY CITY, PA.

KŪDIKIO LAVONAS VAIKAS PASIVOGEI

Easton, Pa. — Easton mies
to Lietuviai turėjo labai gražia 
ir inspudinga Lietuviszka pro
grama ant “WEST” radijo 
■stoties. Szesziolikos vyriszku 
balsu choras gražiai sudainavo 
Liėtuviszkas dainas-daineles. 
Jiems pritarė penketą Lietu- 
vaieziu. Advokatas Kazimieras 
Paulis pasakė pritaikinta pra
kalba apie Lietuva, kuri dabar 
randasi po Sovietu Rusijos na- 
gaika. Diena priesz tai, Nedė
liojo, Szv. Mykolo parapijinėje 
saloje, ant Spring Garden ir 
Sitgraves ulycziu, Jrnvo susi
rinkę suvirsz pustreczio szim- 
to žmonių. Tas pats vyru cho
ras su tomis Lietuvaitėmis ir 
ežia labai gražiai palinksmino 
visus susirinkusius. Ponas Pra
nas Vainiauskas isz Lietuvos 
Konsulato, New York, ir 
“Laisvos Europos” komisijos 
narys kalbėjo apie esamąsias 
aplinkybes Lietuvoje ir apie 
reikalinga pagelba karo nuka
muotiems ir sergantiems Lie
tuviams, kurie del nesveikatos 
turi pasilikti Vokietijos lage
riuose. Po visa platu svietą isz- 
sisklaide Lietuviai dar vis su
daro nors kibirkszti vilties 
tiems vargszams ir musu be
laisvei tautai, kad per Tautu 
Sanjunga Lietuva dar kada ga
les užimt savo teisetina vieta 
kitu laisvu tautu tarpe.

Eastono Lietuviai, kaip ir 
kitu miestu ir kolonijų Lietu
viai gražiai ir tinkamai ap- 
vaikszcziojo sziu metu Vasario 
Szeszioliktaja Diena, Lietuvos 
Nepriklausomybes prisimini
ma. Labai gražu matyti kaip 
gražiai vienybėje < darbuojasi 
Szvento Mykolo bažnyczios ipa- 
rapijiecziai su vietinio Lietu- 
viszko kliubo nariais, kai pri- 
seina bendras Liėtuviszkas 
reikalas.

O’" Neužmirszkite guodo- 
tini skaitytojai atsilyginte su 
prenumerata už laikraszti 
“Saule,” nes da turime kelis 
szimtus, kurie apie tai užmir- 
szo ir prasze idant nesulaikyt 
laikraszczio. Paskubinkite!

—Redakcija.
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UPELYJE AUTOMOBILIU SAPNAS MOTINOS

PHILADELPHIA, PA. —
Naujai gimusios kūdikio lavo
nėlis buvo surastas Tookany 
upelyje, netoli nuo Chelten
ham. Deszimts metu amžiaus 
vaikas David Spector, isz El
kins Park užtiko ta mirusi kū
dikėli upelyje ir pasakė savo 
tėvui, kuris paszauke polici- 
jantus. Policijantai spėja kad 
kūdikis jau buvo mirusi dvi ar 
trys dienos atgal.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

su autobusu ir užsimusze.
Jo draugas, penkiolikos me-į 

tu Jack Gartner buvo labai su
žeistas. Du keleiviai ant auto
buso teipgi buvo sužeisti: Po
nia Lillie Lundvall, szeszios 
deszimts penkių metu amžiaus, 
moteriszke isz Chicagos ir Po
nia Tillie B. Stuhlamn, szeszios 
deszimts vieno meto amžiaus 
isz Rockford, Illinois.

BOMBNESZIS 
NUKRITO

OMAHA', NEBR. — Penki 
vyrai žuvo ir dvylika buvo su
žeista kai B-50 bombneszis nu
krito, sudužo ir užsidegė netoli 
nuo Cmaha miesto, Nebreska 
valstijoje.

Bombneszis buvo atskridęs 
isz Honolulu.

Szitas keturiu inžinu bomb
neszis neteko sparno apie dvi- 
deszimts mastu nuo vietos kur 
jam reikėjo nusileisti.

Laikrasztininkams buvo už
drausta prieiti prie to sudužu
sio eroplano, nes ant jo buvo 
daug slaptu ginklu ir intaisu. 
Szeszi kareiviai ant to bomb- 
neszio buvo gave “raida” kai 
jie keliavo isz Korėjos namo.

Lakūno sztabas neiszdave 
vardus žuvusiu ir sužeistu kol 
j u gimines apie tai dažinos.

APSZAUDE DU
BANKOS VAGIS

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

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

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

VARGSZAI
KONGRESMONAI

Baisiai ‘Sunkiai’ Dirba
WASHINGTON, D. C. — 

Praeita sahvaite musu Kon- 
gresmonai, per visa sanvaite 
dirbo, prakaitavo ir iszsedejo 
pusdevintos valandos. Pabai
goje tos sanvaites isz penkių 
szimtu trisdeszimts vieno Kon
gresmeno, asztuonios deszimts 
susirinko pasiklausyti Pirmo 
Prezidento Jurgio Vaszingtono 
atsisveikinimo kalbos.

Per ta sanvaite darbo žmo
gus iszdirbo trisdeszimts dvi 
valandas, jeigu jam nereikejo 

‘dirbti per Jurgio Vaszingtono 
diena, ir jeigu jis ta diena dir
bo tai jis per ta sanvaite isz
dirbo keturios deszimts valan
dų.

Ir už toki sunku darba mes 
tiems Kongresmonams geras 
pedes mokame! Jie per visus 
savo posėdžius mažai ka daro, 
bet kai jau tie posėdžiai bai
giasi jie skubomis visokias by
las be jokio apsvarstymo ar at
meta ar priima kad greieziau 
galėtu gryszti namo ir savo Po
litikos Propaganda vesti.

MIDDLETON, TENN. — | 
Per pastaruosius du metu Mid
dleton banka buvo apvogta net 
keturis sykius. Bet szita, pas- 
kutinaji syki, tuos vagius pa
sveikino to miestelio inpyke pi- 
liecziai, gyventojai — su kul
komis. 1

Razbaininkai buvo gerokai 
apszaudyti ir labai sužeisti, 
kai jie stengiesi pabėgti su sa
vo grobiu. Jie buvo po prievar
ta privertė tos Lankos kasieriu 
su jais bėgti, kad policijantai 
nedrystu in juos szauti.

Miesto policijos virszininkas 
Terry Hodge ir jo pagelbinin- 
kas Carl Pitkin suėmė tuodu 
vagiu, razbaininku, kai jiedu 
jau buvo apszaudyti.

Tik praeita menesi ta banka 
buvo apvogta. Už tai visi mies
to gyventojai buvo taip inpyke 
ir už tai jie nesziojosi revolve
rius su savimi kur tik jie ėjo.

Kai tie razbaininkai, apvogė 
ta barika, nesziesi pro duris, 
vienas Lankos kasierius pradė
jo in juos szaudyti. Praeinan
tieji žmones, iszgirde szuvius, 
pradėjo tuos razbaininkus vy
tis ir in juos szaudyti. Jiedu da 
suspėjo inszokti in savo auto
mobiliu, bet netoli nuvažiavo, 
nes ulyczia jau buvo uždaryta, 
užkimszta su skersai stovin- 
cziais automobiliais.

.Jie buvo pasivogė apie tris 
tukstanezius doleriu. Dabar 
jiedu randasi kalėjimo ligoni
nėje.

NAMINE APSAUGA 
NESISEKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
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niekas nesiseka. Kitas narys 
sako kad visa tvarka, visi pla
nai randasi tik knygose, o tik
rumoje nėra nieko nuveikta.

Komisija sako kad savano
riu tam darbui trumpa ir 
trūksta. Fustreczio tukstan- 
czio žmonių yra užsirasze kai
po laikini policijantai, bet ko
misija sako kad ir ant visu szi- 
tu negalima pasitikėti. O jeigu 
atomine bomba susprogtu Phi
ladelphijoje, tai reiketu ma
žiausia deszimts tukstaneziu 
tokiu savanoriu ir apie penkis i 
tukstanezius ugniagesiu.

Komisijos direktorius sako 
kad miesto valdžia mažai ka 
pagelbsti, ir rodos to darbo vi
sai neinvertina.

Iszrodo kad žmones dabar, 
mažai ka paiso apie prisirengi- i 
ma namie del kito karo, jie, 
rodos, netik kad musu miestai 
gali būti subombarduoti.

PREZ. TRUMANAS
IN FLORIDA

Nauja Mada
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ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir...
RASZYMO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

delgryszti kaip tik in laika 
Jefferson - Jackson vakarienes 
del kurios kiekvienas sveczias 
užsimoka mažiausia po szim- 
tine.

PARSZAS PASZOVElUBH 
BUCZIERI

LUENEBURG, VOK. —
Trijų szimtu svaru parszas pa- 
szove ir sužeidė buezieri, ku
ris rengiesi ta parsza papjau
ti. Buczierys klūpojo prie to 
parszo atprovindamas savo ka
rabiną su kurio jis ketino ta 
parsza nuszauti, kai tas par
szas pasispardė ir pataikė su 
savo koja in karabino gaiduką. 
Parszas pasiszoko, karabinas 
susprogo ir buczierys buvo in- 
szautas in koja. Parszas pabė
go, o buczierys buvo nuvesz- 
tas in ligonine.

Philadelphijoje szita graži 
jauna mergaite pradėjo nau
ja mada. Ant jos kepuraites 
ir ant naktaizos yra gražiai 
iszsiuta žodžiai “ Asz Myliu 
Ike,” reiszkia Generolą Ei- 
senhoweri, del Prezidento. 
Jos vardas yra Ann Fiero.

ii?" '■....
Generolo Eisenhowerio 

paveikslas matyti užpakaly - 
jos. Dabar ne tik 
kiomis madomis, 
dainomis žmones 
Generolą ir sako
jiems patinka ir kad jie no
ri ji už Prezidentą.

su szito- 
bet ir su 
sveikina 
kad jis

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