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” Paveikslas1776 Laisves DvasiosGarsus “

Nežiūrint visu vainu, karu, 
nesusipratimu, ergeliu ir pesz- 
tyniu, laisves balsas dar vis 
skamba musu kraszte. Daug 
isz musu esame pergyvene du 
baisiu pasauliniu karu ir Korė
jos kara, ir dabar gal laukia
me kito karo. In nei viena kara 
Amerika savanoriai stojo, bet 
buvo kitu krasztu intra,ūkta, ar 
nepalankiu aplinkybių privers
ta.

Isz Amerikos
CHURCHILLIS
NORI PATAIKAUTI

Tikisi Gražumu Su 
Sovietais Susitaikinti 
Nepriėjo Nei Prie Jo

kios Iszvados Su
Eisenlioweriu

WASHINGTON, D. C. — 
Anglijos Prem. Sir Winston 
Churchillis, užbaigęs savo pa
sikalbėjimus su Pre. Dwight 
Eisenhoweriu, szesziems szim- 
tarns laikrasztininku pasakė, 
kad jis mislina, kad ‘ ‘mes tu
rėtume dar karta stengtis tai
kingai ir gražiai sugyventi su 
Sovietu Rusija, pirm negu mes 
nusistatysime griežtai priesz 
ta kraszta.”

“Tai yra svarbiausias punk
tas viso to klausimo,“ sake 
septynios deszimts devynių 
metu amžiaus Prem. Churchil
lis.” Amerikos beveik visas 
Užsienio sztabas stacziai sako 
kad Sovietai nenori taikos ir 
su jais negalima derintis.

Bet Anglijos jau pasenės 
Premieras dar vis gina kad la
bai butu patartina kad jis ir 
Prez. Eisenhoweris susitiktu 
su Sovietu Rusijos Malenkovu 
pasitarti.

Patrick Henry Szaukia: Duokite Man Laisvę, 
Ar Duokite Man Mirti!”

Per visus tuos karus mes nei 
vieno cento nepelnyjome, nei 
vieno colio svetimos žemes ne
užkariavome. Net ir Sovietu 
Rusija negali mums tai prikai- 
szioti.

Mes kariavome, musu vaikai 
stojo ant karo frunto ir krito 
vien tik už tai kad mums Lais
ve, Nepriklausomybe brangi!

•Ta Laisve ingyti musu pro
tėviai brangiai mokėjo, ir mes

Churchillis, per savo ilgus 
metus yra pergyvenes tris ar 
keturias vainas. Dabar jis no
rėtu savo gyvenimą užbaigti 
skelbdamas ar parūpindamas 
Pasauliui Taika.

Kiek laikrasztininkai galėjo 
dažinoti apie jo pasikalbėji
mus su Prez. Eisenhoweriu, tai 
jis mažai ka atsiekė, mažai ka 
pelnyjo ežia atvažiuodamas.

Szita syki ežia pas mus atva
žiavęs, jis su nuliudimu ir be
veik su kartumu prisipažino 
kad jau kitokios aplinkybes
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Praneszimas
Skaitytojams!

t

Ateinantis numaris “Sau
les“ neiszeis, isz priežasties 
apvaikszcziojimo Nepriklau
somybes Dienos arba Decla
ration of Independence, kur 
pripuola Nedelioje, Liepos 
(July) 4-ta diena, bet ap- 
vaiksztines Panedelyje, Lie
pos 5-ta diena. Kiti laik- 
raszcziai taipgi neiszeis. Ti
kimės kad musu mylimi 
skaitytojai duos ir mumis 
diena pasilsėt nuo darbo, ir 
mes geidžiame iszvažiuot 
kur ant szviežio oro ir gerin
tis Dievo gamta. Taigi, laik- 
rasztis “Saule“ Utarninke, 
Liepos (July) 6-ta diena ne
iszeis, už ka persipraszome 
visu skaitytoju.

— Redakcija, 

dabar brangiai turime mokėti 
kad ta Laisve pasilaikytume.

Nepaisant visos pasaulines 
politikos, nežiūrint ka ir kaip 
ta Tautu San junga tvarko ir 
stengiasi atsiekti, jau dabar 
aiszku kad ateis diena, kada 
laisvieji krasztai turės sudary
ti bendra frunta priesz Sovietu 
Rusija ir jos pavergtas tautas 
ir stoti in žut-butini kara ne tik 
del laisves, bet del paczios gy

negu kai jis atvažiuodavo pas 
savo drauga Ro'osevelta, ar pas 
Trumana. Viskas jau szalcziau, 
nuoszaliau; szita syki jis atva
žiavo jau tik pas dipliomatini, 
sau lygu valdininką, bet jau ne 
pas szirdies drauga.

Jiedu nepriėjo nei prie jo
kios iszvados nei ant Europos 
bendros armijos, nei ant Vokie
tijos apginklavimo, nei ant So
vietu Rusijos pakvietimo in 
pasitarima, nei ant Indo-Kini- 
jos karo, nei ant Azijos klausi
mo. Žodžiu sakant, Churchillis 
turi prisipažinti kad szita syki 
jo kelione buvo visiszkai vel
tui!

Jis pastebėjo kad szita ke
lione in Amerika gal jo pasku
tine, nes jis sako kad jo metai 
suskaityti.

Kai Eisenhoweris Nedelioj 
ėjo in bažnyczia, jis pasikvietė 
ir Churchilli, bet Churchillis 
linksmai ranka pamojo ir pa
sakė, “Neims ilgai kol asz as- 
meniszkai savo Sutvėrėja pats 
pamatysiu. ’ ’

UŽDARO DIDELES
' MAINAS

Keturi Tukstancziai 
Mainieriu Be Darbo!

TAMAQUA, PA. — Tama
qua ir apylinkes miestu žmones 
nustebo kai jie iszgirdo kad 
Lehigh Coal and Navigation

vasties!
Nepriklausomybes Diena, 

Liepos Ketvirtoji yra visiems 
mums szventa diena.

Ka Patrick Henry, 1775 me
tais pasakė, mes ne už ilgo tu
rėsime ingy vemianti; “Duoki
te Man Laisve; Ar Duokite 
Man Mirti!”

□ o o

kompanija nutarė galutinai už
daryti savo mainas szitoje apy
linkėje, kur daugiau kaip ketu
ri tukstancziai mainieriu dir
bo.

Kompanijos virszininkai, su
sirinkę in Fidelity-Philadel
phia Trust ofisus nutarė viską 
mesti ir eiti isz anglių biznio. 
Jie galutinai nutarė tas Lehigh 
Coal and Navigation mainas 
uždaryti trisdeszimta diena 
Birželio menesio. Jie iki tada 
dar palaikys tuos darbininkus 
kurie prižiūri pumpas, kurios 
vandeni isz mainu semia, nes 
jie tikisi kad gal jiems pasi
seks tas mainas kam nors par
duoti.

Tamaqua miesto mainieriai 
vis sake ir sau drąsos davė, 
mishndami ir kitiems sakyda
mi kad ta kompanija tik drą
siai kalta, bet kad ji neiszdrys 
tas mainas uždaryti. Jie viens 
kita ramino, kad net ir Penn-: 
sylvanijos Gubernatorius Fine 
buvo insakes tai kompanijai 
neuždaryti tas mainas dar del 
keliu sanvaieziu kol jis gales 
pasitarti su Prez. Eisenhowe
riu. Bet kai kokis biznis eina 
in skyle ant deszimts tukstan- 
cziu doleriu kasdien, tai nei 
Gubernatorius, nei viso krasz- 
to Prezidentas nieko negali pa
daryti, jeigu tokia kompanija 
nutaria toki bizni mesti.

Kompanijos virszininkai in- 
sake iszsiusti visiems mainie- 
riams laiszkus, kurie tiems 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Prisipažinsta; Intare 
Nekalta Karininka

WASHINGTON, D. C. — 
Armijos sztabas dabar prisipa
žino kad kas nors baisia klaida 
padare, kad nekalti karininkai 
buvo intarti už garbinga palei
dimą Major Irving Peress, ku
ris yra Komunistas.

Per Armijos-McCarthy vie- 
szus ergelius per televizija, Ar
mijos atstovas inteike užpecze- 
tinta konverta Senatoriui 
Mundt. Jam buvo paaiszkinta 
kad tame voke randasi visas 
i aportas apie tuos karininkus, 
kurie buvo kalti inteikima 
augszto laipsnio tam Komu
nistui karininkui ir už garbin
ga jo paleidima isz Armijos.

Sen. Mandt prižadėjo to kon- 
verto neatidaryti, kol po tu 
vieszu Armijos-McCarthy gin- 
czu, kadangi buvo nutarta kad 
to Komunisto karininko klau
simas nieke bendra nebeturi su 
tais ginezais.

Bet dabar, ana diena, Armi-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

DU JURININKAI 
UŽSIMUSZE

Du Automobiliai Ir 
Trokas Susimusze

VANDALIA, ILL. — Du ju- 
rininkai isz Olathe, Kansas 
Navai Air stoties, žuvo kai ju 
automobilius su kitu automobi
liu ir su rtoku susimusze, neto
li nuo Vandalia miesto.

Žuvusieji buvo: dvideszimts 
vieno meto amžiaus Leonard 
Clancy, isz Meadville, Pa., ir 
devyniolikos metu amžiaus 
Kazys Neverauskas, isz Scran
ton, Pa. Keleivis in Clancy au
tomobiliu, dvideszimts vieno 
meto amžiaus William Kildo- 
shar, isz Bayonne, New Jersey, 
buvo labai sužeistas.

Valstijos policijantai sako 
antro automobiliaus draiverys 
buvo Clyde Nelson, isz Oildale, 
California, kuris buvo teipgi 
labai sužeistas, kaip ir ketu
rios deszimts septynių metu 
amžiaus Bryan Gettinger, ir jo 
dvideszimts trijų metu amžiaus 
sūnūs Povilas, Jie yra isz Mel- 
vis, Missouri. Jie važiavo su 
Nelson. Keturios deszimts me
tu amžiaus Ponia Octa Nelson 
ir tiek pat amžiaus Ponia Syl
via Gettinger buvo tik sukries- 
tos.

Policijantai sako kad tiedu 
jurininkai norėjo pralenkti 
troka kuri vairavo keturios de
szimts dvieju metu amžiaus 
Paul W. Stuckey, isz Durand, 
Oklahoma. Bet iszrodo kad tie
du jurininkai nesuspėjo ta tro
ka pralenkti ir davė stacziai in 
Nelsono automobiliu. Troko 
draiverys nebuvo sužeistas, 
nors jurininku automobilius 
buvo užsikabinės už to troko 
szono.

ATOSTOGŲ
NELAIMES

PHILADELPHIA, PA. — 
Vasaros laikas yra atostogų 
laikas. Bet del daugelio būva 
paskutines atostogos.

Vasaros laiku ne tik ant 
vieszkeliu pavojinga, bet ir at
ostogų vietose. Beveik kasdien 
skaitome kiek žmonių prigeria, 
besimaudant.

Tik Philadelphijos apylinkė
je, ana sanvaite keletą tokiu 
nelaimiu atsitiko.

Trylikos metu Vernon Davis 
Camden, New Jersey, prigėrė 
in Farnham Park, in East 
Camden.

Jo asztuoniu metu broliukas 
Steven pernai prigėrė beveik 
toje paezioje vietoje.

Richard Brown, deszimts 
metu isz Nuremburg, Schuyl
kill Apygardoje, prigėrė in 
Catawissa Creek, apie dvylika 
myliu nuo Pottsville, Pa. Jis 
nemokėjo kaip plaukti tai tik 
plūduriavo kur buvo negilu, 
bet netyczia pataikė gilia vie
ta tame upelyje ir nuskendo.

Trisdeszimts devynių metu
(Tasa Ant 4 Puslapio)

PREKYBINIS ERO- 
PLANAS SUDUŽO

Veže Gazoliną; 14
Žuvo

MARCH AIR BASE, CAL. 
— Lakunu Sztabo virszininkai 
yra pasiuntė savo agentus isz- 
tirti kas ir kaip ten atsitiko, 
kad prekybinis eroplanas kuris 
atveszdavo gazolino kitiems 
eroplanams nukrito ant Box 
Springs kalno, sudužo, sudege 
ir užmusze keturiolika vyru.

KC97 “Strato” prekybinis 
gazolino vežėjas eroplanas, isz 
96th Bomb Wing isz Atlas, Ok
lahoma, A. F. B., sudužo in 
trijų tukstaneziu pėdu augsz- 
tumo kalno virszune, kai jis 
stengiesi per miglas skristi. 
Tos miglos buvo virsz Norton 
AFB in San Bernardino.

Lakūnas buvo papraszes pa- 
velinimo nusileisti in March 
AFB, dvylika myliu nuo Nor
ton. Bet del miglu jam buvo in- 
sakyta nusileisti in Norton. 
Box Springs kalnas randasi 
tarp tu dvieju eroplanams vie
tų.

Kai tas keturiu inžiniu ero
planas pataikė in to kalno vir
szune, ijs susprogo ir užsidegė. 
Už pusantros valandos buvo 
praneszta kad nei vienas ant to 
eroplano neiszliko gyvas.

Tas eroplanas skrido isz At
las ant pratybų. Apart lakunu 
ir darbininku ant to eroplano 
važiavo septyni keleiviai.

Gazolinas ir liekanos nuo to 
eroplano buvo iszmetytos per 
tūkstanti mastu skersai ir isz- 
ilgai toje vietoje kur jis patai
kė in to kalno virszune. Per 
szeszias valandas nebuvo gali
ma prie to deganezio eroplano 
prieiti.

h  65 metas

GUATEMALA 
MIESTAS SUKILĖLIU

APSUPTAS

Arbenzo Palocius 
Bombarduotas

TEGUCIGALPA, HONDU- 
RAS. — Priesz-komunistiniai 
eroplanai bombardavo Komu
nisto Prezidento Jacobo Ar
benz Guzman palociu. Ir viena 
Komunistu armijos tvirtove 
teipgi buvo subombarduota.

Bet Komunistai užsigina, sa
kydami kad sukilėliai buvo at
stumti ir ant keliu fruntu su- 
muszti. Visa diena Komunistu 
radijas ramino visus ir aiszki- 
no kad armija turi viską tvar
koj.

Bet isz kitu szaltiniu ateina 
žinios kad sukilėliai yra sudau
žė Matamoras kariszka tvirto
ve, Guatemala mieste ir kad 
jie yra uždege dideli ginklu 
sandeli, Zacapa mieste. Sena 
Kataliku bažnyczia La Merced 
buvo visiszkai sunaikinta, kai 
viena bomba pateikė. Szita 
bažnyczia buvo pastatyta 1813 
metuose, ir joje buvo labai 
brangiu ir senu žemeziugu ir 
aukso kieliku ir kitu neinkai- 
nojamu daigtu.

Kai eroplanai ir bombnesziai 
pradėjo miestą bombarduoti, 
sztorninkai ir biznieriai grei
tai užsidarė savo sztoru langus 
su geležinėmis durelėmis. Vie
ni žmones pasikavojo skiepuo
se, bet kiti užlipo ant stogu, 
nieko rodos nesibijodami ir se- 
ke tuos bombneszius, norėdami 
pamatyti kur jie savo bombas 
iszmes.

Amerikiecziai, kurie dabar 
pargryszta isz Guatemalos, sa
ko kad neapykanta priesz 
Amerikieczius didėja. Laik
rasztininkai sako kad dabar 
vis daugiau plakatu matyti su 
žodžiais “Anti-Gringo”, tai 
reiszkia ‘ ‘ Priesz-Amerikie
czius“.

TRAUKINIO
NELAIME

75 Sužeisti; Spėjama 
Traukinys Užsidegė
HALLAM, NEB. — “Rock 

Island Rocket” greitas trauki
nys nubėgo nuo rieliu ir vie
nuolika jo karu iszarde gele- 
žinkeho rieles. Septynios de
szimts penki buvo sužeisti, dė- 
szimts isz j u labai pavojingai.

Keli žmones ant to traukinio 
sako kad tas traukinys jau bu
vo užsidegęs, pirm negu jis nuo 
rieliu nubėgo.

Sužeistieji buvo nuveszti in 
Elizabeth ligonine, in Lincoln, 
Nebreska.

Geležinkelio darbininkai bu
vo greitai pasiunsti ta traukini 
nuo rieliu nustumti ir rieles pa- 
taisinti, nes ežia baisiai daug 
traukiniu kas valanda važiuo
ja, bet nežiūrint kaip sunkiai

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Ne maža Repulblikonu dabar 

jau pranaszauja kad per atei- 
nanezius rinkimus Demokratai 
gal Senata valdys.

Eina, gandai kad Pensijos 
padidės, bet dar nieko tikro ne
žinia.

Daugiau kaip keturi milijo
nai Amerikos darbininku da
bar be darbo.

jos stoti ir prisipažino kad pe
reita Rugpjuczio (August) me
nesi, jis buvo apvogęs drapanų 
skalbimo vieta in Toronto. Po
licija nutarė k aid prasikaltimas 
per mažas ji gabenti pustreczio 
tukstanezio myliu atgal in To
ronto, kad jiems neulžsimoketu. 
Jie tam prisipažinusiam vagiui 
pasakė viską pamirszti ir eiti 
sau isz kur jis atėjo.

Už keliu dienu szitas jaunas 
vagis inejo in ta skalbimo vie
ta. ir mandagiai savininko atsi- 
prasze. Savininkas tuojaus pa- 
szauke policija ir tas teisingas 
vagis buvo greitai sua:resztuo
tas.

SUKILĖLIAI
RAGINA ARMIJA
SUIMTI ARBENZA

Guatemala Komunistai
Stengiasi Iszsilaikyti

Valstijos ir valdžia dabar 
skubinasi naujus vieszkelius 
statyti ar senus taisyti, kad pa
rūpinus nors kiek darbo. “Bet 
sziandien maszinos beveik visa 
ta darba atlieka!“

Anglijos Winston Churchil- 
lis vėl rengiasi atvažiuoti pas 
mus in sveczius. Jis dabar pa- 
mirszo, ir gal dovanojo Prezi
dentui Dwight Eisenhoweriui. 
Jis jautiesi 'baisiai Eisenhowe- 
rio nižeistas (per ta Berlyno 
Konferencija, kai Prezidentas 
Eisenhoweris taip greitai, nie
kam nieko nesakęs apleido ta 
konferencija ir parvažiavo na
mo.

Kai Churchillis 'pas Eisenho- 
weri atsilankys, tai Eisenho
weris tuojaus ims kalbėti apie 
kitus bilijonus musu draugams 
ir ims-Kongresą, raginti siaus
ti Amerikieczius kareivius 
staeziai in Azija.

Sziandien darbas sunku gau
ti, ir kartais dar sunkiau darbia 
palaikyti. Vienas žmogelis su
sirūpino kad jis negautu sakti. 
Jis buvo sargas viename fabri
ke. Niekas tame fabrike neat
sitiko per isztisus metus, ir jis 
bijojo kad kompanija nutars 
kad naktinis sargas nereika
lingas ir jam sakti duos. Jis 
gerai apsimislino ir vat ka su- 
simislino: Jis fabriką uždegs, 
pats save apsidaužys, kad isz- 
rodytu kad Židikai, vagiai taip 
padare. Tada fabriko savinin
kai matys tkad tokis sargas 
tikrai reikalingas, ir gal jam 
net ir pėdo pakels. Bet polici ja 
sueziųpo szita susirupinusi 
darbininką, keturios deszimts 
metu amžiaus Acquiller Tea
gue, pirm negu jis galėjo savo 
gerai iszgalvuotapla.ua iirvyk- 
dinti. .Dabar jam darbas užtik
rintas, kalėjime.

Amerikos Lakūnu Sztaibas 
yra davės savo žodi, kad jeigu 
prieitu prie to kad Prancūzai 
butu (priversti apleisti Indo-Ki- 
nija, musu didžiausieji eroipla- 
nai yra prirengti juos iszveszti.

Dabar baisiai daug namu 
yra statoma, bet visgi nėra ga- 
na darbo visiems kurie norėtu 
ir galėtu dirbti.

Panther Creek Valley, mai
nu miesteliuose, Pennsylvani- 
joje, dabar jau tikra beda. 
Miestai ir pati valstija dalbai’ 
jau duoda paszelpos, maisto 
toms szeimynoms kurios pra
sto tokios paszelpos. Kai ku
riuose miesteliuose mainieriai 
jau treczias menesis kai nedir
ba, ir nematyti jokios vilties 
kad ju mainos kada nors atsi
darys.

TEGUCIGALPA, HONDU
RAS. — Per rūdija Guatemalos 
kraszto priesz-komunistiniai : 
sukilėliai ragina armija sukil
ti (priesz Komunistiszka val
džia ir paimti Komunistu Pre- 1 
zidenta Jacobo Arbenz Guz
man, ir paskui užvesti derybas 
apie paliaubas.

Sukilėliai sako kad jeigu Ar
mija nesutiks taip padaryti, tai 
jie visomis galiomis stengsis 
sunaikinti ta Komunistiszka 
savo kraszto valdžia.

Laikraszcziai ir radijas isz 
apylinkes krasztu pranesza 
kad dabar didžiausias muszis 
eina Zacapa mieste, kur ran
dasi svarbiausias ir didžiau
sias geležinkelis, kuri sukilė
liai nori paimti isz Komunistu, 
o Komunistai, isz paskutinuju 
ta geležinkelio stoti gina, nes 
tai ju vienatinis susisiekimas 
su savo armija ant karo frunto 
ir in ginklu tvirtoves. 

• r

Isz tu paežiu szaltiniu atei
na žinios, kad sukilėliai po 
Pulkininko Carlos Castillo Ar
mas vadovybe, jau yra paėmė 
Chiquimula miestą. Tai apie 
penkiolika myliu nuo Zacapa 
miesto, kur dabar smarkiausiai 
yra kariaujama. Žinios dar ne
patikrintos, bet eina gandai 
kad Guatemala miestas yra da
bar baisiai bombarduojamas. 
Valdžia yra insakius savo Ar
mijai szauti kad ir karo belais
vius.

Czia daug pagelbos Komu
nistai gavo ir gauna isz Komu- 
nistiszkos Kinijos ir staeziai 
isz Sovietu Rusijos, bent taip 

; laikrasztininkai sako.

— BALFo Centras jau yra. 
uižregistraves 1,547 Europoje 
likusius Lietuvius, kurie pra- 
szo garantijų atvykti in Ame
rika, Tiems Lietuviams BA.LF- 
as jieszko kvietėju, kurie suda: 
rytu darbo ir 'buto garantijas.

— Nuo paskutinio BALFo 
Seimo Bostone, invykusio Sau- 
sip (Jau.) 8, 1953 m., Balfo 
Centro vadovybe per 18 mene
siu surinko isz visuomenes, isz- 
rupino isz Amerikos Federali- 
nes valdžios ir pirko 457,163 
svarus maisto, rubu ir avalynes 
visas tas gerybes pristatė in 
Europa, ir jas iszdali.no vargs
tantiems Lietuviams Vokieti
joje, Austrijoje, Prancūzijoje 
ir Italijoje. Visos tos gerybes 
urmo kainomis invertintos \
$269,958.18. Tame ipacziame 
laikotarpyje BALFo Centro 
vadovybe tremtiniu paszelpai 
ir tremites mokyklų iszlaiky- 
mui iszsinnte in Europa gry
nais pinigais $65,593.67.

ranka su pinigais inkiszo in ki- 
szeni ir su gaivia linktelėjo, ant 
ženklo jog tinka ant to. Tada 
tarė:

— Asz einu Maksime in 
miestą, o tu liksi prie pono pul
kauninko.

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

ŽMOGUS SUDIJE, 
0 DIEVAS VALDO

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Ant Pardavimo

poną 
tasai

neno- 
konia

Mainose buezieriai ir sztor- 
ninkai yra labai susirupine. Ir 
ne be geros priežasties. Jie be
veik visa savo bizni daro “ant 
knygucziu“. O dabar kai jau 
antras menesis kai mainieriai 
nedirba, tai daug žmonių yra 
gerokai insiskoline.

Buezieriai ir sztorninkai da
bar neleidžia kostumeriams 
daugiau insiskolinti ant “kny
gutes“ kaip szimta doleriu. Po 
tam jie jau daugiau nieko ne
parduoda be pinigu.

Biznieriai vėl ima Lozorių 
giedoti. Biznis prastas!

Pypkes Durnai

Ruteliu Vainikėlis

Labai pigiai parduodamas 
mūrinis namas ant 231 East 
Centre St. Loto didumas 22 x 
125 ped., taipgi ant to loto ran
dasi kitas namas, medinis ant 
East Bail road St. Locnin inkas 
gyvena kitam mieste; Del pla
tesniu informacijų, atsiszauki- 
te pas:

Nelson T. Davis Agency, 
120 E. Centre Str., 
Mahanoy City, Pa.

Pasirodo kad Sovietai nega
li būti dižentelmonai.. Tautu 
San jungoje, New York mieste, 
Amerikos Ambasadorius .Hen
ry1 Cabot Lodge, kalbėdamas in 
Sovietu delegatą, Semyon K. 
Tsarapkin, pradėjo: “Džentel
menas isz Sovietu Unijos.“ 
Baisiai inirszes tas Ruskis pa- 
szoko ir suszuko: “Asz ne 
džentelmenas. Asz esu Sovietu 
Rusijos delegatas. Kad loska 
vadinkite mane mano oficialiu 
viardu.V

Mes seniai jau 'žinojome kad 
tie Sovietai nėra džentelmenai, 
bet pirma syki iszgirdome vie
na ju taip prisipažinstant.

mieste, Kanadoje, dvideszimts 
vieno meto amžiaus Charles 
Mortimer, pats nuėjo in polici-

Matyti kad sziandien teisin
gumas ne užsimoka. Vancouver

Sesute brangiausia, del savo 
vainiko,

Neskinki rožytes, ka žydi 
raudonai.

Paniekink žemeziuga auksini, 
geltona,

Nepink in vainiką rudo 
gvazdiko.

Szirdis bijo rožes, kaip ženklo 
puikybes,

Prie žiedo geltono jau veidas 
ir vysta.

Gvazdikais mergaite jei 
kaiszosi, lysta,

Jie vyrams pritinka, kaip 
ženklas tvirtybes.

Kada galva kaiszysi, inseg 
tu rūtele.

Ju žiedas mieliausias, tai rūta 
žalioji;

Su ja prisieki mylėti jaunaji.
Jis ženklas vilties, kaip 

auszrine žvaigždele.
Tarp rutu, sesute, tu tankiai 

durnoji,
Lietuvei tai pritinka rūta 

žalioji.

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

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

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

XPirkie U. S. Bonus!
o

Maksimas žlumbe kaip kūdi
kis ir tarė:

— O,, mano brangus pone! 
O Dieviszkas kareivi! Ar-gi 
tai tu būni tokiam varge?

O Boguslavas dadave:
— Na ir nėra koros Dievo 

ant tu velniszku Turku?
Ponas Stejponais svarstyda- 

masis, norėjo pakelt Maksima 
būnanti prie kojų ir tarė susi- 
geides:

— Maksime, kelk! Meldžiu, 
kelk, norėtam tave prikelt, nes 
Dievas mato neturiu pajiegu.

— Tu pone kenti už szven
ta tikėjimą, pavelyk man bu- 
cziuot tavo žaidulius!

Maksimas pasikėlęs prispau
dė ji prie szirdies tarydamas:

— Tegul judviem Dievas 
užmoka, jog in czion pribuvo
te! Na kaip' Storastaite? Ar 
jau namie, ar sveika ?

— Da nevaloje, nes yra 
saugoma, atsake Maksimas ir 
vėl pradėjo ponui Mirskui bu- 
czuot rankas.

Džiaugsmas tokis alpeme Ste- 
jpona, jog 'butu griuvęs ant 'že
mes, kad nėbutu Maksimas su
laikęs.

— Niekai maistas, tarė pul
kauninkas su juoku nuolatos 
žmogus alkanas, tai ir pajiegu 
neturiu.

Boguslavas teip perpyko 
tardamas:

— C) kad tuosius pagonus 
perkūnai iszmusztu, už ka po
ną teip kankina.

Maksimas dadave. Reike po
ną pulkauninką kuom norint 
padrutyt. Tuojaus vienas isz 
mudviejų eisim atnesszt mais
to, o ir ne proszaji butu szva- 
resnis draibulžis.

— Dabar ne laikas drutin- 
tis, turiu žemes vežt, sztai da- 
žiuretojus artimasi, tarė Stepo
nas, nes velau, tai noringai ka 
suvalgytam, ha labai alkanas.

Tame prisiartino' senas Tur
kus, o gana ant pažiūros dorai 
iszrodantis. Boguslavas prisi
artino prie jo ir sznabždeda- 
mas ka toki in ause, inbruko in 
ranka kelis pinigus auksinius.

Turkus klausė temingai,

— Genai atsake Maksimas, 
o atsigryžes iii Mirski dadave: 
Asz lieku ir iszvaduoju 
darbe, bus man saldus 
darbas.

P ulkauninkas n orint 
ringai turėjo tikti Jau
saule leidosi, kada Boguslavas 
sugryžo su jaunu Kazoku, abu
du buvo apsikrovė maistu, vy
nu ir drabulžais.

O| jau artinosi laikas atilsio, 
tai nevaluinkas su savo sve- 
czais nusidavė in įprasta bu- 
dyke kur jisai gyveno.

Maksimas paprasze del pul
kauninko maudynes, kuris per- 
siredes in szvieže drabuži, su
vis k it ailp-iszrode, sėdo prie 
stalo ir valgė vakariene, laike 
kurios Maksimas viską iszpa- 
sakojo apie (Storastaite.

— Reike isz czion ka grei- 
cziause isztrukt, ir skubint in 
Nemirava kalbėjo pulkaunin
kas. Orimas gal ilgai Storastai
te ne laikys. Del Dievo! Plau
kai man ant galvos kėlėsi ant 
misles, jog galime pribut per 
vėlai.
.— Vienok pirmiause rieke, 

idant ponas susidrutytum kal
bėjo Maksimas ba teip aipsilp- 
nintani, negalima nieko pra
dėt.

— Kad tiktai isz czion isz- %
trukt paantrino karsztai p. 
Steponas. Baisos dienas asz 
czion praleidau, nes drutino 
mane viltis, jog Storastaite yra 
luoša ir gerojo vietoje. Dabar 
kada žinau kas su ja gali atsi
tikt, nes nei valandėlės neluriu 
ramumo.
' — Tiesa yra taire Bogusla
vas viskas priguli nuo greitos 
o czia tie rupūžes Tukrai kie
ti, nenori pono pulkauninko 
paleist reike ka apmislyt.

—- Jau asz ka toki apmisli- 
nau atsake p. Maksimas, tiktai 
nežinau, ar ponias ant to sutik
si. Czion prisilenkė prie pono 
Mirskio ir Boguslavo, ilgai ka 
toki sznabždejo ir perdestine- 
jo. Pulkauninkas kratėsi galva 
nes kada abudu senei pradėjo 
prisipirinet tarė:

— Jeigo kitaip negalėsiu 
isztrukt, tai teip padarysiu, 
kaip sakote.

Paskui atsisveikinęs su savo 
svecz/ais, likos pats vienas bu
dy k i je.

(TOLIAUS BUS)

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

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

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1954

ISTORIJOS, PASAKOS, 
zAPYSAKOS, IR T, T.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
ežio iszimta isz Lietuviszku

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. I

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 1 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

k
No.112—Trys apysakos apie 

pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Eiuiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas^ isz girios; Ant nemu- 
no. 58 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.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko
zmas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.145—A p i e Velniszkasx e
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- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.
•> No.lGO—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku- 
uus; Meszla-vežiš; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Bųdyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

ISO1/?—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczioš 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 
Krikszcziony'bes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas: •'

Užsisakant knygas is» 
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 ii’ Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. g. JL

vuotapla.ua
iszdali.no


"SAULE” MAHANOY CITY, M.

Žmogus Sudije 
oDievasValdo

(Tasa)

Maksimas atsisveikinęs ka
ralių ir sugryžias in savo kva- 
tiera, pradėjo mislyt, ka. ežia 
dabar pradėt, kad Stovastaite 
ir pulkauninką, iszgel'bet. Ka
ralius prižadėjo po teisybei, 
jog p. Mirskis ir be pinigu ant 
maino Turkai atiduos, nes rei
kėjo turėt pinigu ant iszpirki- 
mo Ksenes, o ant galo leistis be 
aukso in taupe pagonu, tai ži
nojo Maksimas, jog nieko ne 
iszdiaris. Pastanavijo pertai 
gryžt in Lietuva, in Sulaikus, 
pasirūpint pinigu ir.traukt per 
Dcmenca in Garogroda.

Ant pradžios tada Sausio 
menesio, 1G84 mete, iszkeliavo 
Maksimas su vienu vaikinu, 
Kazokucziu Kijauėku kuri da 
isz Medziboro buvo paemias su 
savim in Suleikus. Buvo pasza- 
la gerai, sniego nebuvo daug, 
eras sausas ir dienos sz viešo s, 
per ka kelione ėjo smagiai ir 
Maksimas netrukus atkeliavo 
in Suleikus.

Ponas kamisoris Boguslavas, 
jau buvo piski girdėjas apie 
nelaisve savo pono, nes paskel
bėm netikėjo, ba kas kartas ki
tokios žinios ateitinejo.

Kaip tiktai jam Maksimas 
atgabeno kone tikra žinia, jog 
p. Mirskis pas Turkus nevale- 
je, laibai nabagėlis nulindo ka
da laiszka 'pono pulkauninko 
perskaitė, kurioje prisako už- 
statyt Suleikus arba ir daugiau 
dvarus ir pinigus atiduot Mk- 
simui, pamisimo valandėlė, o 
paskui tarė;

— Ha! Vale pono del gero 
tarno yna szventa, tegul teip 
b ima, kaip ponas liepe pa li- 
varka užstatysu, pinigus su
rinksiu, in rankas tau atiduo
siu, nes asz drauge su tavim ke
liausiu ne daug aszipažinstu po
ną. pulkauninką^ ba nuo smert 
jo tėvo sėdžiu tose Lietuvisz- 
kose girose,’ nes augytinais 
'Szventos atminties pono Sto
rastos, negali būtie ibiaurus 
žmogus, o per ta trumpa, laika, 
ka ji macziaji, tai labai mian 
prie szirdies prilipo. Asz misti
nu, dvieju greicziau*ji iszgaut 
ir dvieje greieziau duosis rodą.

Kaip ponas kamisoris pasa
kė, teip stojosi nes kol pora 
dvaru užstate ir apdiavadijo 
naminius reikalus, atėjo in vi
duvasaris.

Pribuvo in Kijevą ir dasi- 
klause musu pakelevingi apie 
grinezele Trasienes.

Ine ja in prasta sulinkusia 
grinezele, patemino ant aslos 
guliute ant trakniu ■ motina 
'LiĮpkaus, kuri suspausta karsz- 
ligia klejodama, szauke savo 

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

sunu, kuris pleszdamas su To
toriais likos užmusztas, ant gi- 
]ukc likus jauna pati ilžmuszto 
prižiurinejo motina vyro ir to
ji buvo tuom laik grinczeleje.

Ant užklausimo apie Jerinka 
jaunai naszle atsake:

— Gerai jog atėjote kol 
motina gyva ir asz czion esmių, 
ba kaip numirs nežinau ar ilgai 
czion iszsibusiu. Jerinka gera 
inotere, norint iszprad'žios nu- 
davinejo vaikina mane-gi ne
davė nukaneveikt Totoriui, už 
ka a.sz ja niekados neužmirsziu.

— Nes kur buna Jerinka ir 
josios panaite ? Paklausė Mak
simas su nekantra.

— Neibijokie. ponai. Buna 
netoli nuo czion ir ten skriau
dos neturi. Gal girdėjote apie 
Nemirava, apie Žydą Orima?

— Kur-gi ne! Ta pagona 
žino visa Lenkija, kuris kup- 
cziauje gyvu tavom nevalnin- 
kems.

— Tai pas ji jusu moteres.
-— Ka? Pas Orima', Nemi- 

rave, teip arti? > *
— Na teip! Panaite d a ne 

yra suaugus, lai Turkam netin
ka, ir per tai da Orimas laiko 
pas save.

— Dieve! Dieve! Tai josios 
netoli! Garbe tau Vieszpatie 
ant augsztybes! Paszauke nusi
džiaugęs Maksimas, o už va
landėlės tarė iii jauna naszle:

—1 Dėkui tau moterele už %
taja naujiena. Tegul jus Dievas 
teip su Ii nksm i na. kaip tu mus 
su linksi n ingi! Te dukrele szita 
maža dovana ir i n bruko mote- 
rei kelis auksinius pinigus.

Boguslavais ir nuo saves cla
ve sauja pinigu tarydamas:

— Dievas žino kaip mums 
4

pasiseks pas ta Orima y Jeigo 
tiktai galėsite czion but, tai 
bukite, ba, jeigu in kur iszeitu- 
met, tai negalėtume dasiekt ži
nios apie Jerinka ir panaite.

Jauna naszle negalėjo rast 
žodžiu del padekavones'iszlei- 
do liet laukan, prižadėdama vi
same pritarnaut.

Ant rytojaus, vos pradėjo 
szvinst, leidosi in Nemirava 
drauge ir jaunas Kazokutis.

Maksimas bijojo laibai idant 
Storastiene nedažinotu, jog 
Ksene buna netoli ir kad neda
rytu sterones,’idant Žydas pa
sirūpintu ka. greieziause ja in 
Turkija i s/gabent. Kelaujant 
in Nemirava niekam nesake ko 
in ten keliauja ir kaip galėda
mi, slėpėsi nuo žmonių.

Pribuvęs tada, in Nemirava 
ir atradęs narna. Oruno, ineja 
in priemene drąsiai ir klausė 
apie gaspadori.

Semi slūgine Agafie inleido 
sveezius in maža neszvaru pa- 
ka.jeli, iii kuri netrukus iiiejo 
Orimas.

Žydas kloniodamasis žemai, 
priėmė ateivius, klausydamas 
temingai kalbanczio Maksimo, 
glostė savo žila barzda. Nes ka
da Maksimas troszko matyt

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
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. 

nevalninkes ir paklausė kaip 
brangios, Orimas padavė teip 
augszta preke, jog Maksimas 
net u'ž galvos nusitvėrė, nes 
kas niekiause, pardavikas mer
gų nenorėjo parodyt mergų, o

*

TARADAIKA*
S z i a 11 d i e n i n i a i g r i e s zn i 11 kai 

ir skolininkai, 
Yra taip uižsikieteja,

Kad nei pats Kristus juos 
įiesimiinksztintu!

Juk Kristusas pasakė:

Nes jo aszaros tau bus
D id ž i a.u s i a bau sm e 

po smert! ’ ’ 
Taigi, atiduok ka esi kaltas 

savo artimui,
O turėsi czysta sanžine, 
Ir galėsi miegoti lengvai 

naktimi!

* ❖
Neseniai “Tėvo Diena” 

praėjo malsziai.
Geri vaikai pagerbė gyva ar 

m i r u si j pag u o d o 11 e j e, 
Kiti da ji paniekino ir 

iszkeike, 
Kaip davėsi girdėt nuo 

keliu seneliu, 
Bet tegul toki vaikai 

atsimena ant to:
Tik tasai gali suprasti, 

Kokia buvo teviszka meile 
Del jo sunaus ar dukreles, 

Kada susilaukia savo 
vaiku.

Tada dasipranta kiek tai 
tėvai rūpinosi, 

Nemiegojo ir pasiaukavo 
del ju.

Tokiems vaikams pradeda 
Akys atidaryt apie meile 

' tėvu, 
Bet jau per vėlu jiems 

x atsimokėti,
Už padarytas geradejystes, 

Nes tėveliai jau ilsisi aut 
kapiniu, '

N e r e ik a i and am i jokios 
Paszialpos nuo s'avo vaiku.
Toki vaikai susilaukė ir 

tokios p aguod oi1 e s 
Nuo savo vaiku ant 

senatvės!

* * *
Visi Amerikonai yra 

ateiviai, 
Kaip apie tai (pranesza 

'žy m u s raszy t o jas.
Sako kad, mes vldi esame 

ateiviais, 
Nes nei vienas isz mus nėra 

tikru Amerikonu, 
Iszskiriant vien tik 

Indijon u s.
Tik kvaili Amerikonai 

szaukia:
Mes esame Amerikonais! 

Bet gerai neapmansto, 
Kad patys yra grinoriais!

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

SKAITYKITE "SAULE” 

kad siuntiniui pradėjo labai pri 
spirmet Zyda, tarė stacziai:

— D y vai man dideli, jog 
tas ponas pats neatkeliavo isz- 
sirinkt sau merginos toki tavo- 
ra komas sau iszsirenka ir 
perka. Kaip jaunas ponas pri
bus ir norės pirkt tai parodysiu 
ir tada gales iszsirinkt. Nes 
pas manę mergos visos bran
gios, ba asz turiu tavora. tiktai. 
del dideliu ponu, norint del pa
ežiu karalių ir kuingaikszcziu.

Maksimui kraujas virė ir 
rankos niežėjo, jog jo brange 
panaite už tavora. laike ir vos 
susilaikė isz piktumo, ba norė
jo Žydui kaulus laužyt. Vienok 
žilio jo, jog su tuom lĮJSigonu ki
tokios rodos ne bus, o ne norė
damas iszsiduot, apleido narna 
Orimo ir nusidavė in savo kva- 
t i era.

Persėdėjo da kėlės dienas 
Nemira ve, slankiodamas kas 
diena apie narna Žydo norėjo 
,norint Jerinka pamatyt, kad 
'žinoti jijie ir Ksene, jog rūpi
nosi apie ju luosybe. Ajpie na
mą, sukosi, tiktai Aga.fije, o in 
kiemą nieko ne nuleido.

iSzirdis vos Maksimui netru
ko, jegibuna teip arti, o negali 
matyt savo jaunos ponios. O 
kas niekiause, jog ne žinojo 
tikrai ar da czion yra Storas- 
taite nes raminosi tuom, jog ja 
iszvežtu panaite, tai Jerinka 
butu davus žinia in Karvasa- 
rus.

Norint nepasisekinejo. Mak
simui ant savo pastatyt tai d a 
norėjo laukt kėlės dienas, gal 
ateis gilukas pasimatymo, nes 
Baguslavas perkalbėjo seni, 
jog czion nieko neiszsedes, jog 
geriause atjieszkot pulkaunin
ko ir iszluosuot ji, kuris galės 
geriau rast spasalba isz 1 mosa
vimo Ksenes.

— Man rodos, Maksime jog 
būtume geriau (padare kad bū
tume klausė apie 'paimta mer
gina. priesz meta 'per Totorius 
Balte. Tai 'Imtu pagonas grei
eziau parodęs. Jisai kaip rodos 
mudu nužiūrėjo, kaipo spein- 
dzenezius ant pikto del jo.

— Ka jis nužiuręs.
— Kas gali žinot apie tai. 

Mat, palaikys, tai visus jisai 
laiko užpalaikius. O kad mums 
netikėjo, jog norime gaut pirkt 
mergina del Lenku pono, tai 
tegul ba 'žino, jog musu ponai 
mergų, neįperka.

— Teisybe ne kas dalykas, 
tarė susiru|pinas Maksimas. O 
velei galėtu Žydas susineszt su 
taje prakeikta, naszle Storas
tiene ir pasakyt, jog asz czion 
jieszkojau merginos, tai Sto- 
rastaite nei valandos czion ne
ini t u.

—: Dabar pervelai apie tai 
midikaut szitai veluk skubink 
in Garogroda jieszkot pulkau
ninko. Matomai kokia vale 
Dievo, idant pats Mirskis isz- 
gelbetu isz nevalos sierata.

Ir ne trukus iszkeliavo tryse 
in Turkija.

Karsztis svilino ir nekarta 
badas spaude, ba turėjo kelaut 
ne viena karta per pustynes. O 
vienok tuom nesibaidė ir jeigu 
kentėjo, tai ne už pinigus, tik
tai isz gero noro, kad iszgelbet 
savo mylima, panele.

Po daugeliu vargu, stojo ant 
galo musu pakelevingi Caro- 
grode ir priguliai pradėjo 
klausinėt aĮpie poną Mirski. 
Nes užtruko tris sau vai tęs kol 
dažinojo, jog pas viena, turtin
ga Turku randasi nevaloje 
Lenkas kokis tai garsingais ka
reivis kuris gaivu daugybe nu
kirto kaip kopūstu, o kuris yra

Trynukai Gimė; Du Pasimirė

Czia slauge, in Winnipeg, 
Kanada, laiko viena isz trijų 
vaikucziu kurie užgimė sy
kiu. Ju motina yra Ponia 
Yvonne Mousseau. Kiti du 
mžgime sujungti per pilve
lius. Jiedu turėjo atskirus 
kūnelius, bet tik viena pora

kietas tikėjime.
— Jeigu tai yra galingas 

kareivis ir drūtas tikėjime kal
bėjo Maksimas, tai bus ne kas 
kaip mano mylimais ponas, ka
ži nstu ji gana, gerai ir žinau 
kokia, jame duszia.

Kakrimas pasza (teip' vadi
nosi Turkus, pas kuri nevaloje 
buvo pulkauninkas) gyveno 
užmiestyje, puikiam palocije 
vasariniam apsiaubtam labai 
dideliu sodu.

Du seni tarnai apsigarsino 
das Kokrivialninka, pulkaunin
ką Mirski, už kuri karalius 
Lenkijos atiduos kelis Turki
ui u s vadus.

Turkus pirmiause ulžsiginejo 
jog tokio nevalninko pas ji ne
siranda, net kada Maksimas 
parake jog jeigu ne iszduos 
Mirskio tai karalius Sobieskis 
lieps nukirst galvas del keliu 
ženklyvu Turku, tada, norint, 
su piktumu tarė:

— O! Asz'žinau jusu kara
lius negali apsietie be to ka
reivio! Tasai prakeiktas krik- 
szezion'iszkas szuo, neviena isz 
musiszku nudėjo. Ir mano vie
na sunu ližmusze, narsu vyra, 
tai asz jo neleisiu tegul pra
keiktas pakutavoje už savo 
narsumą.

Maksimas žinojo jog Turkai 
yra godus ant aukso, pastana
vijo pradėt kitaip ir tarė:

— Jeigu ant atminus ne- 
noriet iszduot pulkauninko, tai 
gal paleistumei už pinigus. Nes 
pirmai noretau pamatyt ta ne- 
valninka, ba nežinau, ar tai ga
li but tas pats, katro jieszkaii.

Turkus sutiko ant to parei
kalavimo, ir liepe pribuvusius 
nuvest pas neValninka.

Maksimas ir Boguslavas vos 
galėjo susilaikyt nuo džiaugs- 
mo, j°’g ne trukus pamatys sa
vo poną, ir isztrauks isz neva
los, ėjo greitai paskui vedika, 
kuris mokėdamas Lenkiszkai, 
teip einant jiem dviem kal.be- 
jo:

kojucziu. Jiedu pasimirė.
Daktarai sako, kad kiek 

jie žino tai tik ketvirtas sy
kis visame sviete kad butu 
užgimė tokiedu sujungti vai- 
kucziai kai trys užgimė ant 
sykio.

o □ o

— Ne teip greit gausite ta 
nevaluinke; jo bus sunku pa
sza ji norėtu palaikyt savo 
vaiske ir gal ji lieĮptu užmuszt 
už savo sunu, nes Lenku kara
liaus bijosi. Davinėja tam ne- 
valninkui augszta dinsta, kad 
tiktai tikėjimo isZ'Sižadetu. ir f
tarnautu sultonui, nes tai bai
siai kietas jaunikaitis, no klau
syt nenorėjo ir ant visokiu gąs
dinimu atsakinėjo vienokei.

— Krikszczioniszkas Icarei- 
. vis ne palminėje savo tikėji
mo, o Lenkas nespenele ant sa- 
v.o tėvynes. Tuszczios jusu. kal
bos asz už turtus szio svieto ne 
iszsižadesiu Kristaus ir moti
nos Tėvynės. Jeigu nemlaczino 
visokį prižadėjimai, teip ne- 
maezino visokios kaukes, tai 
geležiu is Žmogus.

— Kaip tai ? Paszauke Bo
guslavas tai jus kankinat ne- 
valninkus ?

— Nu-gi ar kas mums liž
ei ra sus?

— O ka jus pasakytumėt, 
kad Lenkai jusu žmonis paim
tus in nevalo kankintu?

— Ar asz žinau? Atsake 
Totorius petals truktelėdamas. 
Asz esmių prastas tarnas, ne
žinau, k ponai mislinaf, o gal
im ka matau. Nes tai geležinis 
žmogus ?
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— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.
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— Ne pertoli jaunas 'žmo
gus, augsztas vyras dėjo žemes 
su špatu in vežimą, nes darbas 
jam nesiseke, ba rankos drebė
jo ir ant kojų vos sotvejo.

Du tarnai prisiartino skubai 
prie diiibanczio ir dirstelėjo in 
jo veidą, stojo nutiripia! A-gi 
tai buvo tas pats patogas jau
nikaitis, jaunas pulkauninkas 
Mirskis, kuris neturėjo pana- 
szaus in save. Ar-gi tai gali
mas daigtas in teip trumpa 
laika persimai n y t? Ar galėjo 
isz teip puikaus jaunikaiezio 
stotis tokiu pasibaigusiu ir li
gotu žmogum, apdriskusiu ir 
stumurusiu.

Boguslavas, nei Maksimas 
ne butu paižinia Stepono, jeigu! 
nuo akies, kurios ne persimai
nė. Abudu seni su verksmu 
puolė in kojas savo ponui, kū
jis vienu užmetimu akies paži
nes juosius, sznabiždejo su 
džiaugsmu in save:

— Ach, tai judu! Mano 
brangus ir mylimai! Tegul jus 
Dievas laimina! O Storastaite?

Nes neaplaike atsakymo, ba
(Tasa Ant 2 puslapio)



’’SAULI’’ MAHANOY CITY, PA.

ZiniosVielines
Liepos Menuo. Puse^ 

meto jau praėjo.
Suibatoj pripuola Szv. 

Leono II ir Szv. Anatolijo, o 
Tautiszka Vardine: Riote.

me P. T. Barnum, kuris sutvė
rė didžiausias cirkas Ameriko
je; 1948 m., jauna gražuole lo- 
szike Carol Landis nusižudė 
savo namuose.

Utarninke pripuola 
Szv. Marijos Goretti ir Szv. 
Tomo more., o Tautiszka Var
dine: Rytone. Ir ta diena : 1340 
m., Didysis Lietuvos Kuni- 
gaiksztis Gediminas žuvo karė
je ties Baijarburgu; 1944 m., 
Bostone, Miass., 'baisus gaisras 
isztiko cirkas, 167 žmonių žu
vo; 1854 m., Republikonu Par
tija sutverta mieste Jackson, 
Mieli.

Taipgi ta diena: 1908 metuose 
Amerikos Laivynas instaige 
slaugiu szaka.

Musu Amerikos Nepri
klausomybes Deklaracija buvo 
priimta Liepos (July) 4-ta die
na 1776 metuose.

Isz priežasties kad 
Amerikoniszka. T a u t i s z k a 
igzvente, ‘ ‘ Nepriklausomybes 
Diena,” pripuola Nedelioj Lie
pos 4-ta diena, bet bus apvaik- 
szcziojama Panedelyje, Liepos 
5-ta diena, visi Amerikos ban
kai, pacztai, fabrikai, anglia- 
kasyklos, kroniai ir laikrasz- 
cziai apvaiksztines ta diena, tai 
ateinantis “Saules” numeris ^3 
(Utarninke) neiszeis, kad ir 
musu darbininkai galėtu ap- 
vaiksztinete ta “Amerikos 
Laisves Diena,. ’ ’ Dovanokite 
Mums. Acziu!

— “Saules” Redakcija.
Nedelioj ir Panedelyje 

piszkinimo bus, tik apsaugoki
te vaikus nuo Ipalžieidimu!

Pareita Nedėlios ryta, 
11-ta valanda, Szv. Juozapo 
blalžnyiczioje, likos suriszti maz
gu moterystes, panele Irena. 
Urboniute, slauge, duktė pons. 
Antanu Urboniu, nuo 633 W. 
Spruce uly., ir Vincentas Jung
ias, sūnūs pons. Juozu Jungliu 
isz Easton, Pa.., per kunigą Le
oną Pecziukieviczia, vikaras. 
Svotai buvo Liudvyke, suseute 
nuotakos, ir Vilimas, brolis 
jaunavedžio. Vestuves invyko 
in Newhard’s svetainėje mi.es- 

. te. Jaunavedžiai apsigyvens 
in Jamaica, N. Y.

Kita San vaite: Nede
lioj pripuola Ketvirta; Nedelia 
po Sekminių. Ir ta diena: Szv. 
Propoko, Szv. Filomentos, o 
Tautiszkas Vardine: Miglova
ras. Ir ta diena Amerikos Ne
priklausomybes Diena kuri bu
vo pakelibta 1776 metais; 1948 
m., Szvedu DG-6 erotplanas su- 
simusze su Anglijos kariszku 
eroplanų, trisdeszimts du žmo
nes žuvo ant to eroplano, sep
tyni ant to kairiszko Anglijos 
eroplano.

Petras Czerkauskas, 
nuo 335 W. Malianoy uly. turė
jo operacija Locust Mt ligon- 
buteje.

Panedelyje pripuola 
Szv. Antano Zac., o Tautiszka 
Vardine: Lakstute. Taipgi ta 
diena: 1264 metuose Lenkai 
iszvaike ir iszskirste Lietuviu 
kaimynus jatvius; 1810 m., gi-
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Seredoj pripuola SS. 
Kirilo ir Metodijuszo, o’ Tau
tiszka Vardine: Skiaute. Me
nulio atmaina: Prieszpilnis. Ir 
ta diena: 1898 m., Amerika pa
sisavino Hawaii Salas; 1863 
m., Amerikos valdžia: pirmaji 
syki (pradėjo imti vyrus in 
vaiska; 1952 m., Republikonu 
Partijos seimas prasidėjo Chi- 
cagoje, su delegatais isz visu 
Amerikos valstijų.

Ketverge Szv. Elzbie
tos Portu Galietos, o Tautiszka 
Vardine: Tauragis. Taipgi ta 
diena: 1947 m., Malini erių strai- 
kos iszvengtos. Mainieriai ga
vo didžiausia algų pakėlimą, 
beveik keturios deszimts pen
kis centus ant valandos dau
giau; 1835 m., Laisves Varpas 
perskilo, beskambindamas del 
John Marshall mirties; 1950 
m., Prez. Harry Trumanas pa
skyrė Gen. Douglas MacAr- 
thur kaipo Koniandoriu- visos 
musu armijos Korėjoje; 1693 
m., New York miesto valdžia 
paskyrė ypatingas uniformas, 
drabužius savo policijantams, 
iki tada policijantai nesziojo 
paprastus drabužius kaip ir ki
ti; 1838 m., Ferdinand, Kuni- 
gaiksztis v on Zeppelin . gimė, 
jis iszrado orlaivi, kuri galėjo 
nuo žemes pasikelti su gazais; 
1853 m., Amerikos Laivyno 
Komandorius Matthew C. Per
ry su savo laivo atprovintomis 
armotais inplauke in Tokyo 
uosta ir pradėjo vesti pramone 
su Japonija; 1303 m., smarkus 
žemes drebėjimas Žemaitijoje.

Petnyczioj pripuola 
Szv. Veronikos ir 'Szv. Zenono, 
o Tautiszka Vardine: Veja. Ir 
ta diena: 1883 m., Henry Trib- 
be isz Washington, Missouri, 
pradėjo daryti, gaminti korni- 
nes pypkes Amerikoje; 1339 
m., Keistutis (pergalėjo Mozū
rus; 1951 m., Prezidentas Har
ry Trumanas prasze Kongreso 
užbaigti kara su Vokietija; 
1933 m., Hitleris nori, kad visa 
Vokietija butu po Naciais, vi
sos kitos partijos ir draugys
tes panaikintos, uždraustos; 
1938 m., keturiolika Žydu, ke
turios deszimts keturi Arabai 
nužudyti per penkios sukilimo 
dienas, Palestinoje; 1943 m., 
A Ii jau tai insilaulže in Italijos 
miestą, Sicilly; Nepriklauso
mybes Diena Argentinoje•; 1948 
m. Gen. Dwight Eisenhoweris 
kuris dabar taiip stengiasi sa
vo partijos rinkimus laimėti, 
buvo staeziai pasakęs Senato
riui Claude Pepper, kad jis už 
jokius pinigus nesutiktu būti 
Demokratu Partijos kandida
tas in Prezidentus.

Shenandoah, Pa. — Anele, 
pati Prano Danausko, nuo 132 
E. Penna uly., kuri sirgo per 
keletą sainvaites, numirė parei
ta Subatos naktyje in Pottsvil
le ligoributeje. Velione gimė 
Shenandoryje, po tėvais vadi
nosi Anele Mikalaicziute. Pali-

Laisves Varpas Dar Vis Skamba

“Liepos Ketvirtoji” Dar Vis Kartuojasi .
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos Nepriklausomybes 
Diena — Liepos Ketvirtoji — 
yra tapus “Laisves Diena” 
aplink visa pasauli.

Sžita musu Nepriklausomy
bes Diena apvaikszcziuoja ne 
vien tik Amerikiecziai. Ji yra 
apvaikszcziuojama Denmark 
žmonių, kurie jau keturios de
szimts sykiu ta musu sz vente 
yra apvaikszcziuoje.

Paryžiuje, kvietku vainikas 
bus padėtas ant Marquis de 
Lafayette kapo. Generolas 
Marquis de Lafayette buvo 
vienas isz pirmųjų stoti Ame- 
rikieeziams in pagelba, kai jie 
sukilo priesz Anglijos valdžia.

Net ir Anglai, kuriuos mes 
taip sumuszeme per ta sukili
mą, nors ta diena pamirszta sa
vo negarbinga pralaimejima ir 
apvaikszcziuoja ta musu per

galės ir Nepriklausomybes 
szvente.

Kitos iszkilmes ir tos dienos 
apvaikszcziuojimai bus in Ro
ma, Tokyo, Karachi ir Hava
na.

Ant szito žemlapio matyti 
krasztai kurie gavo ar iszsika- 
riavo sau Nepriklausomybe 
per pastaruosius metus.

ko, savo vyra Prana, dvi du,k-
terys: Ona, Washington, D. C., 
ir Betracija namie; sunu Ro
berta namie; savo tėvelio Pe
tro Mikalaiti, mieste; antika, 
dvi seserys: Jie va Abraczins- 
kiene, Catawissa ir F. Wowo- 
kiene mieste. Laidojo Sere- 
dos ryta, su apiegomis in Szv. 
Jurgio bažnyczioje 9 valanda, 
ir palaidota in parapijos kapi
nėse. Graborius Snidery's lai
dojo.

tais szimtus tokiu vaikezu pirm 
negu sueziupo szituos devynis.

Policija sako kad jau visi 
tie vaikezai suimti. Saržentas 
Rasmusen sako kad trys isz ju 
jau prisipažino kad jie akme
nimis mete in ta Kongresmona, 
kiti szeszi užsigynė.

Tie vaikezai ant jo užsipuo
lė kai jis stojo in pagelba Se
natoriui Frank Mitchell isz Te

Philadelphia, Pa. — Birželio 
16-ta diena, ežia pasimirė ge
rai žinomas Juozas Turauskas, 
81 metu amžiaus, o Birželio 21 
d., likos palaidotas su Szv. Mi- 
sziomis in Szv. Jurgio balžny- 
czioje ir palaidotas in Szv. Gra
bo kapinėse. Laidojo Grabo
rius Dominikas- Earaiminas, 
Velionis Juozas Turauskais isz 
tėvu Augusto ir Elenos Lepesz- 
kaites Turan,ku, buvo gimęs 
Kalnėnių kaime Nemuniszkiu 
parapijos, Vilnijoje. Paliko di

deliam nuliūdime žmona Jieva; 
du sunu, szeszis dukterys ir ke
liolika anukucziu. Prigulėjo 
prie Katalikiszko Susivieniji
mo Am., 20-tos kuopos. Velio
nis kitados gyveno Boston, 
Mass., ir Plymouth, Pa., po tam 
apsigyveno Ph i ladelph i jo je.. 
Amžina, atilsi!

— Pastaroji! laiku ežia bu
vo BALFo vajus, bet kiek isz 
viso surinkta skaimbucziu yra 
neinmanomu sužinoti, bet pra- 
neszta kad Jurgecziu parapi
jos veikėjos, poniai Judviga 
įSersevicziene ir ponia Albina 
Czeb a t ori en e d ar bu odamo s i os 
iszvien BALFui surinko dau
giau negu szimta doleriuku. 
Garbe juoms už ta!

— K. V. Senas Riczmondetis.

UŽSIPUOLĖ ANT 
SENATORIAUS

9 Vaikezai Suimti
r.i . . -

WASHINGTON, D. C. — 
Devyni jaunuoliai, kuriu metai 
yra nuo asztuoniu ligi penkio
likos, buvo policijos sueziupti, 
Vaszingtone, už užsipuolimą 
ant Kongresmono Thomas B. 
Curtis, Republikono isz Miss
ouri.

Policijos Saržentas William 
Rasmusen sako kad policijan
tai buvo isztardineje suvirsz

ledo, Ohio, kai tie jauni žulikai 
buvo ant jo užsipuolė.

Jau kelintas menesis kai to
kiu jaunu nevidonu gaujos pul
dinėja ir apvagia žmones.

Kcngresmonai dabar ne tik 
susirupine, bet ir inpyke, sako 
kad jeigu policija negali tokiu 
nevidonu suvaldyti, tai reikes 
naujus instatymus investi.

kad ežia kokis politinis atker- 
szinimas, kad kas nors buvo 
tuos vaikezus ant kersztu už- 
siundes ant tu politikierių, bet 
dabar jau policijantai sako 
kad jie tikrai žino kad tie vai
kezai norėjo tik apvogti juos.

ARMIJA SUKLYDO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ja pasiuntė antra užpecetinta 
voką, konverta Senatoriui 
Mundt, kuriame Armija pa- 
aiszkina kad yra Armijos pasi- 
aiszkiiiimas, kad kas nors bai
siai suklydo Pentagon ofisuo
se, kad szitame antrame voke 
randasi kitu karininku vardai, 
kurie yra kalti už ta klaida, ir 
kad tie karininkai, kurie buvo 
intarti pirrmame raporte, yra 
nekalti.

Senatorius Mundt yra priža
dėjęs nei vieno nei kito kon- 
verto neatidaryti kol prasidės 
tos Senatas komisijos posė
džiai.

ATOSTOGŲ
NELAIMES

Dvideszimts metu amžiaus 
Roy Seymour, isz Trappe, Tal
bot Apygardoje, Maryland, 
prigėrė, kai jis stengiesi savo 
draugus iszgelbeti. Jo draugai 
pasiekė kranta, bet jis prigėrė 
in Choptank upe, netoli nuo 
Easto, Maryland.

Dvideszimts, dvieju metu 
amžiaus mergina; Christine 
Lambert, isz Allentown, Pa., 
dingo Delaware upeje, ir nors 
jos lavonas dar nebuvo suras
tas, policijantai sako kad jie 
beveik tikri kad ji prigėrė.

Dvideszimts keturiu metu 
amžiaus darbininkas ant Wal
ter Schenk farmos prigėrė tas 
farmos prūde, netoli nuo 
Heightstown, New Jersey.

Dvylikos metu vaikas, Will
iam T. Mann isz Vineland, New 
Jersey prigėrė in Centerton 
ežerą,' kuris randasi apie sep
tynios mylios nuo Vineland 
miesto.

TRAUKINIO
NELAIME

Isz pradžių buvo manoma

Picked today

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

amžiaus Harold Biffel, isz 
Reading, Pa., prigėrė, kai di
dele banga ji nuo mažo laivelio 
nunesze in upe. Jis su keliais 
draugais buvo iszsiyres in Sus
quehanna upe žvejoti.

sweet and succulent, 
are being shipped from Pennsylvania’s lush 

patches today ... at low in-season prices.
Just one of the fresh fruits and vegetables 

you’ll want to buy by-the-basket now.

Packed tomorrow

Pocketed all winter
Big savings that come from buying

in quantity! in season! Other savings, too!. 
in better flavor, better color, higher 

food values and retained mineral content!
Pocket these savings yourself.

See your home freezer dealer todayt 
... at tfes teįp-of-the season!

For your home freezer ...
<ith that fresh-from-the-farm flavor 

sealed in for next winter’s meals . .
with a minimum of work.

PENNSyiVMIA POWER & LIGHT COMPANY

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ir greitai jie dirbo, jiems Už
ėmė dvideszimts keturias va
landas, pirm negu jie savo dar
bą atliko, ir kiti traukiniai ga
lėjo vėl važiuoti.

Geležinkelio kampanijos vir- 
-szininkai dabar yra pasiuntė 
atstovus ir net savo policija 
isztirti kaip ten ta nelaime at
sitiko.

UŽDARO DIDELES
MAINAS ‘

c ■ ■ -

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

maimenams pranesz kad jau 
daugiau darbo jiems nėra tose 
mąinose.

Kompanijos pirmininkas C. 
M. Dodson sako kad jo kompa
nija pereitais metais prakiszo 
tris milijonus keturis szimtus 
tukstaneziu doleriu, ir dabar 
neturi daugiau pinigu prakisz- 
U-

Ne tik Tamaqua miesto mai
nieriai neteko darbo, bet ir 
apylinkes miestai, kaip Coal
dale, Lansford, Summit Hill ir 
Nesquehoping.

Szitose mainose mainieriai 
yra dirbę per szimta trisde
szimts penkis metus. Mainieriu 
tėvai ir tėvukai yra ežia dirbę 
ir apylinkėje apsigyvenę.

Lehigh Navigation Kompa
nijos pirmininkas szitoje apy
linkėje, buvo pasiulines plana, 
pasiulinima, pagal kuri mai
nieriai galėtu gryžti in savo 
darbus ir kompanija galėtu 
bizni vesti, bet Tamaqua Uni
jos nariai neprieme to plano, 
pasiulinimo, ir už tai kompani
jos virszininkai nutarė tas mai
nas visiszkai uždaryti.

Szitos mainos yra vienos isz 
didžiausiu kietos anglies sza- 
lyje.

Eina gandai kad ir kitos, 
taip pat dideles mainos netoli 
Shenandoah yra dabar ant par
davimo. Jeigu niekas j u nenu
pirks ir jos užsidarys.

Lehigh Navigation kompa
nijos virszininkai buvo parei
kalavę kad kiekvienas mainie- 
rys pilnas savo darbo valandas 
iszdirbtu, kad jis daugiau ang
lies iszkastu, kad jis netingi
niautu, ir kad daug boseliu, 
kurie nieko nedaro butu prava
ryta. Bet Unija ant ta nesuti
ko! , Y

—Trass


