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Armijos Sekretorius Stevens Parvažiavo

Armijos Sekretorius, Ro
bert T. Stevens, (po kaire) 
pasikalba su Generolu Matt
hew B. Ridgway, Amerikos 
Armijos Sztabo virszininku, 
Vaszingtone.

Armijos Sekretorius buvo 
aplankęs Amerikos armijos 
tvirtoves Europoje. Jis sako 
kad Amerikiecziu kareiviu 
ūpas labai geras Europoje.

Parvažiavęs isz Europos, 
laikrasztininkams pasakė 
kad Armija nesustos ir ne
miegos kol nesuseks ta jau

Isz Amerikos
, * •---------*---------

PRISIBIJOJO
ANAM '* S. - _

sen. McCarthy

Senatorius Flanders 
Nusileido

WASHINGTON, D. C. — 
Senatorius Ralph E. Flanders, 
Republikonas isz Vermont val
stijos nusileido ir sutiko neper
sekioti Senatorių McCarthy. 
Jis buvo pasakęs kad jis Se
natorių ir jo Komisija iszmes 
isz Vaszingtono ir sustabdins 
visus tuos tardymus.

Bet jo draugai ir Republiko- 
nu partijos szulai ji perszneke- 
jo ir jam patarė liautis. Dabar 
jis sako jis nereikalaus kad 
Senatorius McCarthy su savo 
Komisija butu paszalintas, bet 
kad tik butu paskirta kita Ko
misiją ta Sen. McCarthy Ko
misija prižiūrėti.

Taip pat buvo ir su Senato
rių William F. Knowland isz 
Californijos, kuris isz pradžių 
buvo pasižadejes Senatorių 
McCarthy sunaikinti, bet da
bar jau seilinasi ir gerinasi ir 
pasiaiszkina kad jis nieko 
blogo nemane, nemislino ir ne- 
velijo Senatoriui McCarthy.

Gaila kad in szita Armijos- 
McCarthy klausima ir keli 
augszti dvasiszkiai, Kunigai ir 
net Vyskupai insikiszo. Czia 
vien tik Politikos, o ne tikėji
mo reikalas ir klausimas ir nei 
vienas dvasiszkis, nežiūrint jo 
stovio ar jo augsztybes netu
rėjo biznio insikiszti.

Gana bėdos ir vargo kad ki- 
tataucziai ir kitatikiai ant mu
su puolasi, bet kai Katalikai 
ima lipti nagan savuosius Ka
talikus, tai jau kas nors isz ei
les, kas nors prasiszoko. Sen. 

na karininka, kuris Senato
riui Joseph McCarthy slap
tas FBI žinias apie Komu
nistus, kurie ir dabar randa
si armijos eilese, o ypatingai 
in Fort Monmouth tvirtove, 
in New Jersey.

Nežiūrint kaip Armijos 
Sekretorius pyksta ir irszta, 
Senatorius Joseph McCar
thy jau dabar yra susekęs 
kelis tuzinus tokiu Komunis
tu kurie laiko augsztas ir at- 
sakomingas vietas armijoje.

□ 00

McCarthy savo Byla veda ne 
kaipo Katalikas, bet kaipo 
Politikierius ir Katalikams 
dvasiszkiams, nežiūrint j u sto
no ar stovio czia nėra jokio 
biznio. Keli katalikiszki laik- 
raszcziai panasziai prasiszoko 
bet tuojaus gavo per nosi isz 
kitu taip pat Katalikiszku 
laikraszcziu. Czia ne tikėjimo, 
bet Politikos klausimas!

UNIJA PASKOLINA
^250,000.00

KOMPANIJAI
NEW YORK, N. Y. — Viena 

isz didžiausiu skrybėlių ir ke
purių kompanijų Amerikoje 
rengiasi priimti isz savo Darbi
ninku Unijos paskola ant pus- 
trcczio szimto tuikstancziu do
leriu, kad butu galima palai
kyti visus darbininkus savo 
dariuose. Darbininku szitame 
fabrike randasi tūkstantis ir 
penkios deszimts.

Prezidentas United Hatters, Į 
Alex Rose vieszai paskelbė kad 
Unija yra pasirengus tiek pi- j 
nigu kompanijai paskolinti, 
kad tik ji savo fabrikus neuž
darytu ir kad darbininkai ne
būtu isz savo darbu iszmesti.

Szita moterų ir vyru skrybė
lių kompanija kas metai paga
mina tokiu skrybėlių už dau
giau kaip szeszis milijonus do
leriu vertes. Ji turi fabrikus in 
West Upton ir Milford, Mass., 
ir in Beacon, New York.

Kompanijos Prezidentas pa- 
siaiszkino kad dabar daug ma
žiau vyru neszioja skrybėlės, 
ir už tai kompanija in skyle in- i 
ėjo su savo bizniu.

Tie fabrikai yra daugiau ne
gu szimto metu senumo ir tik 
dabar atsidūrė skoloje.

Sulyg nusistatymo, pati Uni
ja prides penkios deszimts

(Tasa Ant 4 Puslapio)

COHN
PASITRAUKIA NUO

McCarthy
WASHINGTON, D. C. — 

Roy M. Cohn ana diena pasiun
tė laiszka Sen. Joseph McCar
thy, atsisakydamas nuo Sena
to Komisijos. Jis sako kad da
bar, po visu tu tardinimu ir 
intarimu jo verte tai komisijai 
visai pranyko. Jis pasiuntė ta 
savo laiszka isz New York 
City. Jis sako kad geriau kad 
jis pasitrauktu, ka d jo vardas 
ir jo intaka netrukdytu Sena
toriaus darba ir kara priesz 
Komunistus.

Senatorius McCarthy, daži- 
nojes apie ta savo draugo ir pa
geli ininko laiszka, laikraszti
ninkams pasakė kad “jeigu 
Roy Cohn pasitrauks dabar tai 
bus didžiausia pergale ir laimė
jimas Komunistams ir Komu
nistu partijai Amerikoje.’’

Dvideszimts septynių metu 
amžiaus advokatas, Roy Cohn 
stojo in talka Senatoriui Mc
Carthy 1953 metuose. Jis jau 
ir tada buvo pragarsejes, kai 
jis kelis augsztus ir intakingus 
Komunistus buvo patraukęs in 
teismą ir pasekmingai buvo 
bylas priesz juos vedes kad jie 
buvo patupdinti in kalėjimus.

Jis sako kad per asztuonioli- 
ka menesiu politikieriai ir kiti 
didžiūnai yra ji taip persekio
jo, kad jam dabar jau gana. Jis 
viską meta ir eis in bizni del 
saves.

Jaunas advokatas, Roy Cohn 
paliko szilta vieta kur jam bu
vo užtikrinta dvideszimts 
tukstancziu doleriu ant metu, . 
ir stojo Senatoriui McCarthy ir 
jo komisijai in talka tik už pu-

[Tasa Ant 2 Puslapio]

Visu "Amerikos valstijų 
gubernatoriai susirinko in 
savo metini seimą in Bolton 
Landing, New York.

Czia, (po karei) Georgia 
valstijos Gubernatorius Her
man E. Talmadge, draugisz- 
kai pasikalba su Wisconsin 
valstijos gubernatorių, Wal
ter Kohler.

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

7 ŽUVO
AUTOMOBILIU

NELAIMĖJE
MOUNT HOLLY, N. J. — 

Du automobiliai, labai greitai 
važiuodami, susikūlė ant 206 
vieszkelio, in Burlington apy
gardoje. Septyni žmones žuvo.

Treczias automobilius, nega
lėdamas ant laiko sustoti susi
kūlė su tai sudužusiais auto
mobiliais, bet niekas jame ne
buvo sužeistas, i

Nelaime atsitiko apie antra 
valanda isz ryto.

Tik kelios minutos priesz ta 
nelaime, kareivio Warrant 
Officer Harold S. Moran auto
mobilius kone susimusze su ug
niagesiu troku. Ugniagesiai 
jam pataria pasitraukti nuo 
vieszkelio ir iszsimiegoti ir 
iszsipagirioti pirm negu jis 
toliau važiuos. Bet jis ju nepa- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LAKŪNAS ŽUVO
READING, PA. — Lakūnas, 

leitenantas George W. Gromis, 
dvideszimts trijų metu am
žiaus nuo 68 Howard ulyczios 
Readinge in Springmont užsi- 
musze kai jo “jet” eroplanas 
sudužo in MunięK Vokietija, 
Jo tėvams tos liūdnos žinios 
buvo pranesztos.

Leitenantas Gromis baigė 
savo pradinius mokslus in 
Wilson High School, in West 
Lawn, Reading, paskui jis tese 
savo mokslus in West Chester 
State Teachers College per 
tris metus. Jis stojo in lakunu 
eiles 1951 metuose ir buvo pa
skirtas in 493 Fighter Bomber 
Squadron in Chaumont, Pran
cūzijoje.

Tai yra trisdeszimts an
tra m e t i n e Gubernatorių 
konferencija.

Kitame paveiksle South 
Carolina valstijos guberna
torius pasikalba su laikrasz- 
tininkais, sakydamas kad jis 
ir jo partija remia ir rems 
Prezidentą Eisenhoweri, jei
gu Adlai Stevonson vėl stos

ŽAIBAS
PASKAMBINO

ATLANTA, GA. — Griaus- 
mas, trenksmas ir žaibas tren
kė in Baptistu Bethsaida baž
nyčia ir paskambino visus tos 
bažnyczios varpus.

Ugniagesiai ir to miestelio 
gyventojai negalėjo ta gaisra 
užgesinti, kol ta bažnyczia su
degė.

Bažnyczia buvo pastatyta 
1861 metuose ir buvo visu to 
miestelio gyventoju gerbiama 
ir invertinama. Bet per tiek 
metu tos bažnyczios medis bu
vo taip iszdžiuves, kad kai 
užsidegė tai visa ta bažnyczia 
kaip koks laužas užsidegė.

TRAUKINIO .
NELAIME

2 Žuvo, 40 Sužeisti
RENNIE, MAN. — Szesziu 

karu traukinys, veszdamas me
džiotojus per kalnuotus North
land laukus nubėgo nuo rieliu 
ir apsivertė. Du buvo užmuszti, 
keturios deszimts buvo su
žeisti, isz kuriu szeszi labai pa
vojingai.

Policijantai pranesza kad 
Jim Szabo, isz Norman, Onta
rio, breikmonas ant Canadian 
Pacific Railways buvo užmusz- 
tas.

Nejauna moteriszke, kurios 
vardo dar nebuvo galima suži
noti buvo teipgi užmuszta. Ji 
pasimirė kai ji buvo vežama in 
Kenora, Ontario ligonine. Kaip 
ta nelaime atsitiko dar nebuvo 
galima sužinoti, bet visi Kana
dos policijantai dabar stengia
si isztirti ir dažinoti kaip ir kas 
ten atsitiko.

in rinkimus.
Jie vieszai pareiszke savo 

nepasitenkinimą ir savo pa- 
siprieszinima. priesz Prezi
dento Eisenhowerio ir val
džios pasiulinima kad vals
tijos liautųsi taksave savo 
žmones del keliu ir vieszke- 
liu ir kad valdžia statytu 
tuos vieszkelius.

Kariszkas Automobilius

Vietoj ark’iu ar mulu Ar
mija dabar vartuoja szito- 
kius kariszkus automobilius. 
Jie yra iszmeginami in 
Aberdeen Proving Ground, 
in Maryland. Szitas naujas 
kariszkas automobilius sve

PENKIATUKE
PALIKO

KLIOSZTORIU
QUEBEC CITY, KANADA. 

Marie Dionne, viena isz pen- 
kiatukiu, kuri buvo instojus in 
kliosztoriu apie devyni mene
siai atgal tapti vienuole, aplei
do ta kliosztoriu, sakydama 
kad jos sveikata ja privertė 
taip daryti.

Ji buvo instojus in Szven- 
cziausio Sakramento Tarnai- 
cziu kliosztoriu.

Ji paliko kliosztoriu beveik 
tuo paežiu laiku kai jos sesuo 
dvideszimts metu amžiaus 
Emile buvo surasta ant miesto 
ulycziu, bevaiksztinedama be 
sanmones.

Tarnaite laikrasztininkams 
pasakė, kad abidvi seseris da
bar randasi pas szeimynos 
draugus in Montreal. Tarnaite 
sako kad kiti szeimynos nariai 
vasaruoja in Trout Lake, On
tario.

To kliosztorio virszininke 
pripažino kad ta Dionne pen- 
kiatuke paliko kliosztoriu “del 
sveikatos.”

Marie Dionne sesuo Emile 
buvo surasta ant ulyczios. Ji 
sake ji buvo iszvažiavus suras
ti savo sesute.

Policijantai ja nuvedė in Ka
taliku Bažnyczios Koncelerija 
pas Kardinola. Paul Emile Le- 
ger, kur abidvi sesutes susiti
ko.

Marie kliosztoryje buvo nu
silaužius koja.

Gal czia viskas tvarkoj, bet 
tik gaila, kad taip yra garsina
ma kai tokia, ar tokia garsi 
gražuole ar mergpalaike nuta
ria stoti in kliosztoriu.

Szimtai ir tukstaneziai kitu 
geru ir gražiu mergaieziu kas 
metai gyvenimo iszsižada ir 
stoja in invairius kliosztorius 
ir niekas nieke nesako.

Bet, kai kokia buvusi 
“žvaigžde” loszike ar mergpa

ria tik septynis szimtus pen
kios deszimts svaru, ir gali 
veszti daugiau negu jis pats 
sveria, tai yra apie tona, bet 
kokio tavoro. Draiverys gali 
ji su viena ranka vairuoti ir 
su kita laikyti karabina.

laike pranesza, kad ji viską 
meta (ar gal yra visu pames
ta) , stoją in kliosztoriu, tai visi 
laikraszcziai kaip kokios senos 
bobos, putas plaka.

Ne taip seniai viena tokia 
mergpalaike, loszike, gyva- 
naszle, svieto iszsižadejo ir in 
kliosztoriu stojo.

Visi laikraszcziai jos pa
veikslą ant pirmutiniu pusla
piu iszpyszkino. Po trumpo 
laiko ir ji paliko kliosztoriu ir 
apsiženijo pas skviera.

Czia, mums rodos, klioszto
riu virszininkes turėtu geriau 
apsižiūrėti pirm negu tokias 
keges priimtu.

APVOGĖ GAZOLINO
PARDAVĖJA

ALLENTOWN, PA. — Dvi- 
deszimts trijų metu amžiaus 
Carl Trexler isz Kenton buvo 
apvogtas ant trijų szimtu do
leriu pinigais ir szimto dole
riu czekiais, kai du žulikai ji 
apvogė.

Jis polici j autams paaiszki- 
no kaip du vagiai inejo in jo 
ofisą ir pareikalavo kad jis 
jiems atiduotu visus pinigus 
isz registerio. Jis sako kad jis 
buvo jau užrakinęs savo gazo
lino ofisą ir rengiasi eiti namo 
su pinigais, kai du vagiai isz 
szeszeliu prislinko prie jo ir 
pareikalavo visu tu pinigu. Tie 
vagiai paibege ir policijantai 
iki sziol ju dar nėra suseke.

VAIKUCZIU
MOTINA

UŽSIMUSZE
LAKEWOOD, N. J. — Tris

deszimts dvieju metu amžiaus 
moteriszke, dvieju vaikucziu 
motina užsimusze automobi
li aus nelaimėje ant County 
Line vieszkelio. Kiek policijan
tai galėjo sužinoti tai iszrodo

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
In Los Angeles, California, 

keturios deszimts keturiu me
tu amžiaus Ponia Margaret 
McCarthy, reikalaudama di- 
vorsa. nuo savo kevirto vyro, 
szitaip nusiskundė ir ta savo 
ketvirta vyra intare:

Jos ketvirtas vyras, Michael 
jai buvo pamelavęs, sakyda
mas kad jis szimta hsztuonios 
deszimts hektaru žemes turi; 
kad jis turi puosznius namus; 
kad jis tikisi laimėti byla, del 
penkių milijonu doleriu, nes 
ant tos žemes randasi daug 
aliejaus; kad jis yra tik pen
kios deszimts szesziu metu am
žiaus. O tikrumoje jis nieko 
neturi, ir kad jis yra asztuo- 
nios deszimts szesziu metu am
žiaus.

Kiek dabar galima, sužinoti 
ir pasakyti, Komunistiszka Ki
nija negaus vietos Tautu San- 
jungoje sziais metais. Gal kita 
meta, ji tenai inlys, nežiūrint 
Amerikos prieszaravimu. Ang
lijos politika, per visus metus 
gal paveiks ir musu atstovus, 
kad jie sutiktu Komunistiszka 
Kinija pripažinti.

— • • - I-

Eina gaudai kad ne viskas 
tvarkoj tarp Rusijos ir Komu- 
nistiszkos Kinijos. Bet iki 
sziol tai tik gandai. Nieko tik
ro dar mes negalėjome sužino
ti.

Indo-Kinijoje, Hanoi mies
tas gal jaukus Komunistu ran
kose kai jus szitas eilutes skai-, 
tysite. Prancūzai užsigina kad 
jie pasiduos, bet isz visko isz- 
rodo kad Prancūzai jau dabar 
isz to miesto traukiasi.

Valdžia. Vaszingtone su Pre
zidentu Dwight Eisenhoweriu 
dabar yra susiruipinusi kaslink 
mainieriu, ir sako kad kas 
nors reikes daryti. Bet kas bus 
daroma palengvinti mainie- 
riams dar nežinia.

Muving pikczieriu didžiūnai 
dabar tikrai susirupine, nes te
levizija daug ju biznio yra. pa
sitraukus.

Farmeriai sziais metais ma
žiau užsidirba. Politikieriai la
bai susirupine, nes jeigu far
meriai supyks ant Republiko- 
nu tai jiems bus kaput ne tik 
per Prezidento rinkimus, bet 
teipgi per Kongresmonu ir Se
natorių rinkimus.

Biznieriai vis tikisi kad biz
nis pagerės szi rudeni.
/ ..

Nauju taksu byla, jeigu butu 
priimta su.cziedin.tu darbinin
kams apie tris szimtus milijo
nu doleriu per metus.

■ • • "

Dabar valdžia pavėlina pa
prastam piliecziai numuszti 
nuo savo ineigos taksu apie 
trisdeszimta nuoszimti, jeigu 
jis tiek paaukoja labdarybės 
darbams, kaip bažnyczioms, 
mokykloms ir ligoninėms.

Kompanijos ir fabrikantai 
daugiau taksu mokes ateinan- 
cziais metais.

Per Birželio menesi daug 
daugiau žmonių astirado be 
darbo. /

Szvento raszto ir kitu tikėji
mo knygų biznis laibai geras. 
Iszrodo kad žmones perkasi 
daug daugiau szventu knygų.

1 • •

Gazo ir elektros kasztai ima 
didėti. Valdžia, rodos, negali 
suvaldyti szitas dideles kom
panijas.

• 1 ' • 9

Valdžios atstovai dabar 
stengiasi isztirti kaip ir kur 
darbininku unijos vadai veikia 
su politikieriais ir nustato dar
bininku algas ir politikierių 
vietas.

Amerika yra pasirengus 
duoti daug daugiau pagelbos, 
ginklais ir pinigais Guatemala 
krasztui, kuris nusikratė Ko
munizmo.

Nauji sukilimai pasirodė 
Afrikoje, kur mes turime daug 
vietų savo eroplanams. Tas 
pats ir Ispanijoje. Amerikos 
valdžia yra davus tiems krasz- 
tams žinoti kad jeigu tie suki
lėliai nebus tuojaus numalszin- 
ti, tai tie kraisztai nei cento ne
gaus isz musu, kraszto.

Amerika, sziais metais yra 
griesztai nusistaczius priesz 
Komunistiszikos Kinijos pripa
žinimą, Bet beveik visi kiti 
krasztai yra nusistatė priesz 
Amerika ir už tai gal ateinan- 
■cziaiis metais ir Amerika bus 
priversta ta Komunistiszka Ki
nija pripažinti.

-------- * *----- —
Kai kurie Diipliomatai sako 

kad galimas daigias kad butu 
galima atitraukti Komunis
tiszka Kinija nuo Rusijos ir 
taip ja priimti in Tautu San- 
junga. Bet kiti sako kad su szc- 
tonu ar su velniu ar jis butu 
juodas, raudonas ar rudas, ne
galima derintis.

Iszrodo kad, nežiūrint kaip 
Amerikos 'Sekretorius Dulles 
grasina, Amerika nepasitrauks 
isz Tautu San jungos kad ir 
Komunistiszka Kinija, butu 
priimta, Iszrodo kad Churchil- 
lis ta gerai žino ir už tai jis 
taip drąsiai straksi ir vėplio ja.

Dauguma. Dipliomatu ir be
veik visi laikrasztininkai sako 
kad nėra jokio tikslo derintis 
su Komunistais ir kad sutartis 
su Rusija ar su Komunistisz
ka Kinija butu tik tuszczias 
maiszas.

Pypkes Durnai

Sziltas Vejalis
Sziltas vejalis medžiuos 

sznabžda, ■»
Prie j u glaudžiasi kaip vaikas, 
Žoleje žiogeliai krabžda, 
Giria diena kožnas daigtas. 
Te toliaus vieszas kelelis 
Raitosi, kaip kirmėlė, 
Mano lekia juom daineles 
Te kur teviszkes grože, 
Te kur Lietuviai gyvena, 
Džiaugias darbus baigdami. 
Gal jie mano varda mena. 
Pabaigtuvių gerdami, 
Daina nauja, daina sena 
Bedainuoja sau linksmi.

SKAITYKIT
KF=“SAULE”=«a

COHN
PASITRAUKIA NUO

ŽMOGUS SUDIJE, 
0 DIEVAS VALDO

McCarthy
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

se tiek algos. Dabar kelios ad
vokatu kompanijos jam siuli- 
na penkis ir szeszis sykius tiek 
kad tik jis in ju eiles stotu.

Bet jaunam advokatui Roy 
Cohn nei alga, nei pinigai neru
pi, nes jis dabar turi daugiau 
pinigu negu jis galėtu per de- 
setka amžių praleisti.

Jis sako jis butu nieko ne
paisęs ir pasilikęs su Senatorių 
McCarthy, nežiūrint visu poli
tikierių ir didžponiu, bet jo tė
vai yra labai susirupine, ir jo 
gražumu ir piktumu prasze 
kad jis viską mestu ir atsisaky
tu isz visu pareigu Vaszingto
ne.

Laikrasztininku užklaustas 
ka.jis dabar ketina daryti, jis 
atsake kad jis pats tikrai neži
no ir nepaiso. Jis sako kad jis 
dabar turi gana žmonių kurie 
praszo kad jis ju bylas imtu, 
juos teisme užstotu, kad jis tu
rėtu darbo del keliu metu. Bet 
jis sako kad jam nei tos bylos 
nei pinigai nerupi, nes jis turi 
gana darbo prižiūrėti savo tė
vo milijoniszkus vieszbucziius, 
isz kuriu jam keliu szimtu tuk- 
staneziu doleriu alga užtikrin
ta.

Gaila kad tokie mokinti ir 
gabus žmones yra iszstumiami 
isz Vaszingtono.’ Jie palieka 
sziltas vietas kur jie tris ir pen
kis sykius daugiau galėtu užsi
dirbti, ima darbus Vaszingto
ne ir paskui būva szmeižiami 
ir mažu beveik silpnaprocziu 
puolami ir intariami.

Roy Cohn gimė milijonie
rius. Jam Ponas Dievas suteikė 
daug gabumu. Jis baigė savo 
advokato mokslus pirm negu 
jis buvo pilnu metu stoti in ad
vokatu eiles. Jam nei alga nei 
pinigai nerūpėjo ir sziandien 
nerupi. Ka jis dare, kiek jis 
dirbo su Sen. McCarthy komi
sija jis darė ir dirbo beveik už 
dyka, prilyginus kiek pinigu 
jis turėjo ir kiek jis galėjo už
sidirbti. Dabar jis pasitraukė 
už tai, kad keli ubagai, skar
maliai pasipūtė Vaszingtone!

Eiscnhowcris Gavo Nauja Ugniakuri

Prezidentas Dwight Ei- 
senhoweris su savo žmona 
žiuri in nauja ugniakuri ku
ris buvo jiemdviem dovano
tas Balt-namu Sztaibo nariu, 
kai jis buvo intaisytas in jų

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Orimas, nes basza Kamenskas 
pakilęs su piktumu paszauke:

— Tylėk! 'Ne tu esi sudžia!
Ant pagalos dirstelėjo sli

džios ant saves, mistino valan
da, dirstelėjo vėlei ant saves, o 
perdetinis sudžiu-atsigryžes in 
Totorius stovinezius su virve
lėms davė ženklą.

Ant duoto ženklo, du Toto- 
rai prislinko prie Kun. Jurgio, 
vienas jaut suriszo rankas su 
virvele kitas uždėjo kilpa ant 
kaklo ir nuvede. Sargai ir mi
nia. 'žmonių judinosi paskui.

Po tiltu, sziąndien da vadi
namu Turkiszku, stovėjo kar- 
tuveje, po kartuve buvo isz- 
kasta duobe.

Kun. Jurgis ėjo malsziai, nei 
žodžio nekalbėdamas, nes bu
vo iszbales, kaip drobe ir pa
nų ra i iszrode, kaip didžiauses 
prasi'žengelis.

Niekas Jurgio nesigailėjo 
žmonis abejotinai užsilaikė, su 
paniekimu žiureami ant Kun. 
Jurgio, Gyventojai kaimi&cziai 
buvo papratę, ant tokiu daigiu 
žiūrėt, ha korimai atsitikinejo 
labai tankiai.

Kada jau Totorius užnarino

E5g?A - B - CELA=^ 
Iarba pradžia !■

SKAITYMO į 
...ir... ■

RASZYMO ;į 
64 pus. Did. 5x7 col.j: 

Dabar Po 25c.

s Saule Publishing Co., Į 
$ Mahanoy City, Pa., U.S.A. <

dviejų namus in Gettysburg, 
Pa. Szitas ugniakuris buvo 
isz Baltųjų Namu parduotas 
kai Chester A. Arthur buvo 
prezidentas 1854 metuose.

o □ i_J 

virve ant kaklo Kun. Jurgio, 
tas apsidairė aplinkui gimti
nes sklypo, ant kurio jo tėvas

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis)
užtraukė nelaime.

Kada jau įpraddejo tempt, 
paszauke ranka atkiszdamas.

— Ir,... Zakaras! Tai jis! 
Jis ir kaltas. Tarne virvele pa
sitempė ir Kun. Jurgis karojo 
ore raivindamasis.

Teip tai pražuvo piktadaris 
už savo nedorus darbus.

Ilga ir baisi žiema, užklojo 
storu sniegu visa Lietuva, jog 
iszrode kaip pustyne, teip bu
vo tyka ir malsziu.

Sūleikai dvaras pono Mirs- 
kio, prie kurio da- prigulėjo 
du dideli palivarkai, gulėjo 
teip dideliu giriu, užtai buvo 
užversto sniegu, jog gyvai dva- 
sai sunku buvo gautis in d va
rus.

Vienam pakajuje priesz ka
minėli ant kurio kurinosi sma
lingi puszininei šokliai, szil- 
danti ir szviesdami pakajuje, 
sėdi ant puikios minksztos kė
dės musu Ksene, sziandien jau 
pone pulkauninkiene Mirskie- 
ne.

Priesz ja ant 'stalelio stovi 
czerputeje žydinti rože, guli 
siuvinis pradėtas su puikiu 
darbeliu ir gurbelis su visokais 
kamuolelais siulu szilkiniu.

Tankiai pradėjus dauba, 
mistino apie praeita, apie Oru- 
na. ir soda. O kada mįsle atei
davo iki tam laikui kada likos 
pone Mirskienai, atsidusdavo 
ir kalbėdavo.

Dėkui Tau Dieve ir tau Mo
tina. Szvencziause! Ir ant mal
dos nustodavo mislyt.

Tame laike ponas pulkaunin
kas buvo iszkeleves su veika
lais in miestą Kijevą, o pake
tui atlankyt dvarus ir ta tai 
vakara lauke parkelavimo sa
vo vyro, per ka buvo pastela- 
vus teip kaip koki bankieta. Ir 
sėdėdama prie kaminelo dūsa
vo ir tarė:

— O Dieve, Dieve! Kad 
tiktai mano Steponėlis giluk- 
ningai ir laimingai sugryžtu! 
Ketino priesz vakara sugryžt, 
o ežia jau gerai suteme ir da 
ne girdėt.

Už valandėlės, atsidarė pa- 
maželi duris, inejo in pakaju 
Maksimas neszdamas dvi žva
kes apsodytas liktoruose, o 
paskui ji Jerina vildama po 
pažes t e v indeli.

Mat tiedu dorus tarnai turė
jo priglauda kaip geriause gi
mines prie p. Mirskio ir Kse- 
nes.

Ineja buvo abudu nesmagus 
ir susirųpinia, nes nenorėjo 
tuiom iszsiduot, Jerina ir taisy
dama kuodeli dūsavo.

Nuo iszkeliavimo pono Mirs
kio abudu vakarais sėdėjo pas 
jauna pone. Maksimas1 apsakL 
nėjo apie Turkiszka nevalia 
pulkauninko, ko Ksene labai 
klausė.

— BUS DAUGIAU —

talpinusi sekanti skaitymai: 
YTa 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.

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.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 Pustymu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: VaL 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20e

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1954

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.158—A p i o Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

No.172—Apie Duktė Msariu; 
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 Alma- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai;i 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. s

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

BįgF5 Užsisakant knygas m* 
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 
dcszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO.^ 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. Ik
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* Žmogus Sudije 
o Dievas Valdo

(Tasa)

Jurgis pats, su ženklyves- 
nais, nusidavė in pakaju iv 
skaitė pinigus užgriebtus, po 
perskaitymui Zakaras ’ uždare 
in skryne skarbcziuje.

— Na, turėsime dabar už 
ka gert ant ilgo, kalbėjo in sa
ve Zakarais. Kas galėjo tikėt, 
jog pas ta smirdele, tiek pini
gu radosi!

Geri goveda ir klikavo to- 
liaus, kun. Jurgis buvo links
mas, ba norint pabėgo Storas- 
taite, tai už tai turi pinigu, gai
lės be rupestes lėbaut ir gert!

Vienok atsiminęs kalbėjo. 
Gailai vyreli Storasta.ites! O j 
kad gaila, tai gaila! Prakeiktas 

4 Orimas! Ir velei nosi nuleido.
Po perkūnu! Jisai tarė loska 
pas sultoną tai gali man kenkt! 
Ha, ha, ha! Nusijuokė staigai, 
rodos ne su noru, ba paregėjo 
ant Zakarams veido lig baime. 
O ho! Jeigo ji tie pagonai 
Turkai myli tai tegul jam su
gražina, ka asz 'paėmiau. Ka 
žydo gailėtis! Gerkite rebiala!

♦ Džiaugkimes! Tegul mums ge
rai sekasi!

Teip klykaudamas, gere 
kun. Jurgis czierka po czierkai 
ir kitus ragino gert, nes ragint 
nereikejo visi gere apart Zaka- 
raus kuris'buuvo nusiminęs vi
sa, vakara.

Girtavimas tęsęsi per visa 
. rudenine nakti, prie iszkelto 

Or linine s lavono.
Ant pagalos menulis .nusi

leido ir pradėjo dienietis. Ta
me nustojo' besieda ba, katras 
kur sėdėjo, pargriuvęs miego- 

> jo. Ir jau buvo po piet Kada 
pradėjo girtuokliai judintis o 
kun. Jurgis paskiau.se pabudo. 
Ir gerai padare kad nesiskubi
no su pabudinimu ba pasibudi- 
nimas buvo ne mielas.

Kun. Jurgis buvo papratęs 
piktadarystas daryt isz jaunu 
dienu, per ka didesnio pikta
dario ir paleistuvio ant svieto 
ne galėjo kito tokiu but.

Nukankinimas Orunienes, ne 
sujudino jo duszios, tiktai la- 

4 Lai pabūgo. Pabudęs ant ryto
jaus suvis blaivus ir primines 
sau, ko vakar dasileido, baisiai 
Jurgis persieme baime.

Žinojo jisai gama gerai kokia 
loska turi Orimas Carogrode, 
tai žinojo kas ji lauke. Žinojo 
kaip yra godus jie ant pinigu, 
jog už auksa gatavi viską, pa
daryt. Žinojo ir tai kas jam ga
li už .tai but!

O kad Orimas didesne verte 
pas Turkus kaip jis, apie tai 

- kun. Jurgis ir žinojo1, ba da jis 
nieko gero del Turkus ne pada
re.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

C’zia velei žmonis kun. Jur- 
gio nekente, ylpatingai kožnas 
jam piktaravo ir lauke labai, 
kad velei patektu in valdžia 
Lenkijos.

Juonį kun. Jurgis ilgiau mis- 
lino, tuom didesne baime apim- 
inejo ji. Kaip ta viską patai
syt, ne 'žinojo jokio spasabo.

Susirūpinės kun. Jurgis, lie
pė paszauk t Zakaru, kuris ti- 

‘kejosi gaut kokia norint rodą.
Mažas tarnas, kuris nuola

tos buvo prie kun. Jurgio, isz- 
bego szaukt Zakaro, nes praėjo 
valanda, o Zakaras ne pribuvo. 
Ant galo vaikinas sugryžo, su 
žinia, jog Zakaro negali rast 
visam dvare, jog ir miesteli 
iszlakste, o niekur ne rado!

Kun. Jurgiui rodos kas in 
szirdi ingili ir pamisimo. Ar-gi 
tasai latras man turėtu dabar 
piktybe padaryt ?

Užpyko baisiai nes velei su
silaikęs tare in save: Jog asz 
jam nieko pikto nepadariau, už 
k.a. turėtu mane apleist ? Jis 
mane da sziek tiek pagodavo. 
Ir d a k a tankiai da maine mo
kino ant visko! Ir turėtu dabar 
pabėgt ar man pikto velyt? Tai 
ne galima! Nes jeigu pabėgo, 
tai turėjo ir viską paimt.

Paszoko Kun. Jurgis ir pa
griebęs raktus nubėgo in 
skarbcziu. Baigtai sugriebti 
pas Oruna dirstelėjo in skryne
le, aukso nieko nerado, tiktai 
keli sidabriniai pinigai.

Ba visaip mistino, ba nežino
jo tikrai, ar buvo auksiniu pi
nigu ar ne, per tai mistino jog 
Zakaras turėjo in kur nusi- 
duot.

In keliolika dienu po sudegi
mui Orimo namu ir kitu jo 
triobu, kada, dangus buvo apsi
niaukęs rodos juodu dekiu už
dengtas, o medžiai nuo vėjo 
ludnai osze ant sudegintu trio- 
’bu, slankiojo kokis tai sukum
pęs szeszpbs seno žmogaus, svi- 
ruodamas, su plaukais ir barz
da žilo kaip sniegas.

Negalima, tam žmoguje pa
žint, sena sukumpusi Orima 
kuris da priesz ne daugeli die
nu teip buvo kratus ir mitras, 
o vienok tai jis nelaime ji teip 
permaine.

Slankiodamas, tankiai susi- 
taikinėjo ir klausė palikes de
gėsius, nusidavė in kampa sodo 
tame isz krūmu tankiu iszejo 
kita kokia ylpata ir užėjo se
niui už akiu, Žydas sudebejo ir 
pora žingsniu pasiyre adgal, 
nes ta. žmogysta atkiszo ranka 
ir prasznabždejo.

— Tai asz, Agafija! Kas 
nakt ant tavęs czion laukiu. 
Asz numaniau jog nakti par- 
važuosi, tai norėjau praserget 
priesz ta pikta dari kun. Jurgi. 
Visos mergos iszbegiojo, asz 
viena pasislėpiau. Jau žinote 
kur! Tenais pasislėpiau kana 
nelaimingos tavo paezios! .

Czion tikrais verksnias per-

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

. I _______

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

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

SAULE PUBLISHING CO., 
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trauke kalba Agafija, Orimas 
tylėdamas suspaudė ranka šė
mikiai ir nieko nekalbėdami, 
nusidve po vienu medžiu sza- 
kotu.

Ne tolil nuo to medžio, terp 
tankiunino, buvo paslėptos du
ris in kialnore, o apie kuria 
niekas nežinojo, apart Orimo, 
jo -paezios ir Agafijos.

t«^-M********************7
Jau tik tame Pennsylvanijoje, 

Tegu] Dievulis saugoja, 
Kas dedasi apygardose, 

Girtavimui atsidavė, 
Uždarbi savo praradę, 
Drabužio gero neturi, 

Moteres su savo vyrais.
nevos gyvena,

O kitus prie saves prisiima, 
Paskui provojasi. 
Negražiai darote, 

Jeigu toki gyvenimą 
varote.

O* įį*n* *r* *T*

Kiek tai motinos sziandien 
Iszlieja aszaru ir gauna 

'žilu plauku, 
Todėl kad dukreles užaugino, 

Vyru yra invales bet 
Nesiima del alpsipaėziavimo.

Okas tame kaltas?
Kaip tosios dukreles 

sziaindien užaugintos ?
Kol da maža, tiek to, 

Motina, dukrele apžiūri',
Ir leidžia in mokykla, 

Noriuts nieko neiszmioksta.
Kada dukrele paauga., 

O jeigu neturi isztekliaus 
Pradeda jau puoszti, 

ant puoszimo,^x 
Tai atranda kitokį būda. 
Paaugi a dukreles pradeda.

valkiotis, 
Trankytis autobiliais velnias 

žino kur, 
Irjik sugryžta anksti ryte 

neklauso motinu, 
Nieko nedirba ir norėtu, 
Kad tokia tingine kokis 
Davadnas vyrelis paimtu 

sau už paiczia.
Bavadni vyrai tokiu 

merginu saugojusi, 
Kaip piktos dvasios

Nes žino kad gavės tokia 
Naktine valkata už paezia, 
Nebus ji jam isztikima ir 

valkiosis da daugiau.
Graudu net apie tai 

apraszinete.
* #

Tegul žmogus turi pinigu 
\ užtektinai,
Tegul turi puikius palocius, 

Ka gerti ir valgyt,
Bet jeigu turi namie 

pakramta,
Tai niekas jam nemiela, 

Ir žmogus gyvas in žfeme
inlystu.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS :: 
Labai užimanti apysaka

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

Skaitykit “Saule”

Nusileidia in kialnore, užde
gė Žydas žvakute o vierna Žy- 
delka atidarė antvožą dideles 
skrynios, ipanaszios in graba 
kurioje radosi kūnas suteriotos 
Žydelkos, jau pradedanezio 
put. /

Granas szaltai dirstelėjo ant 
nusiminusios paezios, kurios 
suvisu nemylėjo ba, 'buvo sena 
ir baisi, o Žydas turėjo kieta 
szirdi ir paskandusia aukse, 
kuri rinko del savo Jokūbo, ba 
tiktai ta savo sunu vienatini 
ant svieto mylėjo.

Mostelėjo ranka ant Agafi
jos, idant skrynia, uždarytu; 
pats-gi atsi juosi diržą ir pra
dėjo pripildinet auksu isz sto
vintos kampelyje skryties, ba 
namie nelaiko daug pinigu.

Kada pripildo diržą pinigais, 
Orimas užgesino žvake ir isz
ejo abudu isz. kialnores su Aga
fija, kuri vėl pradėjo verkt.

Uidami saugai, nusidavė in 
narna to Žydo,-pas kuri nusiun
tė Oruniene, kad klausinėtu 
apie Ksene, kada buvo pabė
gus.

Kada jau buvo prie duriu 
paklausė Granas Agafijos.

— Na kaip, Agafija', ar no
ri czion likt, ar su manim ke- 
laut? Alane lauke ilgai kelione 
pirmiause in Kamenca, paskui 
in Carogroda.. Žinai jog turiu 
svarbus veikalus, ne galetau 
apie tave rūpinti. O kad norė
tum tai....

— Ne, asz czion liksiu. Tu
riu palaidot mano biedna. gas- 
padine, ba niekas prie to neno
rės prisidėt. G paskui kada tas 
szuo prakeiktas liks nukorotu, 
ir žmonys galės spakainai gy
vent, tada pastatysi man darže 
nameli, kuri sergėsiu iki smert.

— Kora tasai latras netru
kus aplaikys netikėtai. Ir na 
moli tau pastatysiu, kaip rei
kalauji.

Tai pasikalbėja, inejo in 
grinezia priekiiaus.

♦♦♦ ♦♦♦ *♦*

Nuo laiko to 'baisaus atsiti
kimo su Žydeika, dvare kun. 
Jurgio 'buvo tyka. Isz pinigu 
iszplesztu Žydui, turėjo ant 
kokio laiko lėbaut. Tai ir sėdė
jo latriszka szeimyna tikiai ir 
truputi nusiminus laukdama 
kokios norint viešnios. Tuli-gi 
prieteliai -pradėjo pamaželi 
prasiszalinet in kitus miestus 
pa m ėsdami kun. Jurgi.

Prasidėjo menuo Gruodis 
szaltas ir szliapes. Kun. Jurgis 
buvo kaip padūkęs, ba suvis- 
niekame nesiseke. Kada dienos 
bego, o Zakaras nesugryžinejo, 
kun. Jurgis pastanavijo pats 
sau elgtis.

Mislino tiktai kaip Žydą 
Oruna nudet, tada nieko nebi
jotu užtai pastate sargus ant 
visu keliu, nes ant tuszczio lai
kos bego, o goveda Žydo ne nu
tvėrė.

Mėtėsi indukias Kun. Jurgis 
o da labia1,us, jog in treczia die
na dingimui Zakaro, pabėgo 
Storastiene.

Mat būdami visi girti, už- 
mirszo suvis Kun. Jurgis apie 
Darata ir Ona net už dvieju 
dienu iprsimyne jam jog Sto- 
rastiene su duktere sėdi užda
rytos be valgio ir gėrimo.

— Na, tai vyreli bobos isz- 
alko murmėjo in save kun. 
Jurgis su szetoniszku szaipu. 
Nes kam duot.ranka nuo duriu 
kalėjimo? Jog asz pats nueisiu 
atidaryt. į

Ir nusidavė norėdamas > var
gint nelaimingas moteres kad 
sau tuom kiek palengvint. Nes 
kas gali apraszyt jo dyva ir

me kad tiktai Turkai iszduotu 
teisinga suda. Užtai aukso ne
sigailėjo, o volei, kaipo szniipu- 
kas Turkiszkais, daug nupelnė 

piktumą, kada rado stuba tusz- 
te, o moterių ne dūko. Pradėjo 
mislyt, jog Zakaras suminksz- 
tintas ant praszimo Storastie- 
nes, iszleido abidvi ir drau
pabėgo paemes pinigu in valos, 
ka nuo Grano iszplesze.

Nuo to laiko nesitikėjo su- 
grvžimo Zakaro, o kada da ne 
pasisekė nutvert Grimą, nu
puolė ant dvases ir tikrai tikė
josi rūstybes Dievo.

Buvo ūkanota, diena, lietus 
su sniegu puolė o keliu in mie
teli slinko tiesog in dvara kun. 
Jurgio, pulkas Turkiszku ka
reiviu, apsiginklavusiu su Slid

žia prieszais.
Pribuvę ant kiemo, liepesi 

slidžia, vest pas Kun. Jurgi, ku
rie padavė prisakymai nuo ba- 
szos Kameneiko, idant tuojaus 
paimtu pulku kareiviu Toto
rių ir Kazoku ka koki buvo Ne
mira, ve.

Kun. Jurgis turėjo visame 
but paklusnus baszui. Kada pa
silsėjo kareiviai ir arkliai, pa
ėmė kun. Jurgi apsiaubė šu 
Kazokais ir nugabeno in Ka
menca, kur nuo baiszaui likos 
szaltai priimtas, pasodytas in 
atskyrė st ulba po drūta sargu, ir 
davinėjo valgi kaip praszcziau- 
siam kaltininkui. Pasakė Kum 
Jurgiui, jog teip ilgai laikys ji 
kalėjime, kol ne ateis gandas 
nuo augsztesn.es valdžios.

Degantis rūstybe ir piktumu 
Granas, pajudino dangų ir že

;c i savo tarnysta Turkiszkam ran
dui del to-gi ne trukus parėjo
prisakymas isz Carogrodo, o ir 
pribuvo dvesuodamas Žydas 
drauge.

Sudas susirinko rotuszeje ir 
užėmė vieta lauke ant galeri
jos.

Sudžiu buvo tris baszas Ka- 
men-ckas, vietinis sudžia ir da 
du-pribuvę.

Žemai priesz rotuszia sėdė
jo prie stalo klumoczius ir sek- 
retoris isz sūdo, kuris rasze ka 
kalbėjo kaltininkas. G szale, 
tolo kelis žingsnius, stovėjo’ ke
li Totoriai su• virvelėms ranko
se.

Tame drūta sargybe in vedė 
kun. Jurgi in tarpa priesz sli

džias szale Grano, kuris su
drebėjo ir pabalo -paregejas 
Kun. Jurgi. Tas-gi nei nedirs- 
lelejo ant Žydo, tiktai nuleidęs 
akis žiurėjo in žeme.

Sargai apsiaubė aplinkui 
kaltininką ir prasidėjo kvoti
mas, nes ne tokis, kaip tai te'bi- 
riaim laike. Turkai ilgai nevil- 
kinejo, tiktai vos valanda.

Užmetinėjo jam žudinsta ne
kaltu nutūpimas gyvos Žydel
kos ir padarimas szkądos Gra
nui ant 200,000 rubliu.

Baszas Kameneckis pažiurė
jas valandėlė ant kun. Jurgio,

for the -1
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paklausė:
— Ar tiesa, jog žudai kai

mu čežins ?
— Asz tiktai tuosius lie

piau ka.nkyt, katrie prieszinosi 
Szviesiausiam sultonui.

— Už ka liepe nuo Orunie
nes skūra gyvai lupt, o paskui 
ant stulpo asztriaus pasodyt? 
Nes tame Grimas pradėjo gar
siai klikt ir kalbėt:

Jam netiktai mano paezia 
liepe nukankyt, nes da viską 
sugriebė ka rado name, visas 
mergas iszvaike, kurios buvo' 
patogiausios ant svieto! Del 
paties sultono turėjau mergi
na, jis viską sugriebė, iszvaike 
ir sudegino! Tam ganė v! Tam..

— Nustok! Tarė sudžia 
stacziai ne tavęs klausiau, ne 
tu atsakinėk! O atsigi’yžes in 
Jurgi tarė:

— Kalbėk atsakinėk!
Kun. Jurgis tylėjo da ilga 

valanda, ant galo tarė nesu
prastinai.

— Ir to nesigynu. Asz nie
ko nesiginu. Ba viską teisingai 
dariau. Granas mane prigavo! 
Oruniene mane vadino razlbai- 
ninku! Mane Kunigaikszti! 
Asz mergų neėmiau, paezios 
pabėgo. Narnas pats užsidegė. 
G pinigus gal pats Granas pa
ėmė, teip kaip ir patogiauses 
mergas.

— Meluoji! Ražbaininke ir 
vagia! Paszauke su padūkimu

(Tasa Ant 2 puslapio)

paskiau.se
augsztesn.es


"SAULE” MAHANOY CITY, FA.
__

Žinios Vietines
— Suibatoj pripuola Szven- 

tos Kristinos, o Tautiszka die
na: Seigis. Ir ta diena: 1345 m., 
Keistutis užėmė Lietuvos kuni- 
gaikszczio sostą; 1706 m., Ang
lai paėmė Gibralter Sala nuo 
Ispanijos; 1198 m., Žemaicziai 
iszmusze vienuolika tukstan- 
cziu Vokiecziu ties Dauguva.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
'pripuola septinta Nedelia po 
Sekminių, ir Szvento Jokūbo, 
o Tautiszka Vardine: Auszra. 
Taipgi ta diena: 1949 m., Pre
zidentais Harry Trumanas pa- 
sirasze ant Atlanto bendros ka- 
riszkos sutarties; 1934 m., En
gelbert Dolfuss, keturios de
szimts metu amžiaus Austrijos 
Kancelerius nužudytais; 1943 
m., Italijos Diktatorius, Beni
to Mussolinis nuo Italijos sos
to nuverstas. Karalius ir Piet
ro Badoglio vaido Italija; 1946 
m., antra atomine bomba su
sprogdinta ant Bikini Salos. 
Bomba buvo po vandeniu su
sprogdinta kad pamaczius kiek 
ji i^zkados padarys ant karisz- 
ku laivu; 1894 m., Kiniecziu- 
Japonu karas prasidėjo; 1909 
m., Prancūzas Louis Bleriot su 
eroiplanu perskrido skersai 
vandenyna English Channel, 
isz Calais, Prancūzijos in Do
ver, Anglija. Ta kelione jam 
užėmė trisdeszimts septynias 
miliutas.

— Panedelyje pripuola 
Szventos Onos, o Tautiszka 
Vardine: Meile. Ir ta (diena: 
1775 metuose paežiais in vestas 
Amerikoje; 1788 m., New York 
valstija stojo in Suvienytu 
Valstijų Unija; 1948 m., Prez. 
Harry Trumanas suszauke asz- 
tuonios deszimta Kongresą. 
Kongresmenai susirinko, per 
asztuonias dienas mitingavo ir 
tyczia visai nieko nenutaro ir 
nenuveike; 1939 m., Amerika 
panaikino savo Prekybos Su
tarti su Japonais; 1945 m.., 
Winston Churchillis Anglijoje, 
per rinkinius, buvo sumusztas. 
Jo vieta užėmė Darbininku 
Partijos vadas Attlee.

— Utarninke pripuola Szv. u
Panteleonios ir Szv. Natalijai, 
o Tautiszka Vardine: Aigaras. 
Ir ta dienai: 1941 m., Harry 
Hopkins, Amerikos vardu kal
bėdamas, Londone, Sovietams 
prižadėjo visokeriopa paigelba 
ir didele paskola; 1779 m., 
Amerikos Tarybos sudaryta; 
1922 m., Amerikos Suvien. 
Valstijos priipalžiiiio Lietuvos 
Respublika de Jure; 1953 m., 
Korėjos Karas užsibaigė, po 
trijų metu, vieno menesio ir 
dvieju dienu; 1888 m., pirmas 
numeris laikrasziczio ‘ ‘ Saules ’ ’ 
pasirodė Mahanoy City, Pa.

— Kita Utarninka,, Liepos 
27-ta diena sueina 66 metai 
kaip laikrasztis “Saule” apsi
gyveno Mahanojuje.

— Keturios deszimts Metu 
Lietuviu Diena szimet pripuo
la Nedelioj, Rugpiuczio (Aug.) 
15-ta diena, Lakewood Parke. 
Komitetas: Pirmininkas, Kum 
Leonas Pecziukeviczius, Maha
noy City; Vice-Pirmininkas, 

■Kun. J. Luksziyis, Shenandpah;
Iždininkais, Kun. K. Rakaus- 

' kas, New Philadelphia.; Sekre
torius Kun. J. Neverauskas, 
Girardville, o spaudos ir radi

jo reikalams iszrinkti: Kun. St. 
Raila, Kun. J. Neverauskas ir 
Kun. J. Czeponis. Visas pelnas 
yra. skiriamas Lietuvaitėms 
vienuolėms, kurios dirba Lie

tuviu parapijų mokyklose.

Shenandoah, Pa. — Buvęs 
miesto gyventojais, Stanislovas 
Bauzerys isz . Philadelphijos 
pasimirė pareita Nedelia, in 
Einstein. Medical Center Phi- 
ladelphijoje. Sirgdamas trum
pa laika. Velionis gimė Lietu
voje, atvyko in Shenadoryje ir 
per koki tai Įtaikia turėjo val
gomu daigtu krautuve mieste, 
o apie dvylika metu atgal ap
sigyveno Philadelphijoje. Pri
gulėjo prie Szv. Helenos para
pijos. Paliko savo paezia Ona 
(Vitkau sikiute); duktė Ona, 

pati John Monaghan, Philadel
phia; sunn Stanislova, Lisbon, 
Portugal; du auukus ir broli 
Vaiteka mieste. Laidojo Sere- 
dos ryta isz Graboriau J. Fra
ncy koplyczios, 131 N. Jardin 
uly., su apiegomis in Szv. Jur
gio bažnyczioje devinta valan
da ir palaidotas in parapijos 
kapinėse.

VYRAS
NUSZAUTAS
AUTOMOBILYJE

MORRISTOWN, N. J. — 
Nuogas vyro lavonas buvo au
tomobilyje surastas in East 
Hanover Township. Policijan- 
tas Joseph Schuler isz East 
Hanover Township užtiko ap
leista automobiliu ant Pine 
Brook kelio. Priėjės prie to au- 
tcmobiliaus jis pamate ta nuo
ga lavona.

Apygardos detektyvas Ro
bert L. Klinedinst sako kad tas 
žmogus buvo negyvas apie ke
turias ar penkias valandas. Jis 
sako kad jis mislina kad jis 
buvo kur nužudytas ir paskui 
jo lavonas buvo ežia atvesztas 
ir paliktas.

Policijos virszininkas Ralph 
Shrader, sako kad tas automo
bilius turi laisnes isz Hudson 
apygardos, ir buvo praneszta 
kad tas automobilius buvo pa
vogtas isz Newark, New Jer
sey diena priesz tai.

Nužudytas žmogus buvo 
apie keturios deszimts metu 
amžiaus, apie penkių pėdu de
vynių coliu dyžio ir svėrė apie 
du szimtu svaru.

Kadangi jis buvo plikai nuo
gas, policijantai negalėjo daži- 
noti jo vardo isz kokiu korte
liu ar laisniu, kurias žmones 
paprastai turi su savimi.

SEN. FLANDERS
NUSILEIDO

Jam Ragai Aplaužyti. 
Republikonai Ji

Patupdino
WASHINGTON, D. C. — 

Senatorius Ralph E. Flanders, 
Republikonas isz Vermont val
stijos buvo patupdintas ir nu- 
tildintas savo partijos. Jis no
rėjo Sen. Joseph McCarthy vi- 
siszkai paszalinti isz tos komi
sijos kuri tiria ir seka Komu
nistus. Jis buvo pasižadejes 
Sen. McCarthy pražudinti. Bet 
jo paties partijos vadai ji pa
tupdino ir jam pasakė nutilti. 
Dabar jis sako kad jis atidėjo 
savo byla priesz Senatorių Mc
Carthy iki trisdeszimtos szio 
menesio dienos. Jis prisipa- 
žinsta kad net pats Preziden
tas Eisenhoweris jam patarė 
liautis.

Bet Sen. William F. Know-

SCHUYLKILL PAVIETO POLITISZKOS REGISTRACIJOS
> 1 ■_ ■ .

BALSUOTOJAI:

Registratoriai isz Schuylkill Pavieto, Pennsylvanijoj priims REGISTRACIJOS NUO 
BALSUOTOJU, kurie priguli prie politikisz kos partijos arba nori permainyt savo baisa 
ant kitos partijos, arba permaine savo gyvenimo vieta nuo paskutinio balsavimo arba 
kurie permaine savo pravardes nuo paskutinio užregistravimo. Balsuotojai turi ateiti 
ypatiszkai užsiregistruoti, nes turi pasirasz/ti savo varda ir pravarde ant Registracijos 
Korcziukes. Atneszkite savo ukesiszkas popieras (Naturalization Papers), jeigu esate 
ateivys. Registratoriai bus sekaneziosia vietosią ir dienosią priimte registracijas: 
tracijas: t

MIESTAS: VIETA:

Utarninke, AUG. 3, 1954 
SHENANDOAH BOROUGH

Rescue Hook & Ladder Co., 
' Main & Coal Sts., 

Shenandoah, Pa.

Panedelyje, AUG. 2,1954
FRACKVILLE BOROUGH

V. F. W. Building, 
Lehigh Street 
Frackville, Pa.

Registratoriai kurie užraszines jusu registracija, sėdės prie staleliu nuo 10 vai., isz ry
to iki 4 valandai popiet. Ir nuo 5 valanda popiet iki 8 vai. vakare, E. Daylight Time. 
Paliepimas iszduotas per Registracijos Komisija, Schuylkill Pavieto:

EMLYN EVANS, 
ELMER McSURDY, 
JOHN J. CUFF.

Utarninke, AUG. 3, 1954
MAHANOY CITY BOROUGH

Citizens Eire House, 
East Pine Street, 

Mahanoy City, Pa.

land, teipgi Republikonas isz 
Cailfornijos, kuris yra savo 
partijos vadas Senate piktai ir 
greitai atsikirto priesz Sen. 
Flanders, sakydamas kad Sen. 
Flanders gerai žino kad nei jis, 
nei Darbininku CIO Unija ne
gali susirinkti gana balsu nei 
pasirodyti Senate per balsavi
mus kaslink Senatoriaus Mc
Carthy.

Sen. Knowland vieszai inta- 
re Darbininku CIO Unija, kuri 
dabar stengiasi prisitraukti ar 
papirkti Senatorius.

Sen. McCarthy tuo paežiu 
sykiu pranesze kad keli jo ko
misijos nariai dabar jaueziasi 
priversti paąitraukti nes jie 
yra szmeižiami ir intariami ir 
jie jaueziasi kad jiems nereikia 
isz tokiu mužiku nukenteti.

Dabar, Sen. Flanders, maty
damas kad jis nieko negali 
peszti, sako kad jis tik praszys 
kad Senatas geriau prižiuretu 
Sen. McCarthy komisija, bet 
jis dabar jau nereikalaus kad 
Sen. McCarthy butu paszalin- 
tas. Jis sako kad jis dabar ren
gia ir raszo prakalba priesz 
Sen. McCarthy. Aiszkiai ma
tyti kad Sen. Flanders yra pa
sisamdęs kelis pisorius, raszy- 
tojus, kurie jo prakalbas jam 
raszo, nes jis neturi tiek moks
lo taip moksliszkai bliauti kaip 
jis dabar bliauja.

17 KAREIVIU
UŽSIMUSZE

Trokas Nuo Kalno
Nusiverte

TRENTO, ITALIJA. — 
Septyniolika Italijonu karei
viu užsimusze ir du buvo su
žeisti kai armijos trokas nu
virto nuo augszto kalno, kelis 
sykius apsivertė ir nukrito 
daugiau kaip tris szimtus pė
du.

Kiek buvo galima dažinoti, 
tai to troko draiverys per arti 
prie kelio kraszto privažiavo ir 
trokas paslydo, ir krisdamas 
kelis sykius apsivertė.

Du kareiviai suspėjo iszszok 
ti ir buvo tik mažai sužeisti ir 
tik sukriesti.

Nelaime atsitiko prie Szvei- 
carijos rubežiaus.

INDO-KINIJOS
KARAS BAIGTAS

Prancūzija Daug Že
mes Prarado 
Komunistams

GENEVA, SZVEICARIJA. 
— Po asztuoniu metu karo In- 
do-Kinijoje, dabar yra sudary
ta jeigu ne taika, tai bent pa
liaubos.

Prancūzija buvo priversta 
iszsižadeti daug žemes, kur 
gyvena apie dvylika milijonu 
žmonių. Ir tas krasztas kuri 
Komunistai dabar valdo yra 
turtingiausias ir derlingiau
sias krasztas visoje Indo-Kini- 
joje.

Prancūzijos naujas Premje
ras Mendes-France pasirasze 
ant sutarties su Vietminh su
kilėliais ir Laos vadais. Viet
namese atstovai nesutiko ant 
tos sutarties ir nepasirasze.

Vakaru krasztams szitas ka
ras buvo baisiai brangus. Pran
cūzai neteko 92,000 kareiviu. 
Pinigais szitas karas teipgi 
buvo baisiai brangus: kaszta- 
vo daugiau kaip $8,000,000,000. 
Amerika prisidėjo su pustre- 
szio bilijono doleriu.

Nežiūrint kaip dabar bus 
aiszkinama, bet tikra ir karti 
teisybe yra tai kad Vakaru 
krasztai ežia beveik viską pa- 
trotino ir Komunistai viską 
laimėjo, *

UNIJA PASKOLINA 
$250,000.00

KOMPANIJAI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tukstaneziu doleriu, o patys 
darbininkai, isz savo algų su
darys du szimtu tukstaneziu 

' doleriu, kad tik jie savo dar
bus neprarastu.

Szita paskola bus kompani
jos atmokėta per padidintas 
algas visiems darbininkams.

VAIKUCZIU
MOTINA

UŽSIMUSZE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kad ji taip greitai važiavo kad 
ji negalėjo savo automobiliu 
suvaldyti.

Ji buvo Ponia Gunhild Lind- 
hagen isz Speedway Blvd., 
Brooklyn, N. Y. Jos du vaiku - 
cziai iszliko visai nesužeisti, 
bet treczias vaikutis trylikos 
metu Anthony Ring buvo su
žeistas ir buvo nuvesztas in 
Paul Kimball ligonine.

Jos vaikucziu vardai yra 
asztuoniolikos menesiu Sharon 
ir trijų metu Ronnie. Visi trys 
vaikucziai važiavo su ja kai ta 
nelaime atsitiko. 

_____ .

TĖVAS ■ :
SUARESZTUOTAS

Intartas Už Paszovima
Savo Sunaus

PHILADELPHIA, PA. — 
Dvideszimts vieno meto am
žiaus Cleave Perrin, nuo Ni

cholas ulyczios, netoli nuo Ox
ford ir Dvideszimts szesztos 
ulyczios buvo nuvesztas in Szv. 
Juozapo ligonine. Jam vienas 
plautis buvo perskeltas kai jo 
tėvas in ji szove isz revolverio.

Detektyvas Walter Fleming 
sako kad jo tėvas, trisdeszimts 
devynių metu amžiaus Wallace 
prisipažino kad jis savo sunu 
paszove kai jiedu susiginezino 
ir susipesze apie naujus drabu
žius, kuriu sūnūs buvo jo pra- 
szes. Tėvui buvo užstatyta pen
kių szimtu doleriu kaucija kol 
jis bus patrauktas in teismą 
pasiaiszkinti ar pasiteisinti.

TĖVAS PRIGĖRĖ

Stengiesi Iszgelbeti
Savo Sūneli

WILLIAMSTOWN, N. J. — 
Skubindamasis iszgelbeti savo 
asztuoniu metu sūneli kuris 
szaukiesi pagelbos Victory eže
re, keturios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus tėvas Bart 
Evans prigėrė. Jo sūnelis buvo 
iszgelbetas. Tėvas pasimirė isz 
iszgasczio ir szirdies ligos ir 
taip prigėrė.

Tas Victory ežeras randasi 
apie penkios mylios nuo Will
iamstown miesto.

Kiek policijantai Maurice 
Jones ir Everett Senior, isz 
Monroe Township galėjo daži
noti, tai tas vaikas buvo apie 
penkios deszimts mastu nuo 
kranto kai jis pakliuvo in gi
lia skyle. Jo tėvas, iszgirdes sa
vo sunaus szauksmus pagelbos 
greitai inszoko in maža valte
le ir skubinosi prie savo su
naus. Priires prie tos vietos jis 
szoko in vandeni ir nuskendo.

Keli* kiti pasiskubino in pa 
gelta, bet Panele Siti piirmiau- 
siai pribuvo ir isztrauke ta 
vaika isz vandenio. Kiti už ke
liu minueziu isztrauke ir jo tę
va bet jis jau buvo negyvas. 
Daktarai pripažino kad jis pa
simirė nuo szirdies ligos ir isz
gasczio.

Price $2.30 s‘“* ’”*■* ‘‘’u
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7 ŽUVO
AUTOMOBILIU

NELAIMĖJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

klausė ir toliau važiavo ir taip, 
ta nelaime atsitiko. • 7 > -

Ugniagesiai tuo laiku par
važiavo isz miszko kur jiė 
gaisra buvo užgesinę.

Kareivio Moran automobi
lius staiga pasisuko isz savo 
eiles ir davė visu smakumu in 
ugniagesio, szeszios deszimts 
dvieju metu amžiaus, Eugenė 
Bruderer automobiliu. Ugnia- 
gesis buvo ant vietos už.musz- 
tas. Kiti žuvusieji jo automo
bilyje buvo: Trisdeszimts peli
kių metu amžiaus Ponia Mar
garet Laughlin, teipgi isz Med
ford; dvylikos metu Robert 
Laughlin, jos sūnūs, ir devy
nių metu Jeanne Laughlin, jos 
dukrele; lakūnas, dvideszimts 
dvieju metu amžiaus James 
Fleming isz Mount Holly, New 
Jersey, szesziolikos metu am
žiaus Phyllis Fleming, jo žmo
na, kuri buvo neszezia.

Žuvusieji buvo beveik nepa- 
žinomi, taip baisiai jie buvo su
žeisti. Visas automobiliu va
žiavimas ant to vieszkelio buvo 
sustabdintas, sutrukdintas per 
kelias valandas kol tie automo
biliai buvo nuo to vieszkelio 
nutraukti.

Kiek iki sziol buvo galimą 
dažinot, tai tas kareivis bai
siai greitai važiavo ir jis buvo 
pasigėrės kai jis su savo auto
mobiliu davė in to ugniagesio 
automobiliu. Bet visa teisybė 
apie szita nelaime gal niekados 
nebus dažinota, nes visi kurie 
dalyvavo toje nelaimėje dabar

■ 1 ■ yra mirė.

5 DARBININKU 
UNIJOS VADAI

NUTEISTI

ST. LOUIS. MO. — Keturi 
AFL Darbininku Unijos Vadai 
buvo nuteisti, pasmerkti ant 
dvylikos metu in kalėjimą. Jiė 
buvo pareikalavę ir gave dvi
deszimts asztuonis tukstan- 
czius ir szesziolika doleriu isz 
vieno kontraktoriaus isz Okla
homa. Tas kontraktorius buvo 
pasamdytas indeti paipas tame 
mieste, ir už ta kontrakta jis 
tiek pinigu turėjo szitiems 
darbininku unijos vadams su
mokėti. Penktas tos darbinin
ku unijos vadas buvo nuteistas 
ant deszimts metu in kalėjimą.

i

Amerikos valdžios U. S. Dis
trict Judge Rubey M. Hulen, 
ant dvylikos metu in kalėjimą 
pasmerkė sekaneziuosius: Wil
liam Poster, ir Lawrence Calla- 
nan isz St. Louis, Richard Sec
cor isz Farmington ir Lawren
ce A. Thompson, isz Cape Gi
rardeau, Missouri. Carl J. Bi
anchi buvo nuteistas ant efe- 
szimts metu in kalėjimą.
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