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Isz AmerikosAn<lrei Y ViS!“°Atmincziai
KAREIVIS

NUSISZOVE

Andrei Y. Viszinskis

ANDREI Y.
VISZINSKIS MIRĖ
NEW YORK, N. Y. —

Andrei Yanuarievitcz Viszins
kis, Rusijos Delegatas in Tau-I 
tu Sanjunga, staiga .pasimirė 
pareita Panedelio ryta, apie 
9:35 valanda. Jis buvo septy-■ 
nios deszimts metu amžiaus. 
Pasimirė nuo szirdies ligos, kai 
jis rasze savo prakalbas, ku
rias jis ketino pasakyti Tautu 
Sanjungoje. Jis pasimirė in 
Ruskiu Delegacijos kambaruo
se, 680 Park Ave., New York, 
o jo gyvenimo vieta buvo

FORT JACKSON, S. C. —
Armijos Saržentas, dvide
szimts penkių metu amžiaus 
Morris L. Delaney isz Phila- 
delphijos, buvo surastas negy
vas savo kambaryje in 
Jackson, South Carolina,

Armijos policija sako 
jis pasimirė nuo kulkos 
smegenyse. Iszrodo,

Fort

KINIECZIAI
PASMERKĖ 13

AMERIKIECZIU

Nuo 4 Iki 10 Metu In
Ka'cjima

LONDON, ANGLIJA. —
Trylika Amerikiecziu lakunu,

NEPAPRASTAS
ROSAS

Kaip Naikinami 
l ietuviu Ėdikai

kad
savo kurie kiek laiko atgal dingo, . reita Sereda. 

Armijos kai jie buvo pąsiunsti apžiurę- !
policija sako kad jis pats save tį laukus Korėjoje, dabar yra 
nusiszove, nes szalia jo lavono pasmerkti nuo keturiu iki de- 
jie rado armijos revolveri. , szjrats metu in Kiniecziu kale- !

Saržentas Delaney stojo in jimus. Kai kurie buvo pa- 
vaiska Sausio menesyje, 1948 smerkti net iki gyvos galvos in 
metuose. Jis paliko»savo tėvus, kalėjimus. 
Ponus Clarence Delaney ir tris 
brolius, William, Oris ir Em- 
mitt.

RICHMOND, VA. — Rich- 
Pharmaceutical kompanijos 
bosas uždare visa savo fabriką 
penkta valanda po pietų, pa-

Laiszkanesziai Sustraikavo

Tautu Sanjungos sargas 
ežia nuleidžia Tautu Sanjun
gos vieliava iki pusei stiebo 
in Tautu Sanjungos kamba
rius, New York mieste, kai 
buvo praneszta kad Sovietu 
Rusijos delegatas, Andrei Y. 
Viszinskis pasimirė. Rusijos 
Diploimatas pasimirė Rus- 
kiu delegacijos kambaruose 
680 Park Ave., New York, 
kur jis tuo laiku renge pra
kalbas del Tautu Sanjungos 
bendro susirinkimo.

Glen Cove, L. I., N. Y. Jo lai
dotuves invyko Petnyczioje ir r 10 r VITA WED TQ 
palaidotas Kremline. j 1N I Iv W l>K. 1 o

Likos palaidotas sulyg So-| GAVO NAUJA 
vietų tikėjimo paproeziu.

A. A. Sobolevas, vyriausias 
Sovietu delegacijos narys in
Tautu Sanjunga New York

EISENHOWERIS

EROPLANA

Už keturiu valandų jis su 
devynios deszimts devyniais 
savo darbininkais inlipo in 
traukini ir iszvažavo in Miami, 
Florida.

Bosas, E. Clairborne Robins 
visus kasztus tu atostogų pats 
padengia. Jis kiekvienam dar
bininkui dar padovanojo szim- 
to doleriu czeki del mažmožiu 
per atostogas.

Pasiaiszkindamas laikraszti- 
i ninkams tas bosas sake: “kiek- 
| vienas žmogus turėtu pasilsėti 

keturi mirties bausme ir keturi ’r Pasiknksminti ir ant atosto- 
amžiaus iki ,8yvos galvos in. kalėjimą.

Rudolph Wardlaw, isz Home-IIr jle yra lntarti kaiP° Ameri- 
stead, netoli nuo Pittsburgh ^os szn’Pr
imesto, buvo nuteistas ant tri- Amerikietis karininkas, Pul- 
ju metu in kalėjimą, už paczto kininkas, John Knox Arnold 
laiszku ir pinigu vogimą. . vienas isz tu Amerikiecziu, bu-

Ji nuteisė ir nubaudė Teise- j vo pasmerktas deszimts metu 
jas John L. Miller, kai “jury” 
rado ji kalta, po trijų dienu 
pasitarimo.

Wardlaw buvo vienas isz kus tiems Kiniecziams, 
septynių tokiu vagiu, kurie ap-' kalaudama kad visi tie Ameri- 
vogdavo paczta Pittsburgh kiecziai butu tuojaus paleisti, 
mieste ir apylinkėse, 1952 ir Toki laiszka viena valdžia ki- 
1953 metais. Anie szeszi ; 
buvo pirmiau nuteisti ir tupi! ketina stoti in kara. 
kalėjime. i (Tasa Ant 4 Puslapio)

PACZTO VAGIS 
NUTEISTAS

PITTSBURGH, PA.
Trisdeszimts metu

Kiniecziai Komunistai visus 
kaltina už sznipinejima, už 
szpiegavima priesz Kiniecziu 
Komunistu valdžia.

Devyni Kiniecziai, vadina- • 
mi Chiang Ka-sheko czaikos 
nariai buvo teipgi pasmerkti, j

in kalėjimą.
Amerikos valdžia tuojaus 

pasiuntė labai asztrius laisz- 
parei-

!,gu iszvažiuoti.”
Trys traukinio karai buvo jo 

i darbininkams paskirti.
Kai traukinys pasiekė Mia

mi miestą, automobiliai lauke 
visu tu darbininku ir juos nu
vežė in du Miami Beach viesz- 
buezius.

Per tas atostogas darbinin
kai gales pasivažinėti laivais 
ant Biscayne Bay, po tam 
jiems įus surengta iszkilmin- 
ga vakariene ir paskui tie ku
rie norės, gales ta vakara atsi-

jauitai'siunczia tik tada kada jau! lankyti in kelis night-kliubus. | 
uni ketina stoti in kara. ’ Tie kurie norės gales gauti

i (Tasa Ant 4 Puslapio) 1 tikietus, bilietus del futboles

A. A. Sobolevas

WASHINGTON, D. C. —
Prez. Dwight Eisenhoweris 
gavo nauja, puosznu ir brangu 
eroplana kuris turi refrigera- 
toriu ir telefoną ir radija, per ; 
kuri galima ne tik klausytis, 
bet ir szneketi.

Jo žmona, Ponia Eisenhowe- • 
riene ta eroplana pakriksztino 
su fzampano bonka, pirm ne-

Į gu jiedu iszvažiavo in Augus
ta, Georgia del atostogų.

Laikrasztininkai sako kad 
Ponia Eisenhoweriene, vietoj 
szampano, del tu kriksztynu, 
pavartuojo bonka vandenio isz 
I latte upes, kur jos vyras 
mėgsta žvejoti.

Naujas eroplanas “Colum- 
bine III” yra didesnis, puosz- 
nesnis ir saugesnis už Prezi
dento sena eroplana. Jis teipgi 
yra ir daug greitesnis ir gali 
augszcziau pasikelti ir grei- 
cziau skristi.

Senatoriai Susikirto

mieste, užima mirusio Andrei
Y. Viszinskio vieta, kol Krem- Czia Prezidentui yra inreng- 
linas nutars kas bus Sovietu ta ir ofisas ir kukne, ir mega-i 
Rusijos atstovas Tautu San-; masis kambarys, ir sale susi- < 
jungoje in vieta Viszinskio. Vi- rinkimams.
si Tautu Sanjungos atstovai 
sako kad Viszinskis buvo uo
lus savo kraszto atstovas ir 
kad jis buvo nors asztrus, bet 
teisingas žmogus.

Eroplanas intaisytas skristi 
tris szimtus septynios deszimts 
myliu in valanda ir gali be jo- 

j kio sustojimo skristi daugiau 
kaip keturis tukstanezius my- 

Žinios pranesza kad Sovietu liu. Jis teipgi taip intaisytas 
ambasadorius in Anglija, Ja- kad jis gali kad ir nakezia ir 
cob Malik užima Viszinskio per miglas ar ūkanas nusileisti 
vieta. ant žemes, be jokios pagelbos.

Senatorius Arthur J. Wat
kins, (po deszinei) laiko 
rankoje raszta kuriame ran
dasi trisdeszimts karininku 
vardai, kurie vienaip ar ki
taip buvo prisidėję prie to 
Peress klausimo. (Karinin
kas Peress, Komunistas bu
vo pakeltas in augsztesne 
vieta tarp karininku ir pas
kui su garbes ženklais pa
leistas isz armijos).

Sen. Watkins, Senato Ko
misijos pirmininkas, supyko 
kai Sen. McCarthy dar syki 
vieszai užklausė, kas pakele 
ta karininka, Komunistą Pe
ress in augsztesne vieta. Jis

piktai atsikirto, sakydamas 
kad jis visu vyresniųjų ka
rininku vardus yra padavęs 
Armijos Sekretoriui, Robert 
T. Stevens, ir Sen. McCarthy 
gali pas ji pasik’austi.

Nors Sen. Watkins pyksta 
irszta ir kaip gaidys straksi 
bet vis nedrysta galutinai 
Sen. McCarthy nubausti ar 
iszbarti. Dabar iszrodo, kad 
dauguma Senatorių teipgi 
nenori ežia kisztis ir jiems 
labai patiktu jeigu ta klausi
ma butu galima visiszkai 
iszmesti, ar bent iki kitu me
tu atidėti, kada kiti Sena
toriai savo vietas užims.

O Senatorius McCarthy 
labai patogai ir laiku, ranka 
susižeidė ir nuvažiavo in li
gonine, kur Daktaras pasakė 
kad jis turės pasilikti nors 
del deszimts dienu. Senato
riai mielu noru sutiko visus 
tuos tardinimus iki to laiko 
atidėti, O jeigu daktaras Se
natoriui McCarthy patartu 
dar keletą dienu ligoninėje 
pasilikti, tai butu po viso to 
tardinimo.

O jeigu taip atsitiktu tai 
vargiai kuris Senatorius su
pyktu. Visiems szitas tardi- 
nimas jau ligi gyvo kaulo 
inkiro.

Paryžiaus pacztoriai per 
dvideszimts keturias valan
das sustraikavo, ir po uly- 
czias marszavo, kad pareisz- 
kus savo nepasitenkinimą su 
savo algomis. Jie susirinko 
prie Place Vendome ir visas 
ulyczias tenai kimszte už- 
kimszo.

Jie baisiai protestuoja, 
prieszinasi naujo Premiero 
i n statymo kaslink vidaus 
darbininku algų. Jie reika
lauja didesniu algų, lengves
nio darbo ir trumpesniu dar
bo dienu.

loszimo. Ir už visa tai ju bosas 1 per greitai pailso jis gyva pa- 
užmokes. kavojo po žeme del keliu minu-

Tai treczios tokios atostogos ežiu.
kurias szitas bosas savo darbi-j J1S neužsigina kad jis taip 
ninkams yra surengęs. Jis vi-: buvo padaręs, bet aiszkinasi 
sus savo darbininkus buvo nu-! kad jis turėjo taip daryti kad 
sivežes su savimi in New York padarius vyrus isz kiszkia- 
miesta, 1949 ir 1951 metais.

Jis sako kad jis susimislinoj 
taip savo darbininkams tokias 
atostogas duoti, kai viena die
na jis iszgirdo viena darbinin
ke savo draugei sakant kad ji 
niekados nėra maeziusi New 
York miesto. Jis tada ir kitu 
darbininku pradėjo klausinėti, 
kur jie yra buvę ir ka jie yra 
mate. Ir jis dažinojo kad daug ' 
isz jo darbininku nėra nieka
dos luve už savo valstijos ru- 
bežiaus. Tada jis nutarė nors 
syki in metus savo darbinin
kams “good time’’ parodyti.

KITAS PRUSISZKAS
' KARININKAS

Savo Kareivius
Kankino

Pats Intartas

j szirdžiu.
Tokie puskepti karininkai 

kurie patys savo straipsnius 
yra gave yra arsziausi. Nedy- 
vai kad Lietuviai sako kad ge
riau po senio barzda negu po 
jauno lazda.

Argi nebutu patartina dabar 
ir ta karininka už kulnu pa
karti? Ar jis mislina kad jis 

lyra Prusu armijoje? Gaila 
kad tokie puskepti karininkai 
turi daugiau raumenų, negu 
smegenų. Vietoj kad jis kitus 
mokintu, reiketu ji gerai pa
mokanti.

Kareivis, kad ir tik eilinis, 
juk yra Amerikos pilietis. Mu
su valdžia uždraudžia mokyto
jams vaikus bausti mokykloje, 
musu policijantams nevalia nei 
rankos uždėti ant prasikaltusio 
jaunuolio; o sztai koks ten ka- 

■ rinkpalaikis net ir kankina 
i musu vaikus.

ATLANTA, GA. — Dvide- 
; szimts keturiu metu amžiaus, 
Korėjos veteranas Antros Kla
ses Leitenantas Charles C. An- 

; derson yra patrauktas in Ar- 
jmijos teismą. Jis yra intartas 
! ir kaltinamas už kankinima 
i savo kareiviu.

Keli kareiviai po prisieka 
sako kad Leitenantas Ander- 

; son juos nežmoniszkai kanki
no.

Leitenantas Anderson keletą 
kareiviu nubausdamas juos 
nuo medžio szakos pakardavo 
už kojų. Viena kareivi, kuris

GYVA
SZVENTVAGYSTE

Jaunuoliai Iszniekino
Kapines

McADOO, PA. — Keli pasi
gėrė jaunuoliai, žulikai, dar 
pienburniai, ka ten, pasigėrė 
užsimanė, isz saliuno nuėjo in 
Szv. Patriko kapines ir tenai 
daugiau negu szimta pamink
lu nuo kapu iszvarte.

Jie tenai iszkados padare už 
daugiau kaip penkiolika tuks- 
taneziu doleriu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Biznieriai tikisi kad biznis 

bus geras per szitas Kalėdas.

Kviecziu pjūtis musu far- 
meriams, ūkininkams buvo 
kuo (puikiausia sziais metais. 
Valdžia su musu pinigais dau
guma tu kviecziu turės pirktis, 
už kuriuos mes užmokėsime ir 
paskui tuos kvieczius musu 
valdžia kuriem svetimiem 
krasztam visai už dyka ati
duos. O mes ežia baisiai bran
giai už tuos likusius kvieczius 
ar už miltus ar duona mokėsi
me.

Mes niekados nežinojome 
kad tiek daug instatymu ran
dasi kaslink gyvuliu, žvieriu ir 
kitu gy vunu. Sztai keletą tokiu 
žinueziu, kuriu mes niekados 
nežinojome:

'Los Angeles mieste nei žmo
gui nei valdžiai nevalia zuikiu 
paproezius permainyti, ar su
stabdyti.

' • • '

Bostone, nevalia atsineszti 
varles in kliubus ar saliunus.

Seattle mieste, karvėms va
lia vaikszcziotį po miesto uly- 
czias, bet jos turi apie kakla 
zvana nesziotis.

In Syracuse, New York, in- 
statymas uždraudžia laikytis 
gyvates ar kitas kirmėlės na
muose, bet miesto valdžios pa- 
velinimo.

Stoniams valia sustoti ant 
ulyczios in Orlando, Florida, 
bet jie turi po penktu imnesti 
in “Parking meteri”, taip 
kaip draiveriai turi daryti už 
savo automobilius.

South San Francisco insta- 
tyimas sako kad szeimynai va
lia laikytis du szuniu; bet ne 
daugiau.

~ • • 1

Baltimore^ mieste, nevalia 
liava, liūtą vesti ant muving- 
pikezieriu.

In Spartanburg, South Ca
rolina, teisėjas nusprendė kad 
nėra priesz joki miesto insta- 
tyma valgyti visztas, žalias ar 
kad ir gyvas.

Nevalia ganyt ožkas ant Pa
ryžiaus ulyicziu.

In Wildwood, New Jersey, 
szunims nevalia loti nuo de- 
szimtos valandos vakare iki 
szesziu isz ryto.

In Cumberland, Maryland, 
nevalia laikyti visztas in viesz- 
bueziu kambarius.

Californijos Namu Statymo 
Komisija yra nustaezius kad 
nevalia namuose, vieszbucziuo- 
se ar ju kambariuose laikytis 
karve, tetinka, kiaule, avi, ož
ka, zuiki, anti ar arkli. '

Iszrodo kad redaktoriai ne
gali nustumti Sen. Joseph Mc
Carthy nuo savo pirmojo pus
lapio. Jo vardas beveik kas
dien randasi didėlėmis raidė
mis ant visu laikraszcziu pir
mojo puslapio.

Teipgi iszrodo, kad isz viso 
to baisaus griausmo, bus ma
žai lietaus. Senatoriai, kurie 
taip drąsiai pirsztais bade in 
Senatorių McCarthy, dabar 

ima nutilti. Jie kaip ereliai pa
kilo, ir kaip visztos nutuipe.

Dabar, kai Demokratai tiek 
vieto Kongrese ir Senate lai
mėjo, klausimas yra ka Prezi
dentas Eisenhoweris darys. 
Iszrodo kad jis vieszai nestos 
in pesztynes su Demokratais, 
jis juos vardais neiszvardins, 
kaip dare Rooseveltas ir Tru- 
manas, bet gražumu stengsis 
savo bylas ir instatymus vis 
stumti pirmyn. Jis sako kad jis 
nori draugiszkai sugyventi su 
Demokratais.

Eisenhoweris dabar yra 
daug pasimokinęs apie politika 
ir dabar jau supranta kad 
ežia jis ne su kareiviais ar ka
rininkais reikalą turi, bet su 
sau lygais, kurie drysta su jo 
nuomonėmis ir insakymais 
skirtis. Jis teipgi žino kad jis 
nei vieno negali nubausti, nei 
ne iszgazdinti. Ir tai visiems in 
sveikata.

Mažesni ir pigesni nauji au- 
tomobiliąi bus biski pigesni, 
bet dideli ir brangus automobi
liai gal dar labiau pabrangs.

Eroplanu kompanijos dabar 
pavėlina keleiviams su savimi 
vesztis savo szuni ar kate. 
Jiems yra parūpintos tinkamos 
vietos ant beveik visu dropla- 
nu.

Muving pikezieriu kompani
jos dabar yra susirūpinusios 
kad daug žmonių nustojo eje 
in muvingpikezierius ir sėdi 
namie prie televizijos. Tos 
kompanijos dabar rengia daug 
geresnius paveikslus, kad pri
viliojus daugiau žmonių eiti 
ant muvingpikezieriu.

Pirkie U. S. Bonus

Iszbartas Kad Jis Neszove Atgal

Lakūnas, Kapitonas An
thony F. Fieth, isz Chester, 
Pa., vairuotojas, draiverys 
to B-29 eroplano, kuris buvo 
Sovietu nuszautas virsz 
Hokkaido, Japonijoje, ežia 
ant žemlapio rodo kur So
vietai jo eroplana buvo už
puolė. Kapitonas Fieth vir- 
szininkai ji iszbare už tai 
kad jis neatsikirto ir neszo
ve in tuos MIG Sovietu ero- 
planus.

Deszimts isz vienuolikos 
lakunu iszsigelbejo, bet vie
nas prigėrė.

Dabar Prez. Eisenhoweris 
yra iszleides gieszta insaky- 
ma musu lakūnams: Kiek
vienas apžvalgos eroplanas 
turi būti palydėtas vieno ar 
dvieju kariszku ir ginkluo
tu musu Jet eroplanu. 0

Pypkes Durnai

Sniegas

Kai po kojų giržda sniegas, 
O veide radastos žydi, 
Tu žinokie, žiema džiaugsmo 
Tau suteikti nepavydi. 
Kai tau szaltis graibsto 

ausi
Ir pastirti ima,
Nepradekie abejoti 
Apie jausmo inkaitima. 
Tegu sau szaltis groja 

marsza,
Tu keliauk in savo 

sieki,
Ir žinok, jog burtu 

skraiste,
Bepirmedamas, palieki.
Sniegas, szaltis nepakenkia 
Tam, kurio szirdis 

liepsnoja,
Tegu pirmyn, in nauja 

sriti!
Nepaliaukie kelti koja!

•J> *4**r» •T* *T-

I’ajieszkojimas

Asz Aatonina Casnolaucte, 
po vyru Dombrauskiene, pa- 
jicszkau savo pus-brolio, Igno
tą Piekago, daug metu gyvena 
Worcester, Mass., taipgi dvi 
pnse-serin, Agota ir Kristina, 
po tėvais Piekagucziutes, isz 
Lietuvos, Vilnos ‘ valstijos, 
Pierlojos parapijos, Žuriu kai
mo. Jie patys ar apie juos ži
nantieji atsiliėpkit ant adresu:

Antonina Dombrauskiene,
732 Holbrook Ave., 

Muskegon, Michigan.

Skaitykit “Saule”

tiems lakūnams su tais ka- 
riszkais Jet eroplanais yra 
insakyta nieko nelaukti, bet 
szauti kai tik jie kur užtiks 
Sovietu kariszkus eropla- 
nus.

/Lnt szito invykio Ameri
kos Prezidentas nesutiko su 
Amerikos Sekretoriumi. Ei
senhoweris stengiasi Sovie
tus pateisinti, sakydamas 
kad vieta kur tas musu ero
planas buvo paszautas yra 
neaiszki, ir isz padangių 
sunku pasakyti ar tai Komu
nistu ar musu laikomas 
krasztas. Amerikos Sekreto
rius Dulles staeziai sake kad 
Amerikos valdžios sztabas 
dabar pareikalaus pilno at
lyginimo isz Sovietu Rusi
jos.

□ o □

^♦♦’♦^♦♦3<>*Z**Z*****Z*****Z**Z**Z**Z* Tada Petras nusidavė ant

Price $2.50 s‘,u p“i"'
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/ounfaim rui

bokszto, kirto su szoble per 
lenciūgą, tas tuojaus suteszke- 
jo ir pana likos luoša, o puolus 
Petrui in. kojas meilei dekavo- 
jo. Jisai pasakė ponai, ko pri
buvo iii paloci, jog norėtu gaut 
gydanezio vandenio del ser- 
gantes sesutei. Tada karalai
te parode sode szaltiui prisisė
mę vandenio in butelį, o kada 
norėjo sugryžt pas sergaute 
sesute, karalaite prasze su asz
aromis, idant josios nepaleistu 
czion ir pristatytu josios tėvui 
karatui. O kad Petras buvo ge
ros szirdies jaunikaitis, prisi
lenkė aut josios meilaus ir kar- 
szto praszymo, paėmė ant savo 
arklio ir nusidavė drauge in 
karalyste isz kurios karalaite 
paėjo. Kada pribuvo in paloci 
tėvo karalaites ir tam davė ži
nia jok kokis tai kareivis pri
buvo su kokia tai pana. Kada 
likos investi pas. karalių, tuo
jaus duktė puolė prie tėvo, su 
aszaromis džiaugsmo, o kara
lius pažines savo dūktere teip- 
osgi isz džiaugsmo negalėjo 
susilaikyt. Po meilum pasvei
kinimu, perstatė karalaiti sa
vo, karalius meilei pasveikinės 
tarė:

— Dabar tavęs puikus ka
reivi neiszleisiu nuo saves: bu
si kaip mano sūnūs, o po mano 
smertei apimsi karalyste ir su 
mano duktere apsipaeziuosi.

Petras atsisakinėjo nuo to, 
jog dabar da negali, ba turi ke
tau! pas sesute, del kurios ga
bena gydanti vandeni, ant to 
karalius tarė:

— Tiek to, gali keliaut, nes 
mano žentu turi būtie, ba ma
no duktė labai tavęs nori ir 
apie kita vyra nenori giklet.

Ant to neturėjo ka Petras'at
sakyt, ba atsiminė apie duota 
žodi mirsztancziam tėvui jog 
neapleis sesutes, o kuri gal jau 
numirė, 'ba paliko labai sergan- 
te, per ka prasze karaliaus,, 
idant ji atleistu, kad galėtu se
serų gel'bete, o tada noringai 
sugrysz. Bet karalius tare in 
ji:

— Brangus kareivi! Tiek 
padarei man geradeystes isz- 
gelbedamas mano mylima duk
rele, ne noretau idant dabar 
tei'p greit mano karalyste ap
leistųjų, s

Mano duktė per ta laika ne
galėtu dalaikyt isz nubodumo 
be tavęs. Ar-gi ne 'butu geriau 
idant susivineziavotum, o tada 
asz busiu spakainas.

Karalaite teipos-gi pradėjo 
meilei ir su aszaromis liielst, 
idant josios neapleist u.

Ka galėjo Petras daryt ? Nes 
nespasabas atsisakyt. Sutiko 
aut visko ir tuojaus likos ve- 
seile surenkta. Bankietas buvo 
neiszpasakytai iszkelmingas 
ant kurio ne tiktai ponai nes ir 
prasti žmonys daly vos svodbo- 
ja-
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GALINGA SZOBLE
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

kojas buvo nukirtęs ir suszuko 
ant Petro: Ko tu in czion at- 
ejei? Ar tu nežinai jog tave 
kaip muse sutrinsiu. t

Asz atėjau pas tave praszyt 
gydanezio vandenio atsake 
Petras.

Tai tn szunies vaike nukirtai 
kojas mano brolio ir jo dvara 
užgrėbei! Asz tave* tuo jaus su
kapoja in< szmotelius.

Suszvilipe baisiai, sztai pra
dėjo vaiskus atitraukinet ant 
Petro kailo. Ne vilkindamas il
gai, iszsit rauke szoble isz mak- 
sztu, visa vaiska iszkapojo- ir 
tiktai pati milžiną paliko. Mil
žinas matydamas tai, szoko 
pats ant Petro, bet jisai ne
vilkindamas kirto su szoble, 
milžinas tuojaus pargriuvo ir 
likos in szmotelius sukapotas. 
Apsielges su milžinu, nusidavė 
in soda, kuriame buvo szalti- 
ii'is gydanezio vandenio, dirs
telėjo auksztyn ant bokszto ir 
paregėjo per Įauga labai pato
gu pana, prirūkyta lenciūgu 
prie sienos. Pana teipos-gi pa
regėjo jaunikaiti, tarė:

— Gelbėk mane narsus ka- r
reivi isz tos nelaimes! Asz es
mių duktė karaliaus. Nelabas 
milžinas užtraukė su savo vais
ku, ingalejo mano tėvo vaiska 
ir ji pati, o mane kaip matai 
prirakino prie lenciūgo ir laiko 
gana ilgai, ha jam nepasida
viau.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No.102— Prakeikta, meilin

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1954

gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pust 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
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; 
Kaganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
ao. 58 pus., 20c.

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

No.158—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.

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- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 61 
puslapiu, ^Pc.

No.145—Apie 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 Jbna 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 pusią 
piu. 35c.

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

No.151—Apie Vaitai 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.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 Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budy ne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

N0.172—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. 
25 c.

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

180 V2—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 
,15c.

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

II3iU Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - JJ. S. A.
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^Apie Galinga Szoble
VITADOS gyveno Danijo 
galingas ridenus, kuris per 
savo narsumą iszsiauksztino 
ant visu vieszpatysc-ziu, ba tu
pėjo labai galinga szoble, su 
kuriaje vienu ypu kirto, tai 
Rinitai žmonių ant kart krito, 
nes da įpriek tam ingyje dideli 
dvara nuo karalio. Nes kada 
aplaike dvara, apsipacziavo su 
labai patogu pana. Gyveno jie- 
je kelis metus, vaiku neturėda
mi, bet per visa laika meldėsi 
ir prasze Dievo, idant juos ap
dovanotu vaikais. Ne po ilgam 
^szklause ju Dievas maldos ir 
suteikė jiem sunu, kuriam tė
vai isz to didelio džiaugsmo ir 
meiles davė varda Petras.

Augino sūneli, kaip aukso 
obuoleli, ba prie jo turėjo dvi 
aukles, viena prausdavo, an
tra supdavo ir nesziodavo.

Po keliu metu davė jiems 
•Dievas duktere, labai patogu, 

rodos teip kaip aniuolas, ku
rą! davė varda Alenuka.

Susilaukė dvejeto vaikeliu 
kelis metus gyveno nevaisin
gai, nes jiems isz tu vaikeliu 
buvo viena linksmybe ju gyve
nime.

Tėvas paauginęs sunu kelis 
metus, leido in mokslus, o la- 
biause ricieristes mokintis. 
Kada tėvas (paseno ir pradėjo 
žilu plauku atsirasdinete ant 
galvos ir sveikata mąižintis, 
pakvietė sunu isz mokslo, nes 
kada suims parvažiavo, » rado 
tęva didelėje ligoje. Tada pri
siartino sūnūs prie tėvo ir 
meilingai pasveikino, bet tėvas 
jau negalėjo nei žodžio prakal
bėt, ba buvo laibai slobnas, tik
tai prakalbėjo kelis žodžius:

— Sztai niano szoble kabo 
ant sienos, prie mano lovos su 
kurie ingyjau szituos turtus, 
kuriuos matai ir su kuria nie
kados ne pažųvau ligi sulau
kiau žilo plauko. Dabar asz ja 

j tau pavedu mano turtais ir lie
ka tau sesele, po tavo priglau
da, kuriuos asz laiminu gyve
nime jusu, baigdamas kalba 
teip senelis ir numirė.

Palaidojo vaikai savo-tęva 
kaip priguli, nes ne po ilgam 
numirė ir motina, kurie teipos- 
gi su didele gailesezia palaido
ja-

4 Apverkė kapus tėvo ir moli
nos, gryžo namon. Simus ap
žiurėjo tėvo turtus, inejo in 
pakaju savo ir ture savo sese- 
rei: Alena, Alena mano brangi 
prisiimkie sau vyra ir gali sau 
sveika gyventie szituose kani
baluose, o asz noriu svietą at- 
lankytie, ba man czion netin
ka. Nes tuoj jam Alena atsake:

— Petrai, broli mano, mes 
abudu augome vienuose na
muose, vieno tėvo ir motinos, 
nenoriu jokio ir nuo tavęs ne
sitrauksi! kad ir mirt reiketu, 
kur tu eisi, tai ir asz ten eisiu. 
Nors ’brolis jie nuo jo nepasili
ko ir iszkeliavo abudu nežinot 
darni kur, nes ir galinga szob- 
le turėjo su savim.

Jojo tos dvi mylimos gražios 
W asabos per pusezius ir gires,

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

bet niekur negali atrast jokio 
gyventojau, szitai saules lei- 
džentisi pamate grinezele pa- 
keleja stovinezia. Nes kada 
prisiartino prie tos grinczeles, 
sustojo, pastate arklius o patys 
inejo in grinezele. Nes toje 
grinezele buvo pilna razbainin- 
ku, bet kaip tiktai inejo in 
grinezele, tuo jaus razbaininku 
vadas prakalbėjo:

— Ponaiti, ar tau nubodo 
gyvenimas, jog atkelevai in 
szita szale, ba mes tokiu ir lau- 
kiamia, dabar prie tokiu nagus 
suszilsim. Ir suriko ražbainin- 
ku vadas: Imkite peilus ir už
pjaukite, bet tuojaus Petras 
atsake: ar jus juokeles ar tei
sybe kalbat, bet visi suriko, 
jog czion juoku nėra. Bet 
Petras nieko nežiūrėdamas isz- 
sitrauke savo galinga szoble ir 
vienu pakėlimu szobles nukirto 
visus.

Nugalėjus visus, pernakvojo 
viena naktį toje urvoje, nes ka
da užėjo saule auksztyn, tada 
pradėjo renktis in kelione ke- 
launa jieje per įpusczias siau
rais keliais, szitai ateina priesz 
juos ne apsakytos didumos 
milžinas, nes kada tas milžinas 
suriko didelu ir ne girdėtu bal
su, jog net lapai nuo medžiu 
krist pradėjo ir tarė:

— Tu nedoras žmogau, ka 
tu padarai praeita nakti? Ma
no visus brolius iszkirtai, ir 
szoko prie Petro kaip velnias. 
Matydamas Petras, jog bus ne
gerai, iszsitrauke savo galinga 
szoble ir kirto milžiną per ko
jas, jog net puse kojos nukir
to, o milžinas virto kaip di- 
džiausis medis, o Petras iszta- 
re žodžius:

—■ Žmogau, nereikejo tau 
kelt ranka priesz mano szoble 
ir paliko gulinti szale kelio 
kaip stuobrį. Leidosi Petras to
linus, nes ne toli jojo, ba pri
jojo labai dideli soda medžais 
apsodinta, o viduryje to sodo 
stovėjo laibai augsztas palocius 
su didelais boksztais. Inejo 
Petras in vidurį palociaus, bu
vo iszredytas: sienos krisztoli- 
nes, ant szalu indai auksinai ir 
sidabriniai sustatyti, jog Pet
ras su Alena niekad neinate 
savo gyvenime. Visur apsidai
rė visko pilna, o jokios gyvos 
dvases nemato. Pamislino sau 
Petras jog gal visi iszmire, o 
palocius pasiliko tuszczias ir 
apsiliko Petras su Alena ten 
gyvent. Nes . begyvendamas 
linksmai, pamirszo apie savo 
dvara, kuri jo tėvas priesz 
smerti paliko.

Viena diena kada Petras isz- 
jojo in tolymesne kraszta ant 
medžiokles, o Alena norėdama 
linksniai diena praleist, nuėjo 
pavaikszcziot po soda, sztai be 
vaikszcziodama iszgirdo, jog 
už agrastu krūmo, dejuoja, nes 
neilgai trukus nusidavė pa
žiūrėt, idant dažinot tikrai kas 
ten yra, u-gi žiuri, jog guli tas 
milžinas, ka kitados josios bro
lis kojas nukirto, pamatęs mil
žinas Alena* prakalbėjo iii ja 
graudžiai: Alena, tavo brolis 
visai neiszmintingai padare ji
sai yra visai be szirdies. Sztai 
žiūrėk ant manės, kojas man 
nukirto ir ate jas ant mano tur
tu gaspadorauna, praszau ta
vęs, nors tu pasigailėk manės.

Po valandai tarė Alena:
— .Gaila man tavęs, bet 

gelbetie negalų, ba turi galin
ga szoble. Atsake milžinas;

* * 
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Geriausia moterems ant 
svietor 

Katros yra iszjnintingos. 
Tokios turi intekme ant 

vyru,
Valdydamos juęs be ju 

, žinios.
Bet toji intekme ne yra 

suprantama del vyru.
Motere kuri turi iszminti, 

Gali su savo vyru padaryti 
ka tik nori.

Jos intekmai pasiduoda 
vyras be žinystos.

Tokia motere yra 
Palaiminimu del vyro.

Moterei, kuri negali ant 
vyro iszverti intekmes, 

Štokas paprastai iszniinties.
Arba jos vyras buna 

paskutinis niekszas.* * *
Kuo senesne motere, 

Tuo daugiau turi turėti 
proto ir kytrumo, • 

Iszmintinga motere
Niekados ne jauny s save ' 

Ir per tai iszsisaugos 
szando, 

Visur akis ant saves 
atkreips.

Jau katra save jaunina, 
Juodina savo plaukus, 

Abba duoda veidą pakelti, 
Tai tuom iszrodineja savo 

senatve.* * *
Kol vyras savo moteres 

nesuvaldys,
Tai vis aklas ir kvailys,

Jeigu gailesi manės, tai nu- 
eikie in bokszta palociaus kur 
rasi- ant stalo indą su mosezia. 
Tekina ta viską su greitumu 
padare, milžinas su mosezia su
tepės, kojas prisilipiiiio ir sto
jo ant kojų visai sveikas. li
tavę jis in Alena: Asz tau apie- 
ravoju szirdi savo, ir mes visa
da linksmai gyvensime kad tu 
galėtum nužudint be-szirdi 
broli tavo. Atsake Alena: Mes 
negalim nužudint, ba jisai turi 
stebuklinga szoble. Tai reike 
jam koki szposa iszmislytie, at
sake milžinas. Tai kaip pada
ryt? Paklausė mergina.

— Insimeskie tu in liga, ta
re milžinas, ir su juom niažka 
kalbėk, o kaip nusiduos ant 
medžiokles, tai turėsi gana lai
ko apmislyt ka su juom pada
ryt. Milžinas pasislėpė in skie
pą, o sesuo atsigulė in lova nu
duodama ligone. Kada vakaro 
laike sugryžo brolis, rado ser- 
ganezia sesute, pradėjo klausi
nėt kas jei kenke, tai atsake 
jog labai serga. Brolis isz ru- 
pesties, negalėjo nakti užmigt 
'ir lauke dienos, idant galėtu 
u'žsijmt gelbejimu sesutes.

Szvintant atsikėlė norint 
akies nęsumerke, paklausė nu- 
ejas pas sesute kaip josios svei
kata, o sesute gardžiai radęs 
miegiante, ir nenorėdamas jei 
perszkadyt, nusidavė velei in 
giria ant medžiokles.

Milžinas tada iszejo isz skie
po, nusidavė pas Alena ir su
tarė abudu apie tai, jog toja 
girioje randasi tarp alini mesz-

Ant moterių nereikia 
rugoti, 

Tiktai kvailius vyrus 
kolioti, 

Jeigu duoda moterei 
valia, 

Per ka pameta dorybes 
kele, 

Jau priesz tai kalbėjau, 
Viską kaip ant delno 

iszdejau, 
Koki triksai ant svieto 

dedasi, 
Ant ko moterėles varosi. 
Vyras pas tokia už nieką, 

Ant galo iszbega ir 
palieka, 

Nesigali nei mažu savo 
vaiku, 

Ir ant galo prisiplaka 
prie kitu.

* * *
Kokia tai moteriszke 

gyvenanti Vestuose, 
Ir akmeni sugraudintu 

su savo meile, 
Bet jos vyras buvo 

Kietesnis ir už 
akmeni. 

Tasai niekszaš" sudaužė jai 
galva teip, 

Kad artimiausi gimines 
negalėjo ja pažinti. 

Tasai žvėris likos pastatytas 
priesz sudžia, 

Bet nemažai nusistebėjo, 
Ne tik pats sudžia, 

Bet ir susirinkia žmones 
sude, 

Kada to sužeista moterėle
Su vekrsmu paszauke 

in sudžia:
Asz myliu savo vyra, 

Ir meldžiu ji paleisti ant 
liuosybes, 

Ir užtikrinu kad panasziai 
daugiau neatsitiks, 

Nes mano vyras tame 
laike, 

Buvo girtais ir nežinojo 
ka daro!

Argi tai ne puikus 
Pavyzdys moteriszkos 

meiles?

------n------  
kos ir jeigu nori idant sesuo 
butu sveika, tai tegul parnesza 
nuo meszkos pieno, ba teip ji- 
jie novos sapnavo, jog nuo 
meszkos pieno pasveiktu. O 
kada in tenais nusiduos, tai 
jau nesugryž ba meszkos su
draskys.

Kada pradėjo temt, milžinas 
pasislėpė velei skiepe, mergina 
ant lovos gulėjo nuduodama li
gone ir tame parėjo Petras nuo 
medžiokles, pirmiause nusida
vė in šlubele sesutes ir inejas 
paklausė:

— Na kaip tau sesute, al
gai kiek geriau?

— Kur-gi broleli! Sergu 
labai ir ne'žianu ar iszliksiu. 
Turėjau praeita nakti sapna, 
jog czionai girioje taip kalnu 
randasi meszka su iiieszkuczais 
tai jeigu gautum nuo tos mesz
kos pieno, tada pasveiktam

Brolis apie tai iszgirdes, pa
siėmė szoble, neužmirszdamas 
ir sandelio del pieno ir leidosi 
jieszkot meszkos. Ne trukus 
užtiko tarp kalnu miega mesz
kos, prisiartino, isztempe stre- 
la ant saidoke ir jau rengėsi 
paleist, nes tame meszka pra
kalbėjo in ji:

— Ne szauk in mane, asz 
žinau ko tu nori nuo manes! Tu 
nori pieno del sergantes sesu
tes. Szen gali imt-nieko tau 
pikto nesistos!

Petras primelže pieno inva- 
les ir padekavojas meszkai 
skubino namo. Rado sesute la
bai dejojante, padavė pieną, o 
pats iszejo arkli apžiūrėt. Se

suo pieną negere, tiktai pasi
kėlus isz lovos iszliejo per Įau
ga laukan, ir stojosi sveika 
kaip ir buvo. Brolis inejas pa
mate seserį sveika ir linksma, 
džiaugėsi labai.

Ant rytojaus, kada. Petras 
vėl nusidavė in giria ant me
džiokles, susitarė su milžinu, 
jog velei apsirgs ir praszys 
brolio, idant pasirūpintu lau
kines kiaules (sziarno) pieno.

Kaip Petras sugryžo ir rado 
sergante sesute, tai vėl ant ry
tojaus anksti, jog sapnavo kad 
jau gautu kiaules pieno, tai pa
sveiktu. Brolis mylėdamas se- 
sere ir norėdamas kad ka grei- 
eziausia pasveiktu, leidosi in 
giria in didžiausius tanku mi
nus, kur tokiu jau spasabu, 
kaip ir nuo meszkos, gavo pie
no nuo sziarno, parnesze sesu
tei ir kada tasai iszejo apžiūrėt 
arklio sesute paszokus nuo lo
vos iszlejo pieną ir velei buvo 
sveika, o isz ko Petras kibai 
džiaugėsi. .

Netrukus, velei isz susitari
mo su milžinu Alena apsirgo ir 
prasze brolio idant pasirnpint u 
del josios levienes pieno, ba 
turėjo toki sapna, jog jijie pa
sveiktu nuo to.

Petras parūpino ir nuo levie
nes pieno, o sesuo ta pati pada
re ka ir pirmai, pieną iszliejo 
ir buvo sveika.

Petras nieko nežinojo apie 
susineszima seseres su milžinu, 
ba neimsimo, kad tas milžinas 
yra gyvrn.

Milžinas, nežinodamas kokiu 
spasabu Petra pragaiszint, nu
sidavė ant bokszto, paėmė ra- 
ganiszka knyga ir jieszkojo, ar 
ne atitiks spasabo kokiu galė
tu Petra nuganubint.

Rado jisai, jog kibai toli yra 
užkeiktas dvaras in kuri ne
gali niekas ineitie, nei pauksz- 
telis inlektie. Prie to dvaro 
randasi puikus sodas, o jame 
obuoliai toki, jog jeigu ligonis 
suvalgo viena, stojasi sveiku.

Vienok kas iii ta dvara nu
keliavo, daugiau nesugrvžo.

Tada milžinas velei liepe 
merginai apsirgt ir kad pra
sze brolio, idant tasai nusiduo
tu in ta dvara parneszt obuolį 
o tada bus sveika.

Ir teip padare kaip sutarė.

Karve Ir Gražuole

Bavarijos karve, kuri yra 
farmeriu skaitoma kaipo 
graži ir brangi, net galva 
yra pakreipus ir akis iszver- 
tus kai ji pamato Michele 
Andrews in Garmisch-Par- 
tenkirchen, Vokietijoj. Dvi- 
deszimts vieno meto gražuo
le, Michele yra profesijonale 
cziuožike, kuri kelias dienas 
praleido Alpiu kalnuose, Bo
tu Vasaros laiku, kada dar 
buvo pusėtinai szilta ir kal

a
 “LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir

Nauju Metu Kortas (Tiktai
Anglu Kalboj) su konver- 

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su ko te
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų 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.

Brolis pamatęs isz nakties 
suvis bloga sesute, buvo pasi- 
szventes ant visko, kad tiktai 
butu sveika. O kada dažinojo 
nuo josios apie ta dvara ir gy- 
danezius obuolius,- sėdo ant 
arklio ir da ta paezia diena lei
dosi in kelione.

Jojo in pietų szali per gires, 
kalnus, klonius ir vandenius in 
keliolika dienu prijojo dideli 
dvara augsztu mum apvestu 
ir 'bromą su didele spina.užra- 
kyta. Petibs nieko nepaisida- 
mas, kirto su szobla per spyna, 
truko durys ir gavosi ant kie
mo. Pradėjo in sžali dairytis ir 
paregėjo ateinante prie szalies 
jam pana, kuri nesze ant auksi
nes torielkos obuolį, padavė 
jam ir pasakė jog . sesute bus 
sveika.

Praėjo kelios dienos, milži
nui net smegenys pradėjo gal
voje džiūt, ba negalėjo iszmis- 
lyt kaip, nuganubint Petra, Vėl 
ėmėsi už knygos. Be sznipine- 
damas užtiko jog tolimoje sza- 
lyje gyvena milžinas, kuris tu
ri daug vaisko ir teipos-gi ste
buklinga szaltini kur gydo vi
sokias ligas, nes tasai szaltinis 
yra sergėtas per milžiniszkus 
kareivius, o kas in ten nusi
duoda, tai turi pražūt.

In ten tai pastanavijo Petra 
nusiunst.

Alena velei su rodą milžino 
apsirgo, o kada Petras gailė
damas sesutes paklausė kas jei 
kenkia ir kas pagelbėtu del jo
sios. Tada ji pasakė jog velei 
sapnavo. Jog už giriu, kalnu 
ir vandeniu randasi palocius, o 
tame palocuje randasi szaltinis 
gydanezio vandenio.

Brolis apie tai iszgirdes, ne
vilkindamas nei valandėlės 
kad tiktai greieziausia pa
sveiktu sesute iszsirenge in ke
lionių greieziausia, Kelione jo 
buvo ilga per giria, kalnus 
ir vandenius ir už kiek laiko

nuose baisiai gražu. Iszejus 
pasisauleti, pasiszildyti in- 
saulyje, ji sutiko szita karve 
ir karve ja sutiko.

Kokios ežia svarbios nau
jienos mes nežinome ir nesu
prantame. Ar ežia ta karve 
buvo tokia svarbi ir brangi, 
ar ta gražuole tokia graži, 
kad laikrasztininkas jųdvie
jų paveiksią nutraukė ir 
mums pasiuntė.

o o □ 

gavosi in ‘ta dvara, kur ketino 
rastis gydantis vanduo.

Su pageliba szobles, atidarė 
bromą teip kaip prie pirmuti
nio palociaus ir tuojaus priesz 
saves paregėjo baisios didybes 
milžiną, daug didesni už ta ka

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Dabar Po 25c. ;!
Saule Publishing Co., 
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GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ redak- 
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau ‘ ‘ Saules ’ ’ redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

l ... MALDA ... {

I Viesz. Jėzaus ir ;!
I Motinos Szvencz.

Sapnas Motinos Szven- 
<[ cziausios, mieganezios

ant kalno Alyvų, žemei L 
? Batanijos, bažnyczioj 
< Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

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

^Pirkie U. S. Bonus!
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Žinios Vietines
— Per Dękavones Diena 

buvo visokiu automobiliu ne
laimiu ir kitokiu atsitikimu.

— Seredoj pripuola pirma 
diena ,>Gruodžio-Decemiberio; 
paskutinis menesis szio meto.

— Gruodžio menesis pa- 
szvenstas ant garbes Vieszpa- 
ties Jėzaus atėjimo in pasauli. 
Ūkininku priežodžiai: Jeigu 
Gruodžio menesyje 'bežo sula, 
dar teka, bus lengva žiema. 
Jeigu per Kalėdas szala, tai 
Velykos bus baltos. Jeigu, ant 
Kalėdų daug sniego ir szala 
tai geras metas del javu, o jei
gu tas menesis sausas, tai ir 
pavasaris bus sausas. Seredoj 
taipgi pripuola Szventos Nata
lijos kankines ir Szv. Eligijo 
vyskupo, o Tautiszka Vardine: 
Butegedis. Ir ta diena 1943 m., 
Prez. Franklin 1). Rooseveltas, 
Stalinas ir Anglijos Premieras 
Winston Cliurchillis susiejo 
Teherano mieste pasitarti ir 
nors kokia tvarka sudaryti.
• t — Tik 24 dienos ligi Ka
lėdų !

— Menulio Atmainos per 
Gruodžio menesio. Prieszipilnis 
3; Pilnatis 9; Delczia 16; ir 
Naujutis 25.

— Buvęs miesto gyvento
jas ponas Stanislolvas Valiu- 
konis isz Donaldson, Pa., moto- 
ravo in miestą kuris lankėsi 
pas savo gimines ir patinsta
mus, taipgi atlankė. “Saules” 
Redakcija, atnaujinti prenu
merata už laikraszti “Saule” 
del savo uoszvio, p. A. Zupras- 
kio isz Pottstown, Pa. — Acziu 
už atsilankyma.
\— Juozas Aleksynas, nuo 
27 W. Maiple ulyczios, likos su
žeistas in galva, kai jo automo
bilius staiga nulėkė nuo viesz- 
kelio ir trenke iii geležine tvo
ra prigulintis prie St. Nicho
las breikerio. Nelaime atsitiko 
pareita Utarninka po piet. 
Aleksynas likos nuvežtas in 
Locust Mt. ligonbuteje.

— Ketverge pripuola Szv. 
Bibiano, Szv. Silvano, o Tau
tiszka Vardine: Szirputis. Ir 
ta diena: 1234 m., Lietuviai 
pergalėjo Mozūrus ties upe Sar 
gune; 1823 m., Amerikos Prez., 
James Monroe ilgai pasitaręs 
su Amerikos Sekretoriumi, 
John Quincy Adams ir pasita
ręs su Thomas Jeffersonu pa
skelbė visoms tautoms Suvie
nytu Valstijų nusistatymą kas- 
link visu Amerikos krasztu, 
kaip Sziaurineje, taip ir Pieti
nėje Amerikoje, neiszimant nei 
Kanados kraszta, kad nuo szio 
laiko nebus vale nei inkelti in ’I Amerikos krasztu, kad joms; 
nei mažiausio szmolėlio žemes 
sau pasisavinti szioje pasaulio 
puseje. Tas nusistatymas 'buvo 
užvardintas Monroe Doctrine, 
tai reiszke Prez. Monroe nusta

WOMEN WANTED!
Make extra money. Address, mail 
postcards spare time every week.
BICO, 143 Belmont, Belmont, Mass.
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tymas. Europos Tautoms bai
siai nepatiko szitokis nusista
tymas, bet per tiek metu pasi
rodė kad szitas nusistatymas 
buvo, ir yra vienas isz geriau
sia.

— Ponia Ona Vizbariene 
nuo 519 W. Mahanoy uly., ku
ri nesveikauna nuo kokio tai 
laiko, gydosi in Warne ligon
bute Pottsvilleje.

— Petras Bulkieviczius isz 
miesto turėjo operacija in Lo
cust M t. ligonbuteje.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Pranciszkaus Ksavero iszpa- 
žintojo, o Tautiszka Vardine: 
Jaut re. Ir ta diena: 1563 m., 
Kataliku Dvasiszkoji Taryba 
užbaigė savo posėdi kuriame 
jie pasmerkė Martyno Liutero 
klaidingus mokslus; 1933 m., 
septintas Tarptautinis Seimas 
Amerikoje prasidėjo in Monte
video, Uruguay, visos valsti- Zjos pasiuntė savo atstovus isz- 
imant Costa Rica; 1934 m., 
Prancūzija su Vokietija pasi- 
raszo Saar taikos sutarti Ry
moje.

— Ana diena lankėsi mies
te, ponia K. Kmelauskiene isz 
Shenadoro ir prie tos progos 
atlankė “Saules Redakcija ku
ri atnaujino savo prenumerata 
už laikraszti. Ponia Kmelaus
kiene yra musu sena skaityto
ja, ir myli skaityt “Saule”. — 
Acziu už atsilankyma.

— Vincas Dulskis, nuo 507 
W. Maple uly., numirė pareita 
Sereda, 5:45 valanda po piet in 
Schuylkillo pavieto ligonbu
teje. Velionis gimė Shenadory- 
je, per koki tai laika gyveno 
Mahanojuje, o nuo 1919 metuo
se gyveno Readinge, o trys me
tai atgal vela apsigyveno Ma
hanojuje. Paliko broli Juozą 
mieste ir keletą anuku ir anū
kes. Laidojo Panedelio ryta, su 
Szv. Misziomis in Szv. Juoza
po. 'bažnyczioje 9 vai., ir palai
dotas in parapijos kapinėse. 
Grab. L. Traskauskas laidojo.

— Panele Helen Dulskiute 
nuo 612 W. South uly., gydosi 
U. P. ligonbute Philadelphia.

— Ponia J. Petkevicziene,

Keturi vyrai ir viena mo
teris yra Komunistu intarti 
užnipinejima ir darbavimasi 
Amerikos agentams Komu- 
nistiszkoje Rytu Vokietijoje 
ir Berlyne. Jie ežia visi paso
dinti teismo suoluose, Rytu 
Berlyne, kur jie dabar yra 
tardomi ir kaltinami. Du ki
ti vyrai yra panasziai intar
ti. Užpakalyje intartuju 
stūkso nariai Žmonių Polici
jos. Isz kaires in deszine: 
Kaethe Dorn, Werner Laux, 
Christoph Komorak, Gott
fried Schroer ir Vitalis Dal- 
chau.

Komunistai Rytu Berlyne 
dabar yra labai jautrus ir 
visus, kad ir savo gimines 
intaria, nes per daug Vokie- 
cziu isz Rytu Berlyno yra 

sūnūs Edmundas, isz Shenado
ro motoravo in miestą kurie 
atlankė savo gimines ir pa- 
žinstamus, taipgi “Saules” 
Redakcija atnaujinti savo pre
numerata už laikraszti “Sau
le” nes visi myli skaityt “Sau
le”. Acziu už atsilankyma.

— Keturiasdeszimts Va
landų Atlaidai Szvento Juoza
po 'bažnyczioje prasidės Nede- 
lioj, Gruodžio (Dec.) 5ta diena 
per Szv. Miszias 8-ta valanda 
ryte. Atlaidai užsibaigs Utar- 
ninke, Gruodžio 7-ta diena.

— Pirma Nedelia Adventu 
pripuolė Lapkriczio (Nov.) 
28-1 a diena.

— Mahanoy City Socialisz- 
kas Kliubas szimet vela pasta
tys milžiniszka Kalėdų egle 
ant W., Centre ir Catawissa 
uly., ir apszvies riektrikinais 
žiburais.

Shenandoah, Pa. —
Jonas Stanuolis, kuris gyveno 
pas savo szvogeri ir seseri An
tanu ir Bertazija Szumskus 63 
isz Wiggans, o kitados gyveno 
Mandour kotelyje mieste pasi
mirė. Velionis gimė Shena- 
dory'yje, 'buvo angliakasis,' o 
paskutini karta dirbo Maple 
Hill kasyklose. Paliko seseri 
Bertazija, pati Antano Szums- 
kio, isz Wiggans; du pus-bro- 
liils: Juozą Sims, mieste ir 
Petra Stanuoli isz Pottsvilles. 
Laidojo Subatos ryta su apie
gomis jn Szv. Jurgio bažny
czioje ir palaidotas in parapi
jos kapinėse. Graborius L. 
Traskauskas laidojo.

— Juozas Morkūnas, nuo 
305 S. Ferguson uly., pasimirė 
pareita Petnyczios ryta in Sch
uylkillo pavieto ligonbuteje. 
Velionis gimė Lietuvoje, buvo 
angliakasis ir paskutini karta 
dirbo West Shenandoah ka- 
syklose. Paliko savo paezia 
J ieva; tris suims: Alberta, 
Juozą- in Vinca, taipgi duktere 
Ona, pati S. Bliuiso isz miesto 
ir keletą anuku. Laidojo 
Utarninko ryta, su apiegomis 
in Szv. Jurgio bažnyczioje de
vinta valanda ir palaidotas in 
parapijos kapinėse. V. Menkie- 

Komunistu Intarti j

mate ir paragavę Vakarines 
duonos ir dabar, diena ir 
nakti svajoja ir sapnuoja 
kaip pabėgti ir peržengti ta 
rubežiu isz nelaisvės in 
Amerikos ju laukiama lais
ve.

Ryt-Berlyniecziai dabar 
be jokiu radijo žinių, be jo
kiu plakatu ir be jokiu pri
žadėjimu, žino kokia prara
ja randasi tarp Komunistu 
ir Amerikiecziu; jie žino kad 
skirtumas yra tarp vergys
tes ir laisves, tarp bado ir 
perteklio.

Už tai Komunistai Rytu 
Berlyne dabar taip akyliai 
visus seka, taip greitai visus 
intarineja. Jie bijosi savo 
tarnu ir savo bosu; karinin
kai nepasitiki ant kareiviu; 

viezius laidojo.
— Sirgdamas per koki tai 

laika, Antanas Putalonis, nuo 
30 Upper Shaft, numirė Suba
tos ryta 3:15 valanda in Ash
land ligonbute. Gimęs Shena- 
doryje, paskutini karta dirbo 
Hammond kasyklose, ir prigu
lėjo prie Unijos lokalo N r.1451 
paliko savo paezia, sunu Kazi
miera, Mahanoy City; duktere 
R. Trakiene, slauge, isz Man
ville, N. J., ir du anuku. Lai
dos Seredos ryta, su apiegomis 
in Szv. Jurgio bažnyczioje 9 
valanda, ir palaidos in parapi
jos kapinėse. Graboriai Ora- 
vitz laidos.

— Petras Yanalieviczius, 
nuo 31 S. Grant uly., numirė 
pareita Petnyczia popiet, in 
Quakertown ligonbuteje. Ve
lionis sirgo nuo azmos. Atvy
ko isz Lietuvos penkios de- 
szimts metu atgal, ir per visa 
laika gyveno Shenadoryje, o 
paskutini karta dirbo Maple 
Hill kasyklose, ir prigulėjo 
prie kasyklos Unijos lokalio. 
Paliko sesere Ona Kanaviczie- 
ne isz Pittston ir anūke, Hele- 

: na Kemežiene isz Quakertown. 
| Laidojo Panedelio ryta, isz 
i Grab. L. Czaikausko koply- 
czios su Szv. Misziomis in Szv. 
Jurgio bažnyczioje, 9 vai., ir 
palaidojo iri para., kapinėse.

I ---------------------------
i Tamaqua, Pa. —
Tamaqua miesto ir apylinkės 
gyventojai dabar jaueziasi 
daug geriau kai mainieriu uni
ja susitarė ir susitaikino su /
mainu nauja kompanija, ir kai 
buvo pradėta peržiureti ir ap
taisyti uždarytas mainas. Tiki
masi kad szitoje apylinkėje 
mainieriai ne už ilgo grysz in 
savo darbus. Mainos in Lans
ford ir. Coaldale jau atsidarė, 
nors dar ne visi mainieriai gali 
gryszti in savo darbus. Hazle
ton ir McAdoo apylinkėje teip- 
gi mainos ima vėl atsidaryti, 
Tai geras ženklas. Bet ar ant 
ilgam? Dabar, žiemos laiku, 
aiszku, daugiau augliu reikia. 
Bet kas bus kai vasara vėl at
eis?

kareiviai nepasitiki ant sa
vo karininku. Gal geriausia 
musu propaganda priesz 
Komunistus, tai parodyti 
kaip mes gyvename. Tada ju 
vergai, j u pavergti žmones 
geriau žinos apie mus, ir dar 
labiau neapkęs savo rauduo- 
nuju vieszpacziu.

Gal buvo geras žingsnis 
kai musu karo sztabas Vo
kietijoje nors biski suvaldė 
musu karininku paezias ir 
dukteres ir joms insake gra
žiau ir doringiau apsirengti 
ir pusnuogėms po ulyczias 
nesivalkioti. Juo geresni pa
vyzdi mes duosime tiems už 
anapus tos geležines sienos, 
tuo sunkiau bus Komunis
tams juos vergystėje palai
kyti.

Andrei Y. Viszinskis Su Savo Szeimyna

Andrei Viszinskis, nuo 
Glen Cove, N. Y., kuris ka 
tik neseniai apvaikszcziojo 
savo septynios deszimta 
gimtadienio sukakti, ežia su 
savo žmona, Kapitolina, ir 
duktere Zinaida, New York

New Philadelphia, Pa. — 
Vincas Vaitkunas, buvęs mies
to gyventojas, pasimirė savo 
žento ir duktes namuose in 
Hatboro. Gimęs in Locust Gap, 
jis apsigyveno New Philadcl- 
phijoje kol jis iszvažiavo pas 
savo duktere in Hatboro, asz- 
tuoni menesiai atgal. Jis ilgus 
urėtus dirbo kaipo mainierys, 
iki iSlver Creek Colliey užsida
rė. Jis buvo Saldžiausios Szir- 
dies parapijos nary's. Paliko 
žmona, su kuria jis buvo iszgy- 
venęs penkios deszimts ketu
ris metus; penkis vaikus; de
vynis anukus ir keturis pro
anūkes.

— Keturios deszimts sze- 
sziu metu amžiaus. Albinas 
Szaudis buvo surastas negyvas 
miszke netoli miesto, apie puse 
po pejikin po pietų ana Pane- 
delyj. Szaudis buvo iszcjes me
džioti su szesziolikos metu am
žiaus Juozu Kubilių, Subatoj 
po pietų. Jiedu 'persiskyrė. 
Vaikas vienas sugryžo. Kai jis
Szaudžio neinate Nedelioj, jis 
su kitu vaiku iszejo jo jieszko- 
ti. Szaudis buvo Saldžiausios 
Szirdies parapijos narys, ir kai 
darbo 'buvo, dirbo mainose. Jis 
paliko penkis brolius ir viena 
seseri.

Wilkes-Barre, Pa. — 
Kartais moteriszke labai susi
gadina vyrui, kaip atsitiko szi- 
tame mieste. A\’illiam Hurley 
buvo Ponios Petronėlės Sobie
ski apskustas už tai kad jis nuo 
jos buvo pavogęs tris czekius, 
kurie laivo verti apie septy
nios deszimts penkis dolerius. 
Jis tuo laiku 'buvo jos biirdin- 
gierius. Jis su ja apsiženijo. 
Kaipo jo žmona, ji negalėjo 
priesz ji liudyti. Teismas ta 
byla iszmete ir ji paleido.

Leo Lyons, isz Irvington, 
New Jersey, jam tuos czekius 
buvo iszinaines in pinigus. Ir 
jis buvo patrauktas in teismą, 
bet kai žmona negalėjo priesz 
savo vyro svieczinti, tai teisė
jas buvo priverstas ir Leo Ly
ons paleisti. Tai ir viskas bai
giesi ir visi linksmai gryžo na
mo. Tai pasirodo, kad nors) 
kartais žmona yra laibai reika-l 
linga ir susigadina vyrui.

Lewisburg, Pa. —
Pareita Sukatos ryta Alger!
Hiss, 50 metu amžiaus, buvęs 
auksztas valstybes skyrio pa
reigūnas, likos paleistas isz 

mieste laliavuoja. Szitas 
Rusijos Dipliomatas kuris 
buvo delegatas in Tautu 
Sanjunga pasimirė nuo szir
dies ligos pareita Panedelio 
ryta, 9:35 valanda.

o o
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AMERIKIECZIU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

1 Nors Kinijos Komunistiszka^ 
valdžia dar in Amerikos val
džios laiszka nėra atsakius, bet^ 
jau visi Kiniecziai Komunistai 
mato kad jie ežia prasiszoko ir 
baisiai didele klaida padare. 
Nes iki sziol jie vis tikėjosi in- 
lysti in Tautu Sanjunga su 
Anglijos pagelba, nes Anglija 
vis Kinieczius Komunistus už
tarė ir juos reme. Bet dabar, 
kai szitas invykis pagarsėjo,* 
tai ir Anglijos valdžia greitai 
pasiuntė tiems Komunistams 
toki pati laiszka ir davė jiems 
žinoti kad dabar jiems durys in 
Tautu Sanjunga yra visiszkai 
uždarytos.

BUVĘS KALINYS 
NUŽUDYTAS *

Northeastern Federal Peniten
tiary' kalėjimo, po 3'metu ir 8 
menesiu kalinimo. Alger Hiss 
buvo nuteistas už melavimą po 
priesaika. Jis gynėsi kad ne
buvęs Rusijos sznipu ir neda
vęs Rusijos sznipinejimo agen
tams slaptu dokumentu isz 
Amerikos valstybes skyrio.

GYVA
SZVENTVAGYSTE

-
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

PHILADELPHIA, PA. — 
Žmogus buvo nužudytas ant 
ulyczios, prie devintos ir Vine 
ulycziu, Philadelphijos mieste.

Jam buvo gerkle baisiai su
badyta, ir jis pasimirė, kai po
licijantai ji nuveže in Hahne
mann ligonine.

Kelios korteles jo kiszeniu- 
je parode kad jis buvo penkios 
deszimts dvieju metu amžiaus 
Gilbert Herr, buvęs kalinys, 
kuris keletą kartu buvo sua- 
resztuotas už invairias, daž
niausiai mažas vagystes.

Policijantai Jos. Milligan ir 
Walter-Garczrnski užtiko ji 
besedinti ant ulyczios, apie pu- < 
se po dvieju isz ryto. Keli vy
rai buvo apie ji surinkę, stovė
jo ir žiurėjo.

Policijantai sudraskė jo 
marszkinius ir apriszo jam jo 
kakla pirm negu jiedu ji nuve
žė in Hahnemann ligonine.

Policijantai rado visa eile 
kraujo net ligi Ridge Ave. ir 
Wood uly. Detektyvai Thomas 
Spera ir Wm. Hippie spėja kad 
jis ežia buvo nudurtas ar pa
pjautas. Jiedu iszklausinejo tu 

įvyru kurie stovėjo aplink ta 
nudurta žmogų. Jie jiems pa- 
aiszkino kad tas Gilbert Herr 
buvo kelis sykius biski sužeis
tas.

Policijantai sako kad tas 
Herr apvogdavo girtuoklius, ir 
buvo papratęs pasiimti kitu pi
nigus nuo baro saliunuose. Už 
tai jis keletą kartu buvo gerai 
sumusztas ir net sužeistas. Po
licijantai spėja kad gal kas pa
nagaus ir szita syki buvo at
sitikę. . ,

MERGAITUKE ,
PASIMIRĖ

NEW YORK, N. Y. — Ketu- 
riu metu amžiaus Doreen Al
varez, kuri buvo iszkritus isz 
ketvirto augszto, pro langa, 
pasimirė.

Mažyte su savo penkiais bro
liukais bovinosi ant lovos, ant 
kurios jie szokinejo. Ji taip 
szoko ant tos lovos kad ji tos 
lovos “springsu” buvo isz- 
mesta pro langa.

Iszrode kad ji buvo laiminga 
kad per kelias dienas lijo ir že
me buvo taip prisisunkusi van
dens ir minkszta kad, iszrode 
kad gal mergaite iszliks gyva.

Policijantai buvo greitai pa- 
szaukti. Jie ja nuveže in ligo- f 
nine, bet mergaituke pasimirė, 
nes jai viduriai buvo baisiai 
sukriesti.

Valstijos policijantai isz Ta
maqua, Pa., suaresztavo tris 
tuos jaunuolius, kurie prisipa
žino, kad jie tas niekszystes 

' buvo padare. SuaresztUoti yra 
dvideszimts dvieju metu am
žiaus Raymond Miller, dvide
szimts metu amžiaus Anthony 
Perna, abudu isz Kelayres ir 
dvideszimts vieno meto am
žiaus Joseph Belletiz isz Tres
ckow.

Valstijos policijantai, Car
men Chirico, kuris gimęs Haz- 
letone, ir Stanley Biduck grei
tai juos suseke, kai saliuno sa
vininke, Ponia Mary Hennick, 
isz Kelayres jiems pranesze 
kad ji rado prie savo saliuno 

! duriu ba’ta kryžių nuo tu ka
piniu. Policijantai greitai su- 
sijieszkojo visus tuos vyrus, 
kurie ta vakara buvo tame sa- I

; liūne. Jie surado Raymond 
Mliler, ir per iszklausinejima 
jie pareikalavo kad jis jiems 
parodytu savo automobiliu.

i Jame policijantai rado keletą 
sziupuliu nui to kryžiaus. Jis 
tada jau prisipažino.

Ir prisipažino kad jis su sa
vo draugais ta kryžių buvo 
iszroves nuo Mirusio Žmogaus

■ Kapo! Tas kapas randasi tarp 
McAdoo ir Tresckow, kur anot 
senu žmonių pasakos, Michael 
Gelatko buvo nužudytas ir 
ant vietos pakavotas.

Policijantai tuojaus ir jo 
tuos du draugu suėmė.

Ant Szvento Patriko kapi
niu jie iszvarte daugiau negu 
szimta pomninku. Kiek teko 
sužinoti, tai kapines nėra ap- 
drapstos su “Insurance.” Tai 
reiszkia visi tie, kuriu pom- 
ninkai buvo iszversto ar su
laužyti dabar turės patys juos 
pasitaisyti ar naujus pirktis.

Pirkie U. S. Bonus


