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Motina Verkia Dukreles Jau Neturi KARININKAS SOVIETAI APIE DULLES IR DAVIS Daktaras Intartas

Szitiedu paveikslai paro
do dvi puses to nelaimingo 
invykio, kai penkiolikos me
tu amžiaus Geraldine Anne- 
se buvo pasmaugta in South 
Norwood, Mass.

Virszuje penkiolikos metu 
amžiaus Peter Makarewicz, 
jaunesnysis, (po deszinei) 
yra teismo sargo vedamas in 
teismo kambarius, in Ded- j

ham, Mass.
Jaunuolis sako kad jis ne

kaltas ir užsigynė kad jis ta 
mergaite nužudė.

Apatiniame paveiksle, nu
žudytos mergaites motina, 
Ponia Mary Annese, verkda
ma suklumpa prie grabo- 
riaus kambariu kur ji buvo 
nuėjus pamatyti savo dukre
les sužaluota lavona.

INTARTAS

Iszdave Savo Karei
vius Korėjos Kalėjime

PORT SILL, OKLA. — 
Armija yra intarus ir dabar 
staeziai kaltina karininka Ma
jor Ambrose H. Nugent, už isz- 
davima savo kareiviu Korėjos 
kalėjime. Armija sako kad szi- 
tas karininkas savanoriai tar
navo Komunistams.

Major Ambrose H. Nugent 
keturios deszimts keturiu me
tu amžiaus karininkas, kurio 
plaukai jau ima žilti, sako: 
“Asz žinau kad asz visiszkai 
nekaltas, kad asz nesulaužiau 
nei viena Armijos instatyma. 
Asz esu tikras kad Armija 
man duos proga pasiaiszkinti 
ir iszsiteisinti. ”

Major Nugent, kuris pareina 
isz Merill, Wisconsin, buvo Ki- 
niecziu nelaisvėje nuo Liepos 
penktos dienos, 1950, iki Rug
sėjo pirmos dienos, 1953 me
tais. Jis yra trijų vaikucziu tė
vas ir yra kariavęs ne tik Ko
rėjoje, bet ir Vokietijoje

Armijos kariszkas teismas 
pranesze jam kad priesz ji yra 
net trylika atskiru intarimu. 
Svarbiausi intarimai bus kad 
jis ne tik trukdė savo karei
viams isz nelaisvės pabėgti, 
bet juos Komunistams ir iszda-
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NUSIGINKLAVIMĄ

Nori Suardyti Pary
žiaus Sutarti Ginkluoti

Vokietija

MASKVA, RUSIJA. — 
Stengdamiesi nors kaip suar
dyti, ar bent sustabdinti, su- 
trukdinti Paryžiaus sutartis 
del apsiginklavimo Vakaru 
Vokietijos, Sovietai dabar gar
siai kalta apie nusiginklavimą 
ir nori suszaukti Visos Euro- į 
pos konferencija, Maskvoje ar 
Paryžiuje, szio menesio dvide- 
szimjs devinta diena.

Sovietai iszsiunte laiszkus, 
pakvietimus in tokia konfe
rencija net dvideszimts trijų 
Europos krasztu dipliomatams 
ir atstovams. Jie ir Amerika 
kvieczia.

Jie ir Komunistiszkos Kini
jos neaplenke, bet prasze kad 
Kinija pasiunstu savo atstovą, 
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Amerikos Sekretorius 
Turi Patogia Atminti

WASHINGTON, D. C. . — 
Ana sanvaite Amerikos Sekre
torius, John Foster Dulles pa- 
siszauke in savo ofisą John 
Patton Davis, sena Dipliomata 
ir jam “sakti” davė.

Davies nėra intartas už ko
ki prasikaltimu, bet sakti gavo 
vien tik už tai kad jis viena 
klaida buvo padaręs, kai jis 
buvo pataręs, kad Chiang Kai- 
shek susitaikintu su Komunis
tu Kiniecziu vadais ir viena, 
bendra valdžia sudarytu.

Rauduonuju Paszautas

Isz Amerikos
WEST VIRGINIA 
MAINOSE BAISI

" ■ .NELAIME

15 Žuvo; Kiti Suspėjo
Iszbegti

Baisus Susprogimas Ir 
Gaisras Giliai Po Žeme

FARMINGTON, W. VA. — 
Baisus susprogimas giliai, Ja
mison No. 9 mainose užmusze

uždusinti, užgesinti.
E u mainieriai, kurie dirbo 

apie penki sz'mtai pėdu po že
me ir apie tūkstanti szeszis 
szimtus pėdu nuo vietos kur 
galima iszeiti isz mainu, pailsę 
ir iszsigande suspėjo iszsigel- 
ibeti. Jiedu spėja kad jiedu bu
vo apie dvi mylės nuo to su- 
spregimo. Ju vardai yra Gil
bert Kiger, isz Fairmont, West 
Virginia ir Paul Barthelow, isz 
West Chester, Pa.

Paprastai ežia dirbi apie du 
szimtai mainieriu, bet kadangi 
buvo Subata, tai tik asztuonio- 
lika mainieriu dirbo, viską pri
rengti del Panedeho “szipto” 
kitiems mainieriams.

Į

Valstijos policijantai buvo

DRAIVERYS IR 
DAUG PACZTO

SUDEGE

Automobilius Su 
Troku Susikūlė

HIGHTSTOWN, N. Y. — 
Vienas draiverys buvo užmusz- 
tas ir du szimtai septynios de
szimts du paczto maiszai sude
gė, kai automobilius susikūlė 
su troku ir abudu užsidegė ne
toli nuo Hightstown miesto, 
New York.

Automobiliaus draiverys, 
septynios deszimts metu am
žiaus Samuel Howard, isz 
Hightstown sudege savo auto- 
mobiliuje.

L. A. Lancelot, Trenton 
paczto virszininkas sako kad 
tas pacztas, kuris sudege buvo 
vežamas in Camden, N. J. Ke
turios deszimts devyni maiszai

Dabar visi matome ir jis 
pats supranta, kad tai buvo 
kla;dingas patarimas.

Už szita klaida jis dabar 
sakti gavo nuo Amerikos Sek
retoriaus John Foster Dulles.

Tik dirstelkime in paties 
Pono Sekretoriaus klaidas. Tik 
keletą mes ežia paminsime, nes 
visus jo politinius ir diplioma- į 
tinius griekus suraszyti viso 
vežimo popieros reiketu.

Sekretorius Dulles, 1939 me
tuose, kalbėdamas Detroit 
mieste apie Antra Pasaulini 
Kara, visus ramino, kad “tik 
bailiai, už dyka iszsigandusieji 
mislina, kad Vokietija, Italija 
ar Japonija rengiasi priesz 
mus kariauti.” Už keturiu me
nesiu Hitleris pradėjo ta kara.

Gruodžio dvideszimts tre- 
czia diena, 194G metais, Law
rence Davidow, advokatas isz 
Detroit, Michigan, parasze 
laiszka John Foster Dulles, ku
ris tada buvo Carnegie Institu
to pirmininkas, kad Alger Hiss 
yra Kcmunistas, ir kad galima 
tai labai lengvai priparodinti. 
Pirmininkas Dulles, nieko ne- 
paisindamas ir perspėjimu ne-
klausydamas, paskyrė ta Al
ger Hiss to Instituto Preziden
tu. Už keliu metu Hiss buvo 
suimtas ir in kalėjimą patup-
dintas kaipo Komunistas ir sa- didele pažanga yra 
vo kraszto iszdavikas.

penkiolika mainieriu. Taip 
staiga ta nelaime isztiko tuos 
mainierius, kad jie neturėjo 
progos pasitraukti ar iszbegti.

Kiti mainieriai ilgai dirbo, 
stengiesi tuos užgriautus mai
nierius pasiekti, bet galutinai 
paskutine viltis dingo. Jami
son Coal ir Coke mainu kom-

paszaukti sulaikyti kelis szim
tus žmonių, vaiku ir giminiu, 

! kurie buvo apsupę mainas 
.stengdamiesi dažinoti ar kas 
isz j u szeimynos iszliko gyvas.

Kaip ten ta nelaime atsitiko, 
kompanijos atstovai sako kad 
jie dar nežino.

Lakūnas, dvideszimts vie
no meto amžiaus Walter K. 
Lentz, isz Astoria, Long Is
land, New York, buvo vie
nas isz deszimts iszlikusiu 
gyvu, kai Amerikos B-29 
eroplanas buvo Sovietu MIG 
kariszku eroplanu nuszautas 
virsz Hokkaido, Japonijoje. 
Vienas lakūnas su parasziu- 
tu iszszoko, bet prigėrė ju
rose.

panija nutarė visa ta mainu 
dali užkasti, uždaryti, kad tas 
gaisras po visas mainas nepa
sileistu.

M. B. Horton, valstijos mai
nu inspektorius sako kad gali
mas daigtas, ims meta ar ilgiau 
kol bus galima ta gaisra tenai

SKAITYKIT

0 V-' “SAULE”
PLATINKIT!

Amerikos valdžios sztabas 
pareiszke pasipiktinimą ir 
protestą už tai, ir davė 
Kremlinui žinoti per musu 
Ambasada Maskvoje, kad 
mes pareikalausime tinka
mo atlyginimo, ir prižadėji
mo kad ateityje panasziai 
neatsitiks.

Daktaras Samuel Shep
pard atydžiai klausosi per 
savo teisme, Cleveland mies
te, kur jis yra intartas už sa
vo žmonos nužudinima. Jis 
savo ir vis ginasi kad jo 
žmona Marilyn buvo kokio 
vagio ar žuliko nužudyta ir 
jis buvo primusztas.

Paskutini žmones kurie 
mate jo žmona gyva buvo 
keturios deszimts vieno me
to amžiaus Donald J. Ahern 
ir jo žmona Nancy, kurie 
buvo ta vakara užeje pas 
Daktara Sheppard ir jo žmo
na in svecziuš, in Bay Vill
age, Ohio. Biski po to, dak
taro žmona buvo užmuszta.

Teisme buvo neužginezy- 
jamai priparodinta kad 
Daktaras Sheppard buvo už
sidėjęs su keletą moterų, 
kad jis narkotikus vartuojo, 
kad jis buvo skolose pasken
dęs ir kad jis norėjo kad jo 
Žmonos motina jam pinigu 
duotu.

1930 metais, kai Dulles buvo 
Amerikos lanku advokatas, ir 
kai tie lankieriai norėjo dide
le pasko7a duoti Vokiecziams, 
ir stengiesi Amerikiecziams 
Vokiszkus bonus parduoti, tas 
pats Dulles sake: “Vokietija 

padariusi
pramonėje. Jos kraszto ineiga

i turėjo plakatu ir pagarsinimu, 
i trisdesz'mts septyni buvo su 
laikraszcziais, o penki turėjo

1 pirmos klases laiszkus.
Nelaime atsitiko apie puse 

po vienos isz ryto, in Windsor 
miesteli, Washington Town
ship, apie trys mylios nuo 
Hightstown.

Poličijantai sako, kad del 
kokios ten priežasties žuvęs i 
Samuel Howard negalėjo savo 
automobiliaus suvaldyti, ir da
vė staeziai in ta troka, kuris 
ta paczta veže.

Gazolinas taip greitai užsi
degė, kad troko draiverys, ke
turios deszimts szesziu metu 
amžiaue Michael Barone, isz 
Stapleton, N. J., vos suspėjo
iszszokti. Jam abi kojos buvo 
apdegintos.

Kitas trokas, kuris seke ta 
pirma troka, buvo taip arti to 
gaisro kad jo draiverys grei
tai važiuodamas atbulai net 
apsiveete, bet neužsidege.

Eisenhoweris Bostons

Prezidentas Eisenhoweris, : 
(po kaire), linksmai szypso- 
jasi atvažiavęs in Bostoną, 
del National Council of Ca
tholic Women metinio sei
mo. Czia su juo važiuoja 
Bostono May oras, John Hy

nes ir Gubernatorius Chris
tian Herter, (viduryje). Gu
bernatorius Herter buvo vie
nas isz Republikonu kuris 
laimėjo per pastaruosius 
rinkimus.

o □ o

' kaip ir jos valdžios ineiga yra 
pastovi ir ant gero pamato, ir 
jau pasirengus nuoszimczius 
ant savo skolos mokėti.

Daug žmonių pirko szitus 
Vokiszkus bonus. Už vieno me
to tie bbnai buvo niekam ne
verti. Ir iki sziai dienai Ameri- 
kieczįai negavo savo pinigu at-

I gal.
Rugpiuczio dvideszimts sep

tinta diena, 1952 metais, Buf
falo mieste Dulles sake, kad 
Prez. Eisenhoweris “slapto
mis stengsis kurti ir remti su
kilimus tuose krasztuose, kurie 
randasi po Komunistiszka val
džia”.

Sausio menesyje 1953 metais 
Senato Užsienio Reikalu Ko
misijai Dulles buvo pasakęs, 
kad Amerika turi savo intaku 
pavartuoti kad lutu kaip nors 
susilpninta Komunistiszka 
propaganda Komunistu užka
riautuose krasztuose.

Bet Rugsėjo asztuoniolikta 
diena, 1953 metais, jis Tautu 
sanjungos nariams, bendrame 
posėdyje buvo pasakęs “Mu
su nusistatymas neleidžia 
mums kisztis in kitu krasztu 
klausimus ar žmones bunta- 
vuoti ar sukilimus kurstyti.”

Ana žiema, kai Berlyno Kon
ferencija baigiesi, Dulles pri
žadėjo, kad visi czia neužbaigti 
klausimai bus pirmiausia isz- 
kelti Genevos Konferencijoje, 
kuria jis buvo pavadinęs “Vi
so svieto geriausia viltis.”

f zita geriausios vilties kon
ferencija pakriko, suiro ir nie
ko nenuveike. Czia Dulles, 
kaip mažas vaikas, Rusijai nu
sileido ant Indo-Kinijos klau
simo.

Balandžio menesyje 1953 m., 
Dulles prižadėjo kad Tautu 
San junga po savo globa paims 
visa Korėjos klausima. Iki 
sziai dienai Korėjos krasztas 
yra suskaldytas.

Tai czia tik kelios Pono Sek
retoriaus klaidos. O už viena 
klaida jis viena isz musu ga
biausiu dipliomatu pravarė.

Dabar Davies, be pensijos, 
te algos ir be darbo. Jis dabar 
kito darbo jieszko, kad galėtu 
užlaikyti savo szeimynele, o 
Dulles savo sziltoje vietoje tu-

INTARTAS VAGIS 
I PASISZOVE

PHILADELPHIA, PA. — 
Trisdeszimts dvieju metu am
žiaus Harold G. Miller, isz Ab
ington Township, paleido szu- 
vi sau in galva, ir dabar ran
dasi in Abington Memorial li
gonine, labai pavojingoje pa
dėtyje.

Jis pasiszove kai policijan- 
tai buvo jau prie duriu. Jie bu
vo ateje ji suaresztuoti už tai 
kad jis buvo intartas už pasi- 
vogima pustreczio szimto do
leriu nuo savo žmonos tėvo, 
George Bland.

Policijantas, Leitenantas Ro
bert Murray nuėjo ji suaresz
tuoti. Jam duris atidarė intar- 
to vagies žmona, Sara. Kai tik 
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Kas Girdėt
Rinkimai, kad ir nuėjo in 

Demokratu puse, nei biznio, 
nei darbo, nei 'bedarbes nepa
keis del nors pusantro meto. 
'Pragyvenimas vis bus bran
dus; tie kurie pirmiau neture- 
jo darbo ir dabar neturi ir ne
turės.

(Prez. Eisenhoweris per vė
lai stojo in pagelba savo parti
jos nariams,.kurie stojo in rin
kimus. Ir kai jis pradėjo, tai 
jau jis buvo pasivelines ar jo 
intaka buvo iszgarmejusi, nes 
kur tik jis vieszai reme kuri 
savo partijos kandidata, tas 
kandidatas pralaimėjo.

—----- ; •--------
Eisenhbweris dabar susipra

to ir mato kad Prezidento dar
bas yra per visas dvideszimts 
keturias dienos valandas, ir 
kad Prezidentui nėra daug 
laiko žvejoti, golfuoti ar ato
stogauti.

1 « • '
Prez, Eisenhoweris dar vie

na dalyka pasimokino, in kuri 
jis iki sziol netikėjo: Kad rei
kė savo partijos nariams ir rė
mėjams parūpinti sziltas vie
tas. Beveik galima sakyti kad 
Republikonai szituos rinkimus 
pralaimėjo, prakiszo, kaip tik 
už tai kad ju draugai juo ne- 
reme, kaip tik už tai, kad jie 
nieko nebuvo gave po anų rin
kimu pergales. Jei nori va
žiuoti, reikia paszmeruoti. Ei
senhoweris per vėlai susiprato.

Ir kita, nebiski nemažesne, 
jeigu nedidesne priežastis bu
vo ir yra del Republikonu sil- 
pnyges tai kad jie tarpu saves 
peszesi ir dabar dar vis pesza- 
įsi. Pavyzdžiui: ne Demokratai 
bet Repu’blikonai Senatoriai 
intare ir persekiojo ir perse
kioja Reipublikona Sen. Joseph 
McCarthy. O ar kuriam patin
ka ar nepatinka Senatorius 
McCarthy, visi turi pripažinti 
kad jis yra žmogus ne be svar
bios intakos savo partijoje.

• •
Dabar visi tie Republikonai 

Senatoriai, kurie buvo intare ir 
persekioje Republikona Sena
torių Joseph McCarthy, nori 
viso to nelemto klausimo nusi
kratyti, ir praszo Senatoriaus 
McCarthy kad jis tik del žmo
nių akiu tu inžeistu Senatorių 
mandagiai atsipraszytu, ir jie 
visus intarimus priesz ji pa- 
mirsz, ir vėl viskas bus tvar
koj.

Iszrodo kad Eisenhoweris I 
yra dabar nei virtas,,nei ke'p- 
tas; jis nepripažinsta armijos, 
o politikieriai jo nepripažinsta.

' S •

Sovietu Rusijos di’pliomatai 
ir atstovai dabar ima Ameri- 
kiecziams gerintis. Jie mums 
dabar gerinusi ne už tai kad jie 
mus myli ar kad jie dabar jau 
ima mus suprasti, bet už tai 
kad jie nedrysta vieszai Ame
rikai pasiprieszinti ir už tai 
kad jie nori laukti geresnes 
progos.

' • • -~ ■"
Amerikos Sekretoriui, John 

Foster Dulles, jau ligi gyvo 
kaulo insipyko Sovietu grubi- 
joniszkas pasielgimas su Ame
rikos atstovais, konsulu ir am
basadorių, Rusijoje. Jis dabar 
svarsto ar butu geriau dar to
liau tokius inžeidimus tyliai 
nukenteti, ar nutraukti visus 
dipliomatinius - santykius su 
Rusija.

Laikrasztininkai nenori per 
daug sakyti ar pasakyti apie 
Amerikos Sekretorių, John 
Foster Dulles, bet musu Armi
jos policijautai, kurie eina sar
gybos pareigas apie Komunis
tu apsupta Berlyną jo' baisiai 
neapkenezia. Iszrodo kad Ame
rikos Sekretorius Dulles keletą 
isz ju baisiai iszkeike, kai jie ji 
lydėjo po Berlyną, kai jis tenai 
buvo nuvažiavęs del tos ketu
ri u didžiųjų konferencijos.

Viena moterų draugyste yra 
jau surinkus daug žinių apie 
tai kad musu Armija.Europoje 
yra ne tik pavėlinus bet ir už
tarus viesza paleistuvyste. Szi- 
tos draugijos moterys rengiasi 
kreiptis staeziai in .Kongresą 
ir pareikalauti kad musu 
augszti karininkai Europoje 
pasiaiszkintu.

Pypkes Durnai

Gražu

Gražu, kai medžiu lapai 
sznara,

Kai saule slepiasi už 
szilo,

Nespėjai rods nei atsikvėpti,
Matai, menulis jau 

pakilo.
Gražu, kai žvaigždes 
žvelgia žemen,

Sapnais ir burtais pildo 
nakti, F

Ir gundo, gundo meiles 
jausma,

Pas mylimąją eiti 
kakti.

Gražu, kai debesys 
keliauja,

Menuliui platu veidą 
dangsto,

Tiktai kažin ar ežia 
toks poksztas,

Ar jis taip prasze ju 
isz anksto?

Gražu, kai ankstu ryta 
paukszcziai

Savas giesmes giedoti ima,
Žinai, tada kad jiegos 

kila
Iszeit priesz žiauruji 

likimą.
Gražu, kai saule ryta teka,
Kai nyksta miglos, dvelkia 

vejas,
Džiaugsmais krutinę 

prisipildo,
Imiesi darbo atsidėjęs.

Mums ateinu žinios kad jau
nos poreles nauja s'porta, nau
ja mada iszrado, kad gyveni
mas nenusibostu. Jie dabar sa
vo paezias mainosi del vienos 
ar del keliu nakeziu.

nakti darėsi.
----- .G AL Ais

KARCZIAMA ::
:: NUOSZALYJE

Bet jau per vėlu. Rinkimai 
praėjo ir Republikonai likosi 
už duriu.

Kaslink kariszku reikalu ir 
klausimu Prez. Eisenhoweris 
niekados nepasiklausią ir ne
pasitaria su savo buvusiais 
Armijoje virszininkais, Gene
rolu George Marshall ar Gen. 
Douglas MacArthur.

Keletą mainu in Panther 
Valley, Tamaqua, Pa., miesto 
apylinkėje ima vėl atsidaryti 
ir mainieriai ima gryszti in sa
vo darbus. Bet dabar jau nei 
mainieriai, nei mainieriu unija 
ožius nevarineja. Dabar jau 
kompanija bosauja ir mainie
riai daro kaip kompanija insa- 
ko. O isz Lewiso, mainieriu bo
so, dar vis nei žodžio. Gal vi
sas jo laikas užimtas skaitant 
pinigus savo tose Rankose, 
Vaszingtone.

'Nauju namu dar vis daug 
statoma. Nauju s z e i m y n u 
sziais metais dar bus apie asz- 
tuoni Szimtai tukstaneziu, ar 
daugiau. Kasztai tu nauju na
mu gal pasiliks kaip iki sziol 
buvo.

Daug daugiau nauju keliu ir 
vieszkeliu yra dabar statoma, 
ir dar daugiau bus pradėta net 
ir sziais metais.

i-*********-*********-******* 
į L TRASKAUSKAS \ 
į ______ *
i LIETUVISZKAS ? 
J GRABORIUS J
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$ Pasamdo Automobilius Del *
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams įj
i :• Reikalams :: *
* -------- *
t 535 WEST CENTRE STREET * 
į Telefonas Nr. 78 Aj
* MAHANOY CITY, PENNA. $

-frM*** K* *************

Nauju automobiliu pardavė
jai tikisi varyti gera bizni su 
ateinaneziu metu naujais au
tomobiliais. Bet iki sziol nema
tyti kad žmones skubinasi tuos 
naujus automobilius pirktis.

Farmeriu, ūkininku ineig'os 
bus gal tokios paezios kaip ir 
pernai.

SKAITYKITE “SAULE”

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

miesteli gulinti ir Dievas lai
mingai davede. Fonas ■ aficie- 
ras tuojaus sėdo ant arklio ir 
leidomės zovada, stebuklu pri
buvome ant laiko, ba už valan
dėlės butu buvę per vėlai.

Vakariene pasteluota per 
motina visiems tikrai patiko. 
Huzarai szveite gerai, o da ge
riau su arielka krapino, ir ma
no motina apsimalszinus gar
džiai valgė, nes rankos teip 
drebėjo jog tankiai su visztos 
kulsze sau in panose baksnojo. 
Asz ir gavės drąsą, vaikszczio- 
jau po asla ir prisižiurinejau in 
razbaininkus ir da kaip kat
ram su savo smaigelu in pano- 
sia bakstelėjau.

Ant rytojaus szvintant ka
reiviai surisztus razbaininkus 
nuvarė in miestą. Aficieras su 
dviem kareiviais jojo szale mu
su briezkos net in miestą. Pa- 
dekavojus jam szirdingai už 
pagelba, leidomės keliu link 
Pesizto.

Kada in tris menesius sugry- 
žinejome namon tuom paežiu 
keliu, tai toji kareziama buvo 
sugriauta.

Apsakė mums, jog tieji raz- 
baininkai prisipažino prie dau
gelio žudinstu, likos visi pa
karti, o szinkarka likos paso
dinta in kalėjimą ant viso gy- 
vasezio.

Jonas aplaike tūkstanti gul
denu nuo valdžios kaipo buvo 
paskirta už- suėmimą gaujos 
latriszkos. Mano tėvas dovano
ja jam arti miesto Lugoszo 
prie Tcmeszo puiku maluna ir 
dasigyveno mažo turto.

Jau dvideszimts metu nuo to 
laiko persitrauke, o man rodos, 
kad tai suvis nesenei dėjosi, 
rodos matau ta viską, kas taje

Istorija Apie ...
Varginga Žmogaus

Sunu Ir Razbaininka

VI TADOS gyveno biednas 
žmogelis su savo paežiui e.

Per ilga laika neturėjo jie nei 
vieno kūdikėlio, o ant senatvės 
davė Dievas jiems patogu sū
neli.

Kada jiems Dievas žadėjo 
duot kūdikėli, atvažiavo pas 
juos karalius, ir praszesi pas 
seneli ant nakvynes, o kaip 
biednai gyveno, tai norėjo at
sakyt, ba nežinojo senelis, kad 
tai buvo karalius, o ant galo 
dadave:

— Kad neturime kur poną 
patalipint, nes jo atsakymas 
nieko ne maezino.

Karalius tarė:
— Seneli atneszk kuli šziau- 

du, pataisyk ant žemes, o del 
manes bus vienas gerai.

, Senelis teip ir padare, o ka
ralius tarė:

— Ka jum Dievas duos tai 
man pasakyk ryto.

Dievas apdovanojo juos pa
togu šuneliu, o tasai karalius 
ir buvo bevaikis, tai surasze 
laiszka padavė tėvui to kūdi
kio ir tarė:

—' Duodu tau pinigu ir pa
augės tavo sūnelis tai leisi ji 
in mokykla, o kaip 'bus dvide
šimts metu senumo, tada ati
duok jam ta laiszka.

Kada vaikinas sukako dvi
deszimts metu tada jam tėvas 
atidavė ta laiszka, o jis per
skaitęs tarė:

— O jus ubagai! Kaip jus 
drystat mane vadint savo su
nu, kad asz esmių karaliaus sū
nūs, o ne kokiu ten ubagu!

Iszgirdes tai tėvai pradėjo 
gailiai verkti, o jis aipsirenge 
kelaut pas savo loena tęva..

Kada ėjo visa diena ėjo di
dele giria, o lenais susitiko raz- 
baininka kuris in ji tarė:

-— Prisiek man, jog kaip 
pareisi pas karalių, kad saky
tinę. jog asz esmių jo sūnūs, o 
tu mano tarnas, o jeigu ne, tai 
tave czionai užmusziu.

Na ka daryt, karalaitis pri
siekė jog teip sakys kaip raz
baininkas norėjo.

Kada pribuvo pas karalių, 
razbaininkas parode laiszka 
kuria karalius buvo suraszes.

Karalius perškaites ta laisz
ka dirstelėjo ant jo tarė:

— Lekajus panaszius in 
karalaite, o tu iszrodai per se
nas.

Karalius neturėdamas ka 
daryt, tiko ant razbaininko ir 
davė jam urėdą aficiero. Pave
dė pulką vaisko ir liepe kere- 
votis.

Pabuvęs koki laika aficieru 
tarė pats in save:

— Reike nutrotyt mano le- 
kaju, o tada busiu spakainas, 
nei negalėjo iszmislyt kitokio 
spasabo ji nužudint ir tare in 
karalių:

— Treczio karalyste yra 
laibai patoga. karalaite asz jo
sios noriu už paezia, nes nie
kas josios neparves kaip tik 
mano lekajus, o kitaip negalų 
jos gaut, tai praszau szviesiau- 
sio karaliaus kaipo tėvo savo, 
kad pavelytum man nusiunst 
mano lekaju, o jis padarys ta 
viena.

Karaiips ir jo visi dvarokai 
labai gailėjosi to vaikinelio, ba 
karalius žinojo kas tai per ka
ralaite, kad tik kas t§ nueina

tai jau negryszta adgalos, nes 
ka daryt karalius pavėlino 
teip kaip savo sunui, turėjo 
siunst ta biedna lekaju.

Paszauke razbaininkas savo 
lekaju ir tarė:

Žinai mano mylimas vaikeli 
gavau prisakyma nuo mano tė
vo, jog ryto anksti turi rengtis 
in kelione, pargabent mano 
mylima isz treczios karalystes.

— TOLIAUS BUS —

Philadelphia, Pa. —
Nedelioj 7-to Lapkriczio baž- 
nyczioje Szv. Jurgio kur kle
bonauja Kunigas Dak. Vytau
tas Martuseviezius prasidėjo 
misijos del Lietuviszkai kal- 
baneziu Jurgecziu; o 14-to 
Lapkriczio Angliszkai. Taip 
Lietuviszkai kaip ir Anglisz
kai tas misijas veda Kunigas 
Antanas Mažukna, Marijonas; 
ir jis tai .sava puikia iszkalba 
labai sužaveja visus klausyto
jus jo labai gražiais pamoki- 
nameziais pamokslais.

— Netikietai teko sužinoti 
kad garsus musu viengentis, 
tikras Vytis plunksnos, J. V. 
Vailokas dabar gyvenantis ad
resu: 572 Chaipnian St., Hill
side, N. J., nepersenei minėjo 
savo 25-metine sukakte kaip 
jis pradėjo raszineti in laik- 
raszczius. Rasze in “Jaunimo 
Dranga”, “Vilniaus Rytoji” 
ir in “Szviesa” (Vilniuje), o 
taipgi in “Trimitą” ir in. ‘Mu
su Vilnius’ (Lietuvoje); o vė
liau tai ir in daug kitu laik- 
raszcziu. Tad pasiremiant pa
tarle: geriau vėliau, kaip ne- 
kuomet, sakau: Gerbtinas Vyti 
plunksnos, ponas Valicke lin
kiu: lai Dievas Tau suteikia 
amži Matuzalos, kad galėtum 
mums Lietuviams raszyneti be 
paliovos!

Nuomone Ir Garbe Apie 
Devindarbe

KATALOGAS 
KNYGŲ

t

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1954

Humoro ir Pagarbos Eiles

Czėbatoriene kaipo dievota
Mano danguje dirbs nors su 

szlota...
Bet matyt to da nesužinojo,
Kad Dievas zurzas in dangaus 

rojų
Nebeinleidžia kad nezurzietu,
Kaip juos kad zurza ant szito 

svieto.
Bet asz už jaja Dieva 

maldausiu,
Tai ir jai dangui prieglauda 

gausiu,
Nes nors pazurza kaip tūla 

Barbe,
Bet ir darbuojas kai]) 

Devindarbe.
Labui Bažnvežios kaip ir 

Lietuvos
Kurios totarpo laisve yr’ 

žuvus
Ir nepamirszta net ir vargdieni
Suszelpti darbszczioji 

Czebatoriene.
Todėl ir verta ji but’ danguje,
Kur nuolat skamba ir:

Alleliuja!
Reiszkia: liaupsinikim nuolat 

mes Dievą,
Tikraiji visu dangiszka Tęva
Lygei bagoeziu ir biednomenes
Kaip ir Albinos Czebatorienes.

— K. V.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.lll:—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; 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.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- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c. v

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

No.]33—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- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios NaktL 
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, Tamas, 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.

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

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

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

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

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

No.200—Eustjikijuszas. 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: j

US?" Užsisakant knygas isa 
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.

gbgr3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa,, - U, S, X
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♦ SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

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

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

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

Karcziama Nuoszalyje
(Tasa)

Paskutinis viltis dingo: kas 
su juom stojosi? Ar-gi jau ji 
raz'baininkai nuganubijo. Tai 
vienok negalėjo būtie, ba nar
sus Jonais nesiduotu užmuszt, 
nepasinaudodamas pirmiau sa
vo pisztalietn, o norint butu 
padaręs koki laruma. Štokas 
vieno arklio užlvede motina

i ge su Žydelka, ir slūgine 
szvaistosi apie valima visztu.

Tame vienas isz razbaininku 
prisiartino prie kamino kad 
paimt žarija in pipke. Maty
dama tai motina paszanke ant 
szinkarkos- su piktumu:

— T no jaus man isz vary k ie 
taije. ganja! Czia smirdina ta 
tabaka, jog negali nekvepuot.

ajit misles jog gal Jonas pa
skubino jieszkot pagelbos.

Laikuosia nelaimes kada 
silpuiauses 'žmogus gauna mil- 
žiniszka draisa; tas stojosi ir su 
musu motina. įliejo drąsiai in 
karcziama, o pamaezius iszei- 
nante szinkorka isz kamaros, 
paszauke su smarkumu:

— Kur tu teip ilgai sėdi, 
vaikszczioju ir jieszkau tavęs 
visur, o czia laikas bėga!

Szinkorka buvo Žydelka, 
mokėjo per tai gerai Vokiszkai 
ir paklausė tuom liežuviu:

— O kam maloninga pone 
reikalausi sau?

— Ar turi mėsos, visztu, 
gaiduku ir ko kito?

— Del ko ne?- Pas mane 
visko yra? Ar pone ko reika
lauji ant vakarienes, tai tuo
jau© bus.

— Asz nežinau, ar teip 
greit bus kaip tu sakai, ba asz 

1 reikalauju vakarienes del tris- 
deszimts vyru.

Žydelka akis pastate, o pas
kui paklausė:

— Kaip tai ant trisdeszimts 
vyru? O kokie tie vyrai per- 
praszau ponia ?

— Mano pats, kapitonas 
nuo Huzaru, susilaiko nepor- 
toli nuo czion del nutverimo 
keliu radbaininku ir įprasze 
manes idant užsakycziau va
kariene, ba ant tu pėdu in 
czion pribus, (5 vyrai alkani 
kaip smakai, tai kilo kuom ne- 
priszersi.

Vienas isz razbaininku, pri
siartino prie Žydelkos ir pama
žėl i sznaibždejo: galėjai numa
nyt, jog jam viską; pasakė Ma- 
džiariszkai, ba tuojaus jo vei
das persimaino.

— Na ka tu ten su tais lat
rais isznabždi! Ar nesi imsi ant 
pagaminimo vakarienes. Tuo
jaus imkis žiuponia už; darbo o 
jeigu pati negali spėti, tai asz 
tau prigelbėsiu.

Tai pasakius nusimetė nuo 
saves skepeta, pasiraitojo ran- 
kovės ir prisiartino prie kami
no kur vos ugnis spinksejo, ta
re :

TARADAIKA
* 
¥ 
¥ 
¥ 
¥

“Dekavones Diena” 
artinasi!

Būdami ir mes taipgi
ukesais,

Su v i ei i y 111 j u Vai st i j u

Laisvos Amerikos 
gyventojais, 

Nariais dideles 
Krikszczioniszkos tautos.

Privalome bent su ja 
sutikime gyventi 

Ir szios šzalies paproezius 
guodoti, 

Tautiszkas jos szveutes 
szveusti, 

Džiaugsme ir nuliūdimuose 
jas priimti. 

Sztai dvideszimt penkta
Lapkriczio, 

A p v a i k s z t i n e s i m e szv e n t e 
“Dekavones Diena”, 
Kad už gerybes 

aukszcziausio
Suteiktas sziame mete 

musu republikai. 
Padekavoti Vieszpacziui 

Dangaus, 
O po draug melsti 

Vieszpaties 
Kad ta musu szali ir 

ant toliaus
Teiktųsi gintie nuo 

dideles nelaimes.
Kad laimintu jos 

vyriausybei
Ir visa sklypą nuo 

nelaimiu dabotu, 
O visai czionaitinei 

visuomenei.
Bamybe ir gerbūvi 

maloniai suteiktu.
Apart to kiekvienas isz

Ka jie czia turi per reikalą sė
dėt? Tegul eina miegot, ba 
kaip kareiviai ateis, o juosius 
czion užtiks, tai kaulus jiems 
sulaužys!

Žydelka tai jiems persako, o 
raz'baininkai niurnėdami' sau 
po nose iszsineszdino in infor- 
tia.

Tuom Įnik ant kamino ugnis 
linksmai plaszka, puoduosia 
visztos Verda, ant ilgo jeszmo 
apie tuzinas pasmeigtu visztu 
kelpa. priesz liepsna, nuo kuriu 
kvapsnis kareziamoje buvo.

Iszmusze deszimta valanda 
ir vienuolikta, o mažiausio 
balso ant kelio nebuvo girdėta ; 
kas puse valandos motina isz- 
beginejo laukan klausyt, buvo 
nuolatos tyka.

— O gal ponas kapitonas 
sziandien no pribus, tarė Žy
delka, žiūrėdama kaip driežo 
akimis in motina.

— Tegul tau apie tai galva 
neskauda, o žiurekie, kad tik
tai ugnis neužgestu: gal suome 
kelis latrus varo ir per tai pa
vėlino biskuti. Ant galo turi 
teilp but kai:)) asz noriu.

Tame vienas isz latru inslin- 
ko in karcziama paskui antras 
ir treczias: volei visi apsėdo 
stata; po trumpom skrandelem 
buvo matyti peiliai.

— Man rodos, jog Huzarai 
nepribus tai rytmetija, atsi
liepė vienas, ar nebūtu gerai su 
ta ja boba pabaigt.

— O gal suvis nepribus, 
suniurnėjo antras, gal sau ta 
iszsimislino.

— E, tai-ve isz kur jijie tas 
szpoisas in galva pareitu, bene 
jijie žino ka mes norime pada
ryt, o velei kam tiek valgio 
steluotu.

— Taip, teip, kalbėjo tasai 
didysis latras, nelieptu ant 
tuszczio tiek virt; nes kad da 
nieko giidet, tai galime ja liū
dėt, paimt daigtus ir paslėpt 
gerai, jog ne pats velnias ne
rastu.

Po Potvanio Ir Audros

— ° jeigu jus nutvertu ant 
karszto darbo, pertrauke- Žv- 
delka, tada pridirbtumėte tiek!
nelaimes del saves, ir del ma
nės. Ir teip mano Tekus nuteis
tas ant dvieju metu in kalėji
mą, tai norite idant ir asz 
pultau in beda. Pasijaukite ve- 
luk su tuom, atsitaikins kitas 
darbas, tegul sau buna po kva- 
rabu.

f

Tai ve tiek turto veža
si su savim. Ar žinai Bifke jog
inio trijų sanvaieziu konia nie^ i 
ko neuždirbome. Žmones bijo-! 
įsi t avo kareziamos, o jeigu i r! 
kas atsitaikintu, tai kokis\iba-j 
gas ka vos turi pora popierėliu i 
prie saves, o kaip kupeziai ke-‘ 
lauja su tavorais, arba kokis 
turtingas ponas važiuoja, tai 
tuojaus ir vaiskas su juom 
Gaila paleist tokio laindnkio- 
negreitai tokia proga atšilai’

Teiip, paszanke keli [jy. 
- .griebdamiesi už peiliu. ŽV- 
J ‘y Fernandus storojosi 

•>Uos*ius apmalšint.

ai.T ,»ojausjus už .peiliu 
pikto padariau, 

_ "U pas mane ant bavg0
Prigėrė t e ?

a nm? ta'U užmokame, 
misų visas nž.<lnviu:....

sau ka no-

.jus perser 
':etn,met.

°, ne vos kartuves 
q°s, karta gy 
&’i: diiokie-gi orielkos!

ius. in'kampa.
Durys atsidarė, o per jasos 

inpuole Jonas, paskui ji aficie
ras ir keliolika Huzaru.

Akimierkoja razbaininkai li
kos suriszti ir kaip meitelei gu
lėjo ant žemes; ir Žvdelka su-
riszo.

Motina apmirė.
Aficicras ir Jonas paskubino

— Apsimalszink pone, tarė 
aficicras, ir dekayokie Dievui 
pirmiausia, o paskui savo isz- 
tikimui tarnui!

— Ptszauk slūgine, tegul 
dideli ugni užkuria! Pripjauk 
visztu kiek turi, o kol nupeszi- 
me ir iszvirsime, tai pusiau 
nakties ateis.

Žydelka girdėdama tokius 
paliepimus, liepe ugni sukurt, 
pripjovė visztu, o motina drau-

musu
'Privalo ypatiszka

padekavone sudėti
iSutvertojui Dievui,

Tėvui musu
Ir Jo palaimos ant

ateities praszyti!

Cort Specht, pacztorius in 
Jacob’s Creek, Pa., stengia
si savo sztora ir paczta isz- 
valyti, kuris buvo vandenio 
apsemtas ir paskui daug 
purvyno pasiliko. Potvanis 
kuris szia apylinke isztiko 
buvo labai didelis. Kai ku
riose vietose prilijo ne£ ke
turios deszimts szeszis co
lius vandenio. Kai kurie szi- 
to miestelio gyventojai buvo 
priversti apleisti savo na
mus.

Pirkie IL S. Bonus Sziandien!

Asz nenoriu, nenoriu' 
Kalbėjo žydelka, asz. ant to ne' 
pavelysiu; kam man tokia ne- 
laime! Eikite sau |m velniu!

— Ka ! Ar da mes paisesi- 
me ant tavo nepaveji jinio ? Tu 
re didysis Madžiaras'. Kaip da 

ir tave nužu-

, 1 ’ u I clZl

■CsA sa!° di-
Pei,iu prie mm Mr'flartl,‘O "" 

mus n! ‘ • Ar°tlna pagrie-

Lazbaininkas

— Kokiu spasabu, tarė 
motina, žiūrėdama malonai ant 
Jono.

din sime.

saves

mo su

L™XSU,lnndej0 »'•!<-
, "■ suskambėjo szob-

‘ l>asi trauke 
vmi numėtė ipei-

Kaip mes in czion pribn- 
tare Jonas, tai pažinau 
slūgine, senovės pažins- 
isz Debreczino. Tuojaus 
p a s z n a bžd t1 j o, kokiam

vome, 
czion 
tania 
man
mes lizde raudamės, duodama 
■’’oda, idant įsestau ant arklio ir 

mylias 
vaiskus 

aplin- 
L(‘kiau

jutau in miesteli dvi 
nuo czion, kur stovi 
Huzaru, del saugojimo 
Lines nuo razbaininku.

sale in kur man parode 
[Tasa Ant 2 Puslapio]
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PP&L AGAIN OFFERS SIX 
SCHOLARSHIPS

Pennsylvania Power & Light Co., 
will again offer a series of six scho.- 
larships to deserving young people 
within its service area, Chas. E. 
Oakes, PP&L president, announced 
today.

In announcing continuation of the 
scholarship program, Mr. Oakes 
pointed out that it has again been 
designed to achieve a twofold pur
pose—-to provide educational oppor
tunity for local young people and to 
give financial assistance to Central 
Eastern Pennsylvania’s independent 
colleges and universities.

The dual-purpose scholarship, Mr. 
Oakes said, is gaining immensely in 
popularity as more and more of the 
nation’s businesses and industries 
come to realize that “the contribut
ions education has made to every 
aspect of our culture instill in each 
member of our society, whether indi
vidual or corporate, a definite re
sponsibility for its continous devel
opment.”

Pennsylvania Power & Light Co., 
Mr. Oakes added, was highly pleased 
with the response to its initial scho
larship offering and attributed its 
popularity to three factors—first, 
competion was open to young men 
and young women; second, scholar
ship winners were given a choice of 
16 colleges and universities within 
the PP&L service area; and third, 
scholarship recipients Ayere free to 
pursue any course of study they de
sired so long as it led to a baccalaur
eate degree. All three provisions 
are retained in this year’s program.^

Each scholarship will again pro
vide $500 per year toward the tuit
ion of the scholarship winner, while 
an additional $500 will be paid to 
the college or university he or she 
attends for use “toward realization 
of the institution’s educational ob
jectives.” At l^ast one scholarship 
will again be reserved for the son or 
daughter of an employee of PP&L 
or its subsidiaries.

The selection of the grantees for 
the new series of scholarships is in 
the hands of an independent Scholar
ship Awards Committee composed 
of Mr. Nichol H. Memory, Director 
of Admissions, Stevens Institute of 
Technology, Dr. Kenneth H. Condit, 
former dean of the engineering 
school at Princeton University and 
Dr. Charles C. Tillinghast, principal
emeritus, Horace Mann School. This 
is the second year of service for this 
same committee.

Seven area young people are cur
rently studying at Central Eastern 
Pennsylvania institutions of higher 
learning under terms of last year’s 
PP&L scholarship program. The 
number of 1954 awards, Mr. Oakes 
pointed out, was increased to seven 
last year when “two of the appli
cants for the employee scholarship 
proved to be at a par on ability.”

(Scranton Electric area) Lee Cole 
Owens of 37 Lacoe Street, Pittston, 
and Richard P. Schulz of 2011 Ca
pouse Street, Scranton, were among 
the winners of the PP&L scholar
ships. Owens is a graduate of West 
Pittston High School while Schulz 
is a'Scranton Central High School 
alumnus. Both are studying at Le
high University and both taking en
gineering courses.

(Luzerne Division) Donald James 
of 422 Woodland Avenue, Hawley, 
was among last year’s scholarship 
winners and is taking a scientific 
course at Susquehanna University. 
He is a graduate of Hawley High 
School.

(Lehigh Division) Charles F. 
Smith of 455 Columbia Avenue, 
Palmerton, and Caroline Fernandes 
of 17 Bachman Street, Hellertown, 
were among last year’s PP&L scho
larship winners. Smith, a graduate 
of Stephen S. Palmer High School is 
now enrolled as a pre-medical stu
dent at F&M College while Miss 
Fernandes, a Hellertown High 
School alumnus, is preparing for a 
teaching career at Marywood Coll
ege in Scranton.

(Harrisburg Division) Mirian L. 
Thomson of Harrisburg, Rt. 3 grad
uate of M. S. Hershey I^igh School, 
was among last year’s PP&L scho
larship winners and is now studying 
for a degree in chemistry at Wilkes 
College.

(Susquehanna Division) J. Edger 
Hjbsman of Selinsgrove, graduate 
of Selinsgrove Area Joint High 
School, was among last year’s scho
larship winners and is now taking 
engineering at Lehigh University.

“LINKĖJIMAI” del Kaledu Ir
Nauju Metu Kortas (Tiktai

7 Anglu Kalboj) su konver- 
toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon- 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas-50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
ledu su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

PLATINKIT “SAULE”
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Žinios Vietines
kompanijos ofisus, sako 
jis negirdejo jokio autonio'bi- 
l'iaus prie tu ofisu, ir mistiną

kad rota puosze daug gražiu geliu 
ir paaukavo daug Szv. Misziu, 
nors giminiu jokiu neturėjo,

— Pareita Nedelia, 11-ta 
valanda ryte, Szv. Juozapo 
bažnyežioje, Kun. P. C. Czesna, 
klebonas, suriszo mazgu mote
rystes, panele Jozefina, dūkto 
ponios Mares Lesta u sk i ones 
nuo 409 W. Maihanoy nly., su 
Jurgiu Miszkinin, sunns pons. 
Martyniu Miszkinin isz She- 
nadoro. Svotai buvo Mare Les- 
tauskiute, nuotakos sesute, Ro
že Lewis, Viktoras Miszkinis ir 
Juozas Czizikas. Vestuves in- 
vyko in Newhaird’s svetainėje.

— Subatoj pripuola Szv. 
Felikso iszpažintojo, o Tautisz- 
ka Vardine: Pustule. Ir ta die
na: 1945 m., automobiliu dar
bininkai General Motors au
tomobiliu fabrikuose sustrai- 
kavo, isz viso suvirsz du szim- 
tai tukstaneziu.

— Pons. Juozai Dunikai, 
nuo 514 W. Pine nly., aplaike 
žinia isz East Meadow, Long 
Island, N. Y., buk garnys pali
ko sveika ir drūta sūneli del 
pons. Vincam Strockams 
nas Strockis kitados 
Mahanojuje.

— Kita sanvaite: 
pripuola dvideszimts
Nedelia po Sekminių, taipgi 
Szv. Alberto, o Tautiszka Var
dine: Vygandas. Ir ta diena: 
1918 m., Prez. Herbert Hoove- 
ris invede Instatyma u'ždrau- 
džiant Amerikiecziams sznap- 
sa ir alų; 1918 m., Vokiecziu 
Laivynas pasidavė Anglijos 
Laivynui; 1783 m., pirmutinis 
žmogus pakilo nuo žemes su

Isz szimto asztuonios de
szimts jūreiviu dvideszimts 
dingo. Visus kitus kitas laivas 
iszgelbejo.

Eina gandai, kad Kiniecziu 
Tautiszka valdžia kaltina Ru- 

M a u r e r i ilsio vieta. sija už szita invyki, ir grasinai
ine Grovel “Ilsėkis ramybėje Brangi atkerszinti.

Amerikos laikrasztininkai 
' tenai sako, kad nuskandinimas 
to kariszko laivo yra tik pra
džia Komunistu užsipuolimo 
ant Formosa Salos.

KINIECZIU LAIVAS Bet kiti sako, kad jie abejo- 
M? A NTTHNIT A Q Komunistai drystu su-1 Ad laužyta ta sutarti kaslink ap- 

-------- saugos rubežiaus ant mariu, 
nes tada susikirstu su Ameri
kos Septintu Laivynu, kuris 
ežia sargyba eina.

T ' " o--------- O ,7 7

kad tas vagis pesezias .pabėgo, j tik trys dukterys, bet gražiai 
Legal anglių kompanijos' ir labai daug žmonių ir artimu 

ofisas buvo apvogtas kai dar- draugu palydėjo in amžina at-Į 
bininkas Norman 
Kuodavo troka. 

i 
miesto policijaimtai dabar jiosz, Motinėlė! 
ko vieno žmogaus kuri sargas 
Boyer labai gerai jiems paaisz 
kino, kaip jis iszrode.

!” — Liekame dide
liame nuliūdime, Dukterys ir j 
žentas: Juze, Veronika, Mare) 
ir Juozas. Amžina atilsi!

Quebec, Kanada. —
Prancūzijos Ministeris Pierro 
Mendes-Franco, buvo iszkil- 
mingai priimtas 'per Guberna
toriaus pavaduotojo Fautex, 
su garbes sargybomis. Su Mi- 
nister.iu atvyko jo žmona, ir 
politiniu patarėju. Ministeris 
atvyko isz Quebec in Montreal, 
po tam susitiko Ottawoj su 
Premieru St. Laurent ir Gu
bernatorium Massey. Mendes- 
France atvyko in Vaszingtona, I irg” buvo Kiniecziu Komunis- 
kur jis turėjo svarbiu posėdžiu 
su Amerikos Prezidentu Eisen- 
howeriu, taipgi Sekretorium 
John Foster Dulles ir kitais 
vyriausybes nariais.

Komunistu Didžiausia
Pergale

, TAIPEH, FORMOSA. —
i Kinijos tautiecziu didžiausias 

kariszkas laivas, tukstanczio 
asztuoniu szimtu tonu “Taip-

NEPAPRASTI
GIMTADIENIAI

vo krasztui tarnauti. Visi su
sirinkusieji suszuko “Valio!” 
“Niekas Ne Už McCarthy, 
Tiktai Žmones!”

Per savo trumpas prakallbas 
Senatorius McCarthy sake: 
“Amerika, bagoeziausias ir 
galingiausias krasztas ant szio 
svieto, savo draugams Korėjo
je sakome: Mes negalime jums 
duoti daugiau ginklu, kulku ar 
maisto, kaip tik dvieju dienu 
ant sykio, mes sakome Kinie- 
cziams ant Formosa Salos: 
jums nevalia gryszti in Kinija, 
in savo kraszta.”

Jis nei neužsiminė apie Se
natorių Watkins kuri jis buvo 
taip pasmerkęs laikrasztinin- 
kams priesz vakariene.

Jau dabar visiems aiszku 
kad Senatorius Watkins su sa
vo komisija priesz McCarthy, 
nieko nepesz.

žmona jos penkios deszimts 
asztunto gimtadienio iszkil- 
miu.

Valdžios Sztabo nariai buvo 
pakviesti in tas iszkilmes. Pre
zidentas Eisenhoweris su savo 
žmona, Nedėlios ryta, vienuo
likta valanda atsilankė ant pa
maldų savo tažnyczioje, pas
kui po pusrycziu, jau prasidė
jo invairios iszkilmes ir sveiki
nimai.

Szesziu metu vaikas, kuris 
teipgi apvaikszcziojo savo 
gimtadieni, kada nors bus vi
sos Anglijos Karalius: Kara
laitis Charles. Jo gimtadienio 
apvaikszcziojimas nebuvo to- 
kis triukszmingas ar didingas, 
kaip tųdviejų Amerikiecziu, 
bet jis gal daugiau visam svie
tui kad ir sziandien reiszkia, 
negu dvieju sykiu.

Vakaru Europos krasztus ir 
juos supjudinti, kad jie bendro 
frunto nesudarytu, 

s
Musu dipliomatai sako kad 

jie tikisi kad ir kitos vieszpa- 
tystes atmes szita Sovietu pa
siulinima.

Anglija jau yra pareiszkus 
kad ji nesutinka ir nieko ben
dra neturės su tokiu Sovietu 
Rusijos pasiulinimu.

Paryžius dar tyli. Mat Pran
cūzai dar vis nepasitiki, dar 
vis bijosi apginkluotos Vokie
tijos. Bet spėjama kad ir jie 
palaikys viena ranka su Ame
rika ir su Anglija.

KARININKAS
INTARTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Po- 
gvveno

Medelio j 
ketvirta

Montreal, Kanada.
Žinios 
buk musu sena “Saules 
tytoja, ponia Ona Bagdoniene, 
66 metu amžiaus pasimirė. Ve-j 
liono nosveikavo iper daugelis | 
metu. A. a. Ona Bagdoniene1 
buvo malonaus budo 
nam dąve malonu žodi ir gra
žiu pamokinimu, su visais gra-

tu nuskandintas.
Szitas kariszkas 1 a i v a s 

“Taiping” Kiniecziams buvo 
Amerikos padovanotas, 194G 
metuose.

Jis nuskendo su visais savo 
armotais dar szaudant in Ko
munistu laivus, apie du szimtu

pranesizta isz Kanados myliu nuo Formosa Salos.

“AMŽINA ŽYDĄ” 
Istorija Apie . . .

kiekvie-’ ^eli°ne P° svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
žiai sugyveno ir Dievas jai at-Į SAULE - Mahanoy City, Pa.
siuntė lengva mirti, beveik ------------------------
miegodama pasimirė. Jos ka- Pirkie U. S. Bonus Sziandien* O r

McCarthy, Mamie Ir 
Karalaitis Charles

nepa- 
pareita

McCar-

WASHINGTON, D. C. — 
Atskirose vietose ir laibai skir
tingomis iszkilmemis buvo ap- 
vaikszcziuojania trys 
prasti gimtadieniai, 
Nedelia.

Senatoriaus Joseph
thy draugai ir rėmėjai iszkele 
jam didele vakariene, apvaik- 
szcziuoti ir paminėti jo ketu
rios deszimts penkta gimtadie
ni. Jis per tas iszkilmes pasakė 
trumpa prakalba, Milwaukee 
mieste, Wisconsin. Jis sake 
kad jis vėl stos in rinkimus ir 
stengsis savo žmonėms ir sa-

Prez. Eisenhoweris parskri
do namo isz medžiokles ant 
Erie ezero, kad butu su savo

SOVIETAI APIE
NUSIGINKLAVIMĄ

Pajieszkojimas
Asz Antonina Casnolaucte, 

po vyru Dombrauskiene, pa- 
jieszkau savo pus-brolio, Igno
tą Piekago, daug metu gyvena 
Worcester, Mass., taipgi dvi 
puse-seriu, Agota ir Kristina, 
po tėvais Piekagucziutes, isz 
Lietuvos, Vilnos valstijos, 
Pierlojos parapijos, Žuriu kai
mo. Jie patys ar apie juos ži
nantieji atsiliepkit ant adresu:

Anton i na Dombrauskiene,
732 Holbrook Ave., 

Muskegon, Michiggm.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ve, kad ijs daug slaptu žinių 
iszdave tiems Komunistams ir 
kad jis pavėlino Komunistams 
jo paveiksią pavartuoti ant 
plakatu ir laikraszcziu, kurie 
ragino kad Amerikiecziąi pasi
duotu. r

nežiūrint kad jis bus be balso, 
voto.

Sovietai taip skubinasi tokia 
konferencija suszaukti, nes 
jiems mažai laiko tebeliko. Pa
ryžiaus sutartis bus pripažinta 
Gruodžio menesio pradžioje.

Amerikos dipliomatijos vir- 
szininkai pastūmė in szali šal
toki Sovietu pasiulinima, sa
kydami kad jis yra palszyvas 
ir tik kitas pavyzdys Sovietu 
Rusijos propagandos.

Sovietai savo darba vis sten- va ir inlindo in siena prie lo- 
giasi vesti toliau: suskaldyti vos.

INTARTAS VAGIS 
PASISZOVE.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ji atidarė duris, jiedu iszgirdo 
szuvi nuo virszaus. Jiedu grei
tai trepais užbėgo in viražu ir 
rado jos vyra ant lovos, su re
volveriu rankoje. Revolverio 
kulka buvo perėjus per jo gal-

namie pagamintu orlaiviu. To 
orlaivio pūsle buvo pripusta su 
hydrogen gazu. Stephen Mont
golfier ta orlaivi, baliuna pa
gamino /Prancūzijoje. Du ke
leiviai pakilo nuo žemes Pary
žiuje apie tris tukstanezius pė
du ir pasiliko ore apie dvide
szimts minueziu. Bet pirm ne
gu jiedu iszdryso pakilti, pir
miau buvo in ta baliuna inves- 
ta avele, gaidys ir antis. Kai 
niekas jiems blogo neatsitiko 
per asztuonias miliutas ore, tai 
tada jau ir tiedu keleiviai isz
dryso in ta kelione in padan
ges.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Cecilijos, o Tautiszka Vardine: 
Rastenis. Taipgi ta diena: 1851 
m., mire auszrininkas Dr. Jo-' 
nas Basanaviczius; 1819 m., gi
mė Mary Auna Evans, raszyto- 
ja, ji rasze knygas, kurias mu
su mokyklų studentai ir szian
dien skaito.

— Utarninke pripuola. Szv. 
Klemenso popiežiaus, Felicita
te, o Tautiszka Vardine: Vi
sliomis. Ir ta diena: 1950 m., 
Amerikos slapta FBI policija 
suėmė asztuonis deszimts sze- 
szis Komunistu vadus Ameri
koje ir pažadėjo juos iszveszti 
isz musu kraszto, kurio jie taip 
neapkenezia, bet kurio jie ne
nori apleisti; 1339 m., Didysis 
Lietuvos Kunigaiksztis Keis
tutis pravarė nuo sosto Jau
nuti.

SIX SCHOLARSHIPS
. I • ,. • ' i._ • ■ < •. ,

Pottsville, Pa. —
Vagis apvogė Leon Kocher 
Anglių kompanijos ofisą, neto
li Valley View ir pabėgo su du 
szimtu septyniolika doleriu. 
Policijantai spėja kad saitas 
pats vagis, apie tris valandas 
priesz tai apvogė Legal Coal 
kompanija, kur jis gavo du 
szimtu penkios deszimts sze- 
szis dolerius. Millard Boyer, 
sargas, vaczmonas in Kocher

people, parents, educators, business 
and industrial corporations . . . any
body interested in any way in higher 
education . . . can obtain a copy of this 
booklet by stopping at, or writing to, 
the nearest Company office- '

■I ASK FOR YOUR COPY—PP&L has 
outlined its program of educational 
assistance in an infortnative 12-page 
pamphlet that covers the program from 
its aims and purposes to the broad 
details of the scholarships. Young

AVAILABLE FOR ANY COLLEGIATE COURSE 
LEADING TO A BACCALAUREATE DEGREE

FOR more than 300 years, in Amer
ica, custodianship for the teaching 
of the fundamentals of liberty and 

unobscured freedom of thought and 
action, has been the inherent function 
of the independent private college. 
However, with the inflationary in
fluence on our economy in the pa^t 
decade and more, many of the 
nation’s private colleges and univer
sities are now facing serious financial 
problems. Unless aid is forthcoming, 
the situation promises to get progres
sively worse.

Toward solution of this problem, 
Pennsylvania Power & Light Com
pany has joined with other pro
gressive American businesses. The 
PP&L program combines provisions 
for aiding the colleges of this area 
with a plan of scholarships for de
serving young people of Central 
Eastern Pennsylvania who otherwise 
might not have an opportunity to 
farther their schooling.

Now in its second year, the PP&L 
program provides for the establish
ment of six undergraduate scholar
ships each year for the sons and 
daughters of residents of the service 
area who are also customers of the 
Company or its subsidiaries. At 
least one of these scholarships will be 
made available to the son or daughter 
of an employee. These scholarships 
may be used to pursue any course of 
study which leads to a baccalaureate 
degree. r

Each winner will have $500 paid 
toward his or her tuition during the 
college year. A similar sum will also > . 
be paid by Pennsylvania Power & y 
Light Company to the college or 
university which the scholarship win- 
ner attends, to be used in whatever 
manner the institution believes will . ' 
contribute most toward fulfillment of •.< 
its educational objectives. - ;
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