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Ponia Beatrice Kennedy, 
(po deszinei) dvideszimts 
penkių metu amžiaus motina 
isz Flushing, New York, pri
sipažino teisme, kad ji taip 
žiauriai ir nežmoniszkai ap
daužė savo dvieju metu sū
neli, Francis, kuri ežia laiko

Isz Amerikos
KONGRESMONAI

PADVIGUBINO
z SAVO ALGAS

WASHINGTON, D. C. —
Kongresas invede byla pakelti 
savo nariams algas visu pen-

Laimėjo Rinkimus 
Japonijoje

va- 
rin- 
isz- 
per

Premieras Ichiro Hatoya
ma, Demokratu partijos 
das, Japonijoje, laimėjo 
kimus priesz Komunistu 
keltus kandidatus. Jis
rinkimus vede viena vaju: 
palaikyti gerus santykius su 
Amerika ir su kitais ne-ko- 
munistiniais krasztais. Ame
rikos dipliomatai sako kad 
jis yra labai palankus mums 
ir kad mums in sveikata kad 
jis tuos rinkimus laimėjo. Jo 
partija gavo daugiau kaip 
szimta asztuonios deszimts 
keturias vietas taryboje. 
Czia Komunistai baisiai pra
laimėjo.
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TAKSU 
SUMAŽINIMO 

KLAUSIMAS

Senatas Nesutinka;
Remia Prezidentą

66 METAS

KOLEGISTES NUŽU
DYTOJAS SUIMTAS

ligonines slauge. Valstijos 
advokato pagelbininkas, Ed
ward Markowitz ežia žiuri in 
ta sužeista ir apmuszta vai
kuti. Policijantai sako kad 
ta boba prisipažino ka ji 
taip sumusze savo sūneli 
vien tik už tai kad ji buvo

nuvargus, supykus ir visu 
užmirszta. Ji sako kad ji 
jautiesi kad ji tlirejo ant ko 
nors savo pagieža iszlieti, ir 
už tai ji savo sūneli taip su
musze.

kios deszimts procentu. Teipgi 
algos buvo pakeltos visiems 
valdžios teisėjams.

Kongresmonai dabar gaus 
$22,500 ant metu. Iki sziol jie 
gaudavo tik $15,000 ant metu. 
Isz tos algos $1,250 nebus visai 
taksuojama.

Sztai kaip Kongreso algos 
buvo per pastaruosius metus: 

1789-1795, szeszi doleriai ant 
dienos, kada tie Kongresmonai 
buvo susirinkę posėdžiuose.

1795- 1796, septyni doleriai 
ant dienos.

1796- 1815, szeszi doleriai ant 
dienos.

1816, trylika doleriu ant die
nos.

1817, szeszi doleriai ant die
nos.

1818 iki 1855, 
riai ant dienos.

1856 iki 1866, 
ežiai doleriu ant

1867 iki 1871, penki tukstan- 
cziai doleriu ant metu.

1871 iki 1874, pusasztunto 
tukstaneziu doleriu ant metu.

1874 iki 1907, penki tukstan- 
cziai doleriu ant metu.

1907 iki 1925, pusasztunto 
tukstanezio doleriu ant metu.

1925 iki 1931, deszmits tuks
taneziu doleriu ant metu.

1932, $9,583 ant metu.
1933, $8,663 ant metu.
1934, $9,113 ant metu.
1935, $9,810 ant metu.
1936 iki 1946, 

metu.
1946 iki 1953, 

metu, su $2,500
nuo visokiu taksu.

1953 iki 1955, $12,500 ant 
metu ir su iszlaidu niekam ne
atsakoma sanskaita. Reiszkia, 
visas j u iszlaidas valdžia pa
dengia. Ir jie gali nuo taksu 
iszsiimti tris tukstanezius dole
riu savo algos. Dabar tie Kon
gresmonai nori $22,500 ant me
tu, tris tukstanezius doleriu be 
taksu ir visus savo iszkaszczius 
užmokėti.

NETEKO KOJŲ

Paslydo Po Freitkariu
LANCASTER, PA. — Freit

karis nukirto, nupjovė Mecha- 
nieksburg konduktoriui abidvi 
kojas kai jis paslydo po to 
freitkariu, kuris važiavo isz 
Pittsburgo in New York mies
tą.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Beisbolininku Drauge

asztuoni dole-

trys tukstan- 
metu.

$10,000 ant

ant$12,500
doleriu laisvu

Pirkie U. S. Bonus

In Vero Beach, Floridoje, 
s

Dodgers beisbolininkai yra 
pradeje savo manksztinimus 
pratybas del ateinanezios va
saros beisboles loszimu. Dod
gers beisbolininkai atsto
vauja Brooklyno miestą. Ir 
jie yra pasisavinę szita bež
džione, kaipo savo ratelio 
patroną. Jie yra iszmokine 
szita beždžione spjauti ir 
purszkinti, kai kito beisbo
les ratelio vardas yra kieno 
paminejamas, ypatingai kai 
ji iszgirsta New York miesto 
‘ ‘ Giants ’ ’ beisboles ratelio 
vardas jai neapkeneziamas, 
kaip ir viso to “Dodgers” 
losziku ratelio beisbolinin- 
kams.

WASHINGTON, D. C. — 
Senato Pinigu Komisija atme
tė Byla sumažinti visiems inei- 
gu Taksas ant dvideszimts do
leriu. Balsavimas buvo: devyni 
priesz, szeszi už.

Demokratai buvo szita su
mažinimo Taksuį Byla invede, 
norėdami Prezidentui Eisen- 
howeriui ir visiems Republiko- 
nams užbėgti už akiu. Prez. Ei- 
senhoweris buvo prižadėjęs su
mažinti taksas ateinaneziais 
metais, kai bus rinkimai del 
Prezidento. Demokratai norėjo 
užbėgti jam už akiu ir sziais 
metais pareikalauti to taksu 
sumažinimo, taip priparodintu 
kad Republikonai nieko bendra 
neturi su tos taksu nasztos pa
lengvinimo.

Kaip kas žiūrės in szita klau
sima ir in szitus kivirezius, ne
galima akis užsimerkti ir ne
žinoti kad ežia grynai politisz- 
kas klausimas. Nei Republiko
nai, nei Demokratai, nei pats 
Prezidentas Eiseiihoweris nei 
biski nepaiso apie visu musu 
naszta, bet jie ežia Politikuo
ja, nori pasirodyti kad ir vieni 
ir kiti yra paprasto Pilieczio 
draugai. Ir visa tai daroma 
vien tik del Balsu, votu, atei
naneziais metais!

Kai Senato komisija atrnete 
ta taksu sumažinimo byla, tai 
visi Republikonai kazoka szo- 
ko, sakydami kad Prez. Eisen- 
howeris vėl laimėjo! Prez. Ei- 
senhoweris ir visi Republiko
nai atmesdami szita byla, da
bar rengiasi panasziai tokia 
paezia byla investi ateinan
eziais metais priesz rinkimus, 
kad jie visiems galėtu parody
ti kaip jie nori patarnauti ir 
pataikauti Amerikos Pilie- 
cziams.

Du Demokratai Senatoriai, 
del kokios tenai priežasties, 
stojo in Republikonu eiles ir 
balsavo priesz ta taksu suma
žinimą.

Bet klausimas dar nebaigtas! 
Demokratai sako, kad jie isz- 
kels ta klausima Senato posė
džiuose ir pareikalaus kad Ei- 
senhoweris vieszai pasiaiszkin- 
tu, kodėl jis taip dabar prie- 
szinasi.

NEW YORK, N. Y. — 
Policijantai suėmė viena jauna 
vyruką, kuris prisipažino kad 
jis nužudė jauna kolegiste, stu
dente Ann Yarrow. Jis polici
jantams prisipažino kad jis ta 
peili su kuriuo jis ta kolegiste 
buvo subadės, inmete in krike. 
Policijantai rado ta peili, ir Po 
Jicijos Saržentas, James Gold
stein sako kad tai buvo tas pats 
peilis su kuriuo ta jauna kole
giste buvo subadyta ir papjau
ta.

Intartas vyrukas buvo poli
cijos suimtas ir per kelias va
landas buvo tardomas kol jis 
prie visko prisipažino.

Bet mes dar syki atkartuo- 
jame, kad czia grynai Politinis 
klausimas, ir kad nei Demokra
tai, nei Republikonai visai ne
paiso apie darbo žmogaus tak- j 
sas ar bedas. Abi partijos tik 
nori pasirodyti kad jos yra 
darbo žmogaus drauges ir kad 
visi už viena ar kita partija 
balsuotu.

Prez. Eisenhoweris, stoda
mas in Rinkimus del Preziden
to, buvo prižadėjęs sumažinti 
visiems taksas. Jis savo žodi 
iszlaike fabrikantams, kompa- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Jis prisipažino kad priesz ta 
žmogžudyste, jis norėjo užsi
pulti ir iszniekinti savo svaine, 
bet kai jam nepasiseke, tai jis 
tykojo kol susilaukė szitos ko- 
legistes parėjima namo, kada 
jis ja užpuolė.

Kolegiste Ann Yarrow buvo 
dvideszimts trijų metu amžiaus 
ir ji ėjo augsztesnius mokslus 
in New York Universitetą. Jis 
prisipažinsta kad jis jos visai 
nei nepažino kol jis ant jos už
sipuolė.

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu 
varys ju nuliūdima.

Komunistu Karabinai In Quemoy Salas
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NUKRITO IN
PACIFIKO MARES

TOKYO, JAPONIJA. — 
Amerikos Lakunu Sztabas pra- 
nesza kad dvieju inžinu C119 
freitkaris eroplanas nukrito in 
Pacifiko mares, apie asztuonio- 
lika myliu nuo Ashiya aero
dromo ant Kyushu salos.

Kiek buvo galima sužinoti, 
tai visi septyni lakūnai iszszo- 
ko isz to eroplano ir nusileido 
ant mariu su parasziutais. Ke
li laivai atsiskubino in ta vieta 
ir visus tuos lakūnus isz mariu 
isztrauke. Vienas isz tu lakunu 
vėliau pasimirė.

APVOGĖ KOLEGIS- 
! TA IR JO DRAUGE

NEW YORK, N. Y. — Raz- 
baininkas privertė Columbia 
Universiteto kolegista ir jo 
drauge važiuoti isz Universite
to daržo in juoduku apylinke, 
New York mieste, kur jis pasi
ėmė szeszios deszimts szeszis 
dolerius ir jos drauges szliubi- 
ni žiedą, pirm negu jis pabėgo.

Policijantai sako kad Char
les Aitcheson, isz Yonkers ir 
Ponia Ann Pierconi, isz Hart
ford, Conn., kito kolegisto 
žmona sėdėjo automobilyje kai 
tas razbaininkas ant jųdviejų 
užsipuolė ir privertė juos va
žiuoti in miestą. Nei tas kole- 
gistas nei jo drauge, ta mote- 
riszke negalėjo policijantams 
daug ka pasakyti ar paaiszkin- 
ti apie ta razbaininka, nes jie 
sake kad buvo labai tamsu ir 
jiedu negalėjo gerai savo už
puoliko pamatyti.

Szitas žemlapis parodo 
kaip ir isz kur Komunistai 
ima pultis ant Quemoy salos, 
kuria tautininkai Komunis
tai ir ju armijos ima apleisti, 
po Amerikos Laivyno sargy
ba. Ant Amoy salos, Komu
nistai yra insitaise kanuo- 
les ir didelius armotus, kuriu

kulkos gali lengvai pasiekti 
Quemoy salas. Pirmiau, nuo 
Kinijos kranto tokie karabi
nai ar tokios anuotos negalė
jo szitos salos pasiekti, bet 
nuo Amoy salos Komunis
tams labai lengvai apszaudy- 
ti Quemoy sa'os armijas ir 
gyventojus.

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKI!'!

ŽMOGŽUDE
ŽENYS1S

ŽMONA ; mate kad vienu namu durys at-
sidare. Tas žulikas iszsigando 

ISZNIEKINTA ir pabėgo. Kaip tik to laiku 
-----  Į žmones ėjo isz bažnyczios ir jis

1 insimaisz’e in ju tarpe ir taip 
paspruko.

Ta moteriszke, kurios varda
I

l policija neiszdave, buvo greitai 
nuveszta in Cumberland ligo
nine, Brooklyne. Ji yra darbi
ninke fabrike. Ji tuo laiku gry- 
žo isz darbo ir kai tik iszlipo 
isz autobuso prie Gates ir Bed
ford »uly ežiu kryžkelio, ir buvo 
nuėjus apie du skvieru, tas žu
likas paspaude peili in jos pe- 
czius ir pasakė jai eiti in maža 
tamsia ulyczia, kur jis laikyda
mas savo peili prie jos gerkles 
ja kelis sykius iszniekino, pirm 
negu, iszsigandes, pabėgo.

Žulikas Laike Ja
Pusantra Valanda

NEW YORK, N. Y. — Žuli-' 
kas nustvėrė moterį,-zke ir su 
peiliu grumuodamas laike ja 
pusantra valanda ir kelis sy
kius ja iszniekino, prie pat baž- 
nyczios.

Ji policijantams vėliau pa- 
aiszkino kad ji galėjo girdėti 
kai žmones bažnyczioje giedojo 
ir kai kunigužis pamokslą sa- • 
ke, bet ji neiszdryso szauktis 
pageltos, nes tas žulikas laike 
peili prie pat jos gerkles.

Po kiek laiko, kai tas niek- 
szas pradėjo kriesti jos maszna 
del pinigu, ji suspigo, kai pa- Pirkie U. S. Bonus

NEW YORK, N. Y. — 
Dvideszimts szesziu metu am
žiaus Helena Theresa Nien- 
stedt, kuri praleido devynis 
metus dumiu namuose dabar 
paskelbė kad ji iszvaž'uos in 
kuri kita miestą ir apsiženys.

Ji buvo teismo pasmerkta in 
Whitestone, Queens, už nužudi- 
nima septynios deszimts metu 
amžiaus kriaueziaus. Ji teisme 
sake kad tas kriauezius buvo 
ja nustvėręs, ir ji, iszsigandus 
ji su kirviu nužudė.

Policijos Daktarai per ta 
teismo tardymą prisipažino ir 
pasakė kad ji yra girtuokle ir 
baisiai neapkenezia kitos lyties 
žmonių, vyru.

Jos advokatas, James D. C. 
Murray sako kad ji susipažino 
su vyru kuris viską apie ja ži
no ir gales ja apsaugoti. Jis sa
ko kad jiedu dabar ketina isz- 
važiuoti in visai tolima meista 
kur niekas nieko apie ja neži
nos ir ji gales pradėti nauja 
gyvneima.
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Kas Girdėt
Nežiūrint kiek jus skaitote 

apie taksu sbmalžinima, ir (ne
paisant kiek gandu iszeina isz 
Vaszingtono, visi mes taip pat 
kaip ir pirmiau savo užsimokė
sime. “Nes ežia tik Politikos 
klausimas; ežia tik Politikie
riai peszasi ir nori visiems 
mums parodyti kaip jie myli 
mus — priesz Rinkinius!’’

Unijos dabar reikalauja kad, 
fabrikantai, kompanijos ir 
sztorai užtikrintu savo darbi
ninkams bonus del Kalėdų ir 
kitu szveneziu, nepaisant kaip 
biznis, eis ar kiek tie fabrikan
tai uždirbs ar p rak isz, Aiszkus 
dalykas kad tie fabrikantai 
prieszinsis 'priesz tokius nebū
tus pareikalavimus.

: Pypkes Durnai dariau luipas, supratau kad žo
džius neisztariu kai’P' reike, b 
vaikai isz manes pradėjo juok-

Aukszti Kalnai

— Bet dabar turėsi gera 
proga iszmokti Angliszkai. Bet 
pirmiausia pasirūpinsiu taji 
czeki permainyti ir aplaikyti

Kongresas, priėmė ta. Taksu 
sumažinimo Byla, bet Senatas 
iszmete, ar iszmes.

Dvideszimts doleriu 
kiekvieno žmogaus mažai 
reiszkia, bet Demokratai neno
ri kad Eisenhoweris taip pada
rytu ateinameziais metais 
jis vėl stos in Rinkimus 
Prezidento vietos.

nuo
ka

kai 
del

Isz viso to pasirodo tik 
nas dalykas: Eisenhoweris ne
gali suvaldyti nei Sonata, nei 
Kongresą; jam. rankos surisz- 
tos.

vie-

Eisenhoweris yra sumažinęs 
taksas fabrikantams ir bago- 
icziams, “bet ne paprastam 
darbo žmogeliui ’ ’.

Dabar bus daug sunkiau 
gauti paskolas ar morgiczius, 
nes valdžia, nori suslpausti, 
valdyti pinigus.

'Procentas ant paskolų 
ilgo pakils, pabrangs.

Darbininku Unijos, 
AFL ir CIO dabar daug

su-

ne

Komunistai, kurie atsiver- 
czia ir svieczina'priesz kitus 
Komunistus, po prisieita teis
me ir paskui vėl meluoja, ne
bus valdžios imami nagan, bet 
visas ju svieczinimas yra dabar 
niekam nevertas musu teis
muose. Mes jau per daug turi
me tokiu atsivertėliu Komunis
tu, kurie, norėdami save pasL 
teisinti, kitus iszduoda ar in- 
taria. Matusow yra vienas isz 
tokiu. Už keliu dienu iszgirsi- 
me daugiau apie ta buvusi Ko
munistą Matusow.

Jau tikrai galima pasakyti 
kad Prezidentas Dwight Eisen
howeris stos in rinkimu vaju 
ateinancziais metais.

Kas bus Demokratu kandi
datas sunku pasakyti. Steven- 
sonas, kuris tiek sykiu sten
giesi tuos rinkimus laimėti, sa
ko kad jis ateinancziais metais 
už jokius pinigus nesotu in 
tuos rinkimus.

Aukszti kalnai, lygios lankos, 
Auga laibas medis, 
Po ot medžio szakuželems 
Vaikszcziavo mergyte. 
Vaikszcziodama u liavojo, 
Skynė, pyne vainikėli.
Ar tu pini, ar ne pini, 
Ta tu nedevesi, 
Ryluž, raluž, ralala.
Kad asz jauna nedevesiu, 
Sesytei parsiųsim
Dėvėk, dėvėk mergužyte, 
Kol vainikuota,
Kad iszeisi už bernyczio, 
Busi kai parduota, 
Ryluž, raluž, ralala.
Asz pas savo mamužyte 
In rinska vyną prausiaus, 
O pas tave, jaunas bernyti, 
Nei in lasza vandens, 
Asz pas savo mamužyte 
In szilku drboe szluoscziaus, 
O pas tave, jaunas bernyti, 
Nei in Žako kampa, 
Ryluž, raluž, ralala.

“Talmudo Paslaptys”

u'ž

kaip 
dau

giau pareikalavimu statys' fab
rikantams del didesniu algų, 
geresniu pensijų ir panasziai, 
nes unijos sako kad dabar fab
rikantai daugiau pelno garniai 
ir gali savo darbininkams dau
giau duoti. Galima tikėtis dau
giau straiku szi pavasari, ar 
szi a vasara.

Respublikonai savo Rinkimu 
Seimą ateinancziais metais lai
kys in San Francisco, Calif., 
kur Eisenhoweris yra labai 
gerbiamas. Jie neiszdrvso savo 
seimą laikyti Pliiladelphijoje, 
kaip Imdavo pirmiau daroma.

Visi dabar yra susirupine 
apie Formosa1 salas, Kinieczius 
ir Tolimuosius Rytus, bet di
džiausias pavojus dabar randa
si Graikijoje, kur Amerikie- 
cziai yra- įieaipkencziami.

Ant Gavėnios
No. 197 Graudus Verksmai 

arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz.-Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

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

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

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin- .... x gaiš padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c. ,

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

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Nors mes daug viso ko- esa
me siuntė in Graikija, bet tik 
bagocziai ir politikieriai yra 
pasinaudoję musu dovanomis. 
Paprastas G /ai kas nėra nieko 
gavės isz musu. O Komunistu 
propaganda- jiems sako kad 
Amerika'ju. visai nepaiso. Da
bar Amerikos valdžia stengia
si iszrasti kaip butu galima 
Graikijos žmones ,padėti, o ne 
tik ponams ir politikieriams.

Vokiecziai, nors laimėje Rin
kimus kurie mums patinka, vis 
nenori ir nesiskubina apsigink
luoti. Jiems maistas, duona la
biau dabar rupi negu kulkos ar 
karabinai. Bet jie ims ginkluo
tis ir vėl tvertis savo armijas.

Nežiūrint ka Prez. Eisenho
weris sako apie musu vaisko 
sumažinimą, musu karo szta- 
bas vis im.s geriau ginkluotis, 
vis reikalaus daugiau ir dau
giau pinigu del apsiginklavi
mo. Ir Eisenhoweris turės nu
sileisti ir sutikti.

Pilkio U. S. Bonus!
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(Tasa nuo 3-czio puslapio)

— Nereikalauju j u su moks
lo. Mokyklos ir teip iszdykino 
mano vaikus kurie dabar sar
matinasi savo tikros motinos.

— Vaikai neapmansto to 
gerai, nes da jauni.

— Ar teip? Ka juos moki
na tosia mokyklose? Ar kad 
žiuretu ant savo motinos su pa 
niekinimu? Del ko czionais 
Amerike vaikai ne turi tokios 
paguodoiies del savo gimdyto
ju kaip Lietuvoje! Asz nesi
lankiau in jokia mokykla, bet 
da ir sziandien guodoju savo 
motina. O mano deszimts metu 
Stasiukas mane vadina gri- 
norka. Ar tai mano kalte, kad 
asz nemoku kalbėti Anglisz
kai? Ar asz turėjau kada pro-, 
ga ji iszmokyti. Juik su vaikais 
ant ulyežios nesibovinau. Kiek 
tai sarmatos apturėjau, kad ne
galėjau pasiraszyti ant szekio ? 
Ir czion apsakė ponai Frank 
visa atsitikima koki turėjo su 
nelaimingu bankiniu czekiu.

— O tu varginga, motin! 
Asz paimsiu tavo varga aid

— Tik susimildama poniu
te padaryk tai kanuogreieziau- 
sia. Oj kad tamistele galėtumei 
surasti Suano Onuka ir sugrą
žyti ja namo, ha nuo kada ma
ne apleido neturiu ramybes ir 
naktimis negaliu miegoto. Su
similk ir padaryk tai, del ma
nes vargszes!

'In sanvaite laiko po tam at
sitikimui pana Frank, atnesze 
Bublienei nauja czeki, o pasi
ėmus ja. su savim in banka, pa- 
siranezino už ja-ir czekis likos 
iszmoketas lie jokio ergelio.

Bubliene žiūrėdama ant sze- 
szesdeszinrts doleriu, negalėjo 
tikėt savo akimi, jog tai tikri 
pinigai, negalėjo suprast ko
kiu Rudu pana Frank galėjo tai 
padaryti teip lengvai.

— Iszgel bėjai man gyvasti 
panaite, szauke B u b 1 i e n e 
spausdama mergina. Jeigu asz 
galeezia tieke gero nuveikti 
del žmonių kiek tu, tai buezia 
laimingiause motore ant svieto. 
Ak, kad tik mano Onute dabar 
czionais butu. Neturiu ramybes 
mislindama kur mano kūdikis 
sziandien randasi. Kada apie 
tai atsimenu rodos kad man 
lyas peili in szirdi insmeige.' O 
kad mano 'paguldytu in szalta 
žemele, ne kaip matyti kaip 
mano Amerikoniszka. dukrele 
manos sarmatinasi.

Vargszo pradėjo žlubet ir 
verkt. Pana Frank pradėjo mo
tina ramyt ir kalbėt:

— ' Matai szirdlžiuk, turi bū
ti truputi kitokia. Tokia, mer
gaite kaip Onute neturi supra
timo ant motiniszku aszaru. 
Turi teip pasielgt idant Onute 
sugryžtu atgal namo, o kada 
■siunis sugryž isz kariiionienisz- 
kos tarnystes, idant, butu isz 
tavęs užganadytais ir džiaugtu 
ši isz savo motinos. )

— Ko motiniszka szirdis 
daugiau trokszta kaip laimes 
savo vaiku? Ko daugiau?

— Yra da ir kiti dalykai, 
ka turi padaryti del savo vai- k 1

— Bet misiuk, ar, ar, ir ne
galėjo užbaigti pradėtos kal
bos, tik po valandėlei atsikvo- 
tejus pradėjo: Pagadytas cze
kis, argi tai ,nerupestis? O 
priek tam ir mano duktė aplei
do mane. Žinau, jog Onuka del 
manes jau pražuvo, o neturiu 
nieką, idant man tame prigel- 
betu. Jaucziosiu kaip tas su
daužytas laivas a,nt mariu. O 
bet viską dariau idant užlai
kyti ja namie. Karta maeziau 
kaip vakiai bovinosi mokyklo
je ant trepu. Atėjo man mislis 
in galva, argi asz negaleezia 
iszmokti nuo ju kelis žodžius 
Angliszkai, pasiszaukiau in 
stuba, daviau po kelis centus ir 
meldžiau idant in mane kalbėtu 
Angliszkai, bet kada asz a.ti-

Bubliene net astiduso žiūrė
dama ant žiursto kuri jai Pono 
Frank padavė.

— Air tai del manos? Bet 
kol ji uždėsiu, turiu pirma mi
si praust.

— Na dabai- esame tikros 
Amerikoniszkos , gaspadines, 
tarė Misis Frank. Nuo ko pra
dėsimo. Pirma užduotis geros 
gaspadines yra, idant viskas 
turėtu savo vieta ir del daigto.

Misis Frank iszeme isz krep
sziuko pakeli vinių, rodydama 
juos Bublienei ir kalbėjo: Tos 
vinys užezedys jums daug lai
ko prie padarymo paredko, jei
gu drapanos ant j uju pakabysi 
inkalsime vinis ir ant ju paka
itysime iszmotytas drapanas, 
bet pirma reike atidaryt lan
gus del pervedinimo stubos ir 
iszneszti patalus ant gonkeliu.

Kada iszkole. szenika ir pa
talus isz lovos, pasirodo po lo
va tikras jOmarkas: kiauri 
puodai, suplyšzia. marszkiniai 
skrynute su silrudijusiom gele
žim, kirvis, seni eze very kai, o 
teip skuduriu nauja su.ma.nkio- 
ta jekute.

— ATajoi, mano jekute! Josz- 
kojau josios senei, o ji sau mal- 
sziai gulėjo po lova. Misiuk at- 
neszia.i man giluki in namus! 
Suszuko linksmai Bubliene.

ku.
— Padarysiu viską, ka tik

man pasakysi, tiktai prigelbek
man idant Onute sugryžtu at
gal pas mane.

Pana Frank uždėjus ranka 
ant Bublienės pecziu, žiūrėda
ma jai tiesiog in akis pasakė:

— Žinok, kad asz esmių ta
vo prietelka, todėl ir atvirai ir 
kalbesiu. Pirmiause turi užlai- 
kyt savo gyvenimą szvariai 
idant iszrodytu gražiai ir tin
kamai.

— Kad asz niekados netu
riu laiko ant padarymo szvaru- 
mo šluboje, mano galva jau ir 
teip yra užimta už daug, atsa
ke Bubliene su aszaromis.

— Asz žinau, bet nuo szian
dien pplajkinesi reguliariszkai 
pinigus nuo valdžios, todėl ne
privalai imti jokio darbo isz fa 
briko. Asz tau prigelbėsiu ir 
iszmokysiu kaip užsiimi nami
niu darbu laike dienos, o vaka
re turėsi laiko mokytis Ang- 
iiszkai. Tai kalbėdama Misis 
Frank, pasiraitojo rankas, isz- 
cme isz krepsziuko žiurstą ir 
czėpcziu, pasirėdė ir prakalbė
jo in Bubliene: “Na esmių pa
sirengus prie darbo. Ar ir tu 
norėtum toki žiurstą ir czep- 
cziu kaip mano. Ant gilukio pa
ėmiau su savim du,

mas po lovos atnseza giluki. 
Dabar peržiuresime tuos nie
kus ir iszrinksime kas geresnio 
o niekus iszmesime laukan, nes 
privalumu geros gaspadines 
yra niekados neu'žkimszinet 
kampus su visokais niekais ku
rie yra nereikalingais.

Misis Frank sukosi aplink 
stuba kaip voverele, dirbo vis
ką kas tik papuolė in rankas. 
Bubliene su nusistebėjimu žiu
rėjo ant josios kalbėdama: Lai 
Dievas duoda jum sveikata! 
Isz dangaus poniute man nu
krito. Darbas jum eina kaip 
ugnis, kaip puikiai iszczystinai 
mano gyvenimą.

— Tai tiktai pradžia ma
no miela. Abidvi galėsime ežia 
padaryt stebuklus, tiktai reike 
dirbt ir netingėti, ir tikiuosi 
jog aplaiky's dovana kokia kas 
menesis paskyrė musu mokyk
la del užlaikymo szvarumo.

Po kožnam atsilankymui Mi
sis Frank apsakydavo ir paro
dydavo Bublienei viską naujo. 
Viena diena parode vaikams 
kaip užlaikyti szvariai dantis, 
kita diena kailp iszvirti nauja 
valgi ir teip toliaus. Bubliene 
kaip mažas kūdikis mokykloje 
klausinėjo su atyda tuju pamo
kinimu. Dirbo drauge su savo 
prietelka. Kada stuboje pada
re visame paredka, Bubliene 
po piet rasdavo gana laiko 
idant lankytis ant mokslo ir ne 
tik turėjo laiko mokytis mo
kykloje, bot ir namie skaityda
vo laikraszczius ir visokias 
knygas.
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ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

apraszy-

apysaka 
szimtme- 

iszimta isz Lietuviszku 
Su paveikslais. 177

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
■zio
užlieku.
dideliu puslapiu, 35c. j

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yda isz maiszo iszlins; Apie bo- ( 
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis,

i Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
?6 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 Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas
, Malūnas Kaip Studentas Lo

jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

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

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

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

, No.153—Apie Gailuti, Du
s Broliai, Majoro Duktė. 62 pus

lapiu, 20c.

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; 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

Kristus©

Verksmai 
prie Ap-

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

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

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

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

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

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
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. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

8^° 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.

g'bV Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. A

prisiun-

ir Pini- 
“ visada 
tik ant
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GRINORKA
Kiek Ji Iszkentejo Nuo Savo 

Vaiku Ir Kaip Su Ja 
Pasielginejo

(Tasa)

Ona isztraukus czeki isz ran7 
ku, dirstelėjo piktai ant moti
nos szaukdama: “Da niekad 
Įiemaeziau tokios gramozdos 
kaip tu. Neturi daugiau proto 
už verszi.

— Onuk! Dukrele mano, 
juk asz neturėjau tokios pro
gos iszmokti kaip tu. Maniau, 
jog ant senatvės turėsiu 
džiaugsimi ir pagelba visame 
nuo savo vaikp.

— Juk gana ilgai gyveni 
Amerike idant pramokt sziek 
tiek, tarė Ona.

-■—' Argi asz turiu laiko lan
kytis in mokykla mokytis, o ži
nok jog Lietuvoje u!ž mano lai
ku nebuvo kur eiti mokytis, o 
ir ant to nebuvo laiko, tarė mo
tina.

*•— Stebuosiu labai' kaip 
mama galėjo iszaugt su tokiu 
tuszcziu pakausziu. Būdama 
jau pasenus ir nemokėti pasi- 
raszyti savo pravardes! Jau to
kios moteres da niekados ne- 
macziau! Sarmatykis!

Bubliene nuszluosczius aisza- 
rais maustė kaip- tai gali būti 
ant svieto, kad josios tikras 
kūdikis, josios kraujas, gali 
teip atsilieipinet in savo moti-

na. Ka daryt juk tai mokslais, 
tare in save, o apsisukus in 
dukrele kalbėjo:

— O ar tu su visa savo ta
jai mokslą supranti viską? Ar 
tu supranti, jog asz savo ran
kai nudirbau lyg alkuniu, 
idant tave siausti in mokykla. 
Mano motina niekad nedavė 
man tos jungos idant ka. tokio 
iszmokti, o bet geriau jaje pa- 
guodojau ne kaip tu mane!

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- 
gc 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!

Asz, mano dukrele, kada vos 
turėjau asztuonis metus, turė
jau keltis ketvirta valanda isz 
ryto, idant prigelbet prie kasi
mo bulviu, o kada turėjau sze- 
sziolika metu, turėjau virti val
gi del keliolikos žmonių, melž
ti karves ir dirbti sviesta,, o bet 
turėjau jausla ir paguodone 
del savo motinos. Bet ka isz ta
vęs padare Amerikas, duoda
mas tau proga mokslo ir kaip 
tu vadini mokslą

— Mama! Gaspadoris at
ėjo raudos, paszauke Mare, 
bėgdama; in kita kambari.

— Gaspadoris! Ka asz jam 
pasakysiu ? Užklausė Bubliene 
žiūrėdama in savo vyra, kuris 
losze isz kazyru pokeri, patrau
kė ji už rankoves kalbėdama: 
‘‘Gaspadorius atėjo, ar girdi’? 
Ka asz jam pasakysiu“?

— Ar asz žinau. Juk tu ži
nai geriau kaip asz, ka jam pa
sakyt. Atsimintas sau, jog 
sziandien unijos mitingas, už
movė kepure ant galvos ir isz- 
ejo. Tame laike Ona inbego iii 
fruntine užtrenkdama paskui 
save duris.

' — Ar turi misis pinigus už 
randa užklausė gaspadorius.

Drebėdama ant viso kūno, 
Bubliene parode jam sugadyta 
czeki, tuom paežiu laiku isz- 
aiszkindama. del ko pinigu ne
gavo.

— Tai mane visai neapei
na. Jeigu man neužmokesi rau
dos in tris dienas tai turėsiu 
kitaip su tavim pasielgti, atsa
ke užpykęs gaspadorius, iszei- 
damas trenke su durimis.

— O Dieve mano! Tas ma- 
no vVras, vis isžbega isz namu, 
kada kas ateina pinigu, rodos 
kad czionais negyvena. Vis lik 
asz turiu rūpintis apie viską, 
ir da Ipriek tam iszkalbiueja 
man kad nuolatos vaikszezio.ju 
susiraukus; kada užsibaigs tie
ji mano vargai! Kam asz aplei
dau savo tėvynė! Nelaiminga 
asz motore, visi mane apleido!

Ona girdėdama įszeinant 
gaspadoriu, atėjo vela pas mo
tina.

— Kaip-gi asz galiu gy
venti su tokais žmonimis. Del 
ko motina neiszslave fruntine?»
Juk kalbėjau tau szi ryta, jog 
vakare turėsiu sveczia. Kagi 
tu dirbai per visa diena? Argi 
jau negali nors stubos užlaiky
ti szvariai ?

— Mergele ka tu nori nuo 
manos? Argi tu turi nors krys- 
leli jauslos del savo motinos? 
Argi todėl turiu tiek kentėti, 
kad gaspadorius atėjo raudos?

— Ar tai mano kalte ? Gal 
nori kad asz moketau randa? 
Ka?

— Kodėl ne? Argi neuž- 
einiai geriausia kambari ir gy
veni kaip karaliene ?

— Tai tu mane vadini ka
raliene? Už mano pinigus gau
siu geresni gyvenimai visur. 
Tuojaus apleistau szia pasto
gių kad ne sveczias. Kur padė
jai mano sidabrinius iszauksz- 
tukus? Noriu juos nuszveist. 
Suszuko Ona in motina piktai.

Bubliene dirstelėjo graudin
gai ant savo dukreles. Lupos 
sukruto, bet negalėjo isztart 
nei žodelio.

— Kur padėjai m ano 
szauksztukus ? Reke Ona.

mieste, 
Sprendė teismą už

Užpuo] i ma d v ie j u. j aun u 
mergaieziu, 

Kurios'sodo in automobiliu
Su kokiais tai sportais, 

Kurie prižadėjo mergaites 
Nuvežti ant geru laiku 

in rodliauze, 
Ir tonais likos subjaurintos 

Kada buvo užsigeria. $
S u d'ž i a i sz k 1 au.se 1 i uid i n i n k u 

Dave sekanti prasergejima 
del visu motinu, 

Kurios turi jau suaugusiais 
dukreles:

Tame yra daugiausia kalte 
paežiu tėvu! 

Vaikai būna nepaklusnus, 
Jeigu neturi ant saves 

bausmes tėvu.
Reikia kaltint motinais, 

Kad ju dukreles per visa 
1 I • 

nakti,
i Zulina nežino kur ir 

Ant galo užsibaigė tuom, 
Kad dukrele gaunasi 

in 'beda, 
Ir po tam nueina staeziai 

in pragarai 
Tasai suclžia turėjo tiesa, 

Nes kiek tai panasziu 
atsitikimu, 

Girdime kas diena, 
O tai vien tik del to, 

Kad tėvai neatkreipia 
atydo'š, 

Ant suaugusiu dukrelių, 
Motinos tankiausia nežino 

O ir nesirūpina kur ju 
Dukreles praleidineja 

vakarus, 
Ir su kokiais draugais. 
Nekurtos motinos.žiuri 

per pirsztus, 
Ant naktiniu autobiliavimu 

dukrelių, 
■Su nežinomais vyrukais.
Todėl lai visos motinos 

neužmirszta, 
Žodžius tojo sudžiaus, 
Ir geriau temina ant 

savo dukrelių, 
Apsaugoti nuo panasziu 

atsitikimu, 
In kokius gali inkristi, 
Ir inkristi ir doriausia 

mergaite.
Kurias iszveža koki tai 

iszgamos in rodliauzes, 
Ir po tam nugirdo ir 
atima jiems nekaltybe!

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

Istorija Apie , . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

— Užstacziau panszapije, 
p r i s iip až in o motin a.

— Užstate!? Užstatui mano- 
sžauksztukus ? Argi neturėjai 
ko kito užstatyt ? Reke insiutus 
Ona, trepsėdama kojoms. Jau 
ai isztikruju pasiutimas. Czio

nais negaliu ilgiaus būti!
Sztai iszgirdo baisa vyro 

prie duriu, kuris klausinėjo ar į 
ežia gyvena Bublęi, szoko prie Į 
duriu idant pasveikint savo 
sveczia. t

— Kas kaltas, jog Ona ma
ne nekenezia, maustė sau moti-, 
na. Vietoje suczedyt kiek pini
go del josios pasogo, tai visi 
gyvename isz josios uždarbio. 
Dabar neturiu nei szaukszufku 
paduoti su arbata.

Net paszoko isz džiaugsmo 
ant geros mislies kuri jai stuk
telėjo in galva. Del ko nepada
ryt bulviniu kukuliu? Juk tai 
gardus valgis. Da pasiliko tru
puti bulviu ir miltu nuo vakar 
ir ėmėsi karsztai prie darbo. 
Kada kukuliai buvo pabaigti, 
apverto žiurkszta ant kitos pu
ses, nunesze bliuda in fruntine 
kalbėdama in jauniki:

—- Tegul ponulis paragau- 
na. Mano sūnūs net pirsztus 
laižė valgydamas szituos ku
kulius.

Onai isz sarmatos net veidas 
paraudonavo, matydama inei- 
nant motina ;su bliudu. Motina 
regėdama užpykusia dukrele,

teip persigando, jog iszmete 
bliuda isz ranku.

—• Tegul mana nesirūpina, 
mes tai surinksime, kalbėdama 
stūmė motina prie duriu.

— Asz mislinau, kad kuku
liai....

— Kas mamos prasze tu j u 
kukuliu ? Argi mama manai 
kad jisai kokis grinorius idant 
valgytu kukulius? Ar kokis 
prastas darbininkas? Jisai yra 
virszininkas bibliotikoj (skai- 
tinyczioje). Nuo szios dienos 
privalau turėti atskira kamba
ri priiminėt savo sveezius in 
kuri nekisztu savo snapu visa 
szoimyna, jeigu kas pas mane 
ateina. Ka misteris Simpsonas

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
; ... MALDA ... ;

: Viesz. Jėzaus ir i 
; Motinos Szvencz. :
I Sapnas Motinos Szven- ( 
I oriausios, mieganezios ! 
[ ant kalno Alyvų, žemei ! 
Į Batanijos, bažnyczioj ! 
[ Szv. Mykolo Arkaniuolo. i

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

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

seke, lovos nebuo paklotos, 
torįelkos kuknioje nemazgotos, 
kambariai neiszszluoti, o da tu
rėjo prisiūti guzikelius ant kel- 
n ai ežiu.

— Kode! asz teip ruįpinuo- 
siu tuom viskuom? Pamislino 
sau, numesdama in szali pasku
tines kelnaites. Del ko asz gy
venu ant szios aszaru pakal
nes? Kokia nauda turiu isz szio 
gyvenimo ir kuom esmių del 
kitu ?

Tame kas tokis drueziai pa- 
baladojo iri duris.

— Kom in, paszauke Bub
liene.

Per atidarytas duris inejo in 
vidų jauna motere szvariai pa
sirėdžius. Josios linksmas vei
das, rodos saule ir szviežias 
oras insigavo in stuba.

— Ar tamista esi Bubliene ?
—• Teip, o ka norėjai?
— Asz esmių panai Frank, 

mokykliu inspektorka sveika
tos in kuria tamistos vaikai 
lankosi.

— Kas atsitiko? Ar mano 
vaikai padare ka blogo?

— Ne, jusu vaikai pasielgi- 
neja gerai. Macziau szi ryta 
Mariute ir Stasiuką ir norėjau 
ąreziau, susipažyt su juju mo
tina. Mes dabar pradedam ati
daryti vakarine mokykla del 
visu motinu idant galėtu moky
tis. A ngliszkai. Ar jus mokat 
skaityt ir raszyt?
— Ne!
■— O ar turi norą iszmokti?
— Kad asp neturiu laiko 

ant mokslo. Asz ir teip jau ži
nau už daug. Geiscziau idant 
žinotau mažiau. Ir rodydama 
su ranka aplinkui kambari kal
bėjo:

Diibu sziandien nuo ketvir
tos valandos isz ryto. Galva 
man trūksta nuo rupesezio. Pa
ti nežinau prie ko imtis pirma. 
Ar prisiuntineti guzikus prie 
kelnaicziu, ar iszszluot kamba
rį, ar lova pakloti, ar torielkas 
iszmazgot? Asz turiu tik dvi 
rankas.

— Tai asz ateisiu vakare, 
kada pasilsėsi truputi, tarė po
nia Frank.

— Asz niekad neturiu pa- 
silsio. Asz nuo pat užgimimo 
neturėjau galvos ant mokslo, 
esmių jau per sena, lyg sziam 
laikui gyvenau be mokslo, tai 
ir tuos paskutinius metus už
baigsiu gyvasti be mokslo.

— Kad tu da visai jauna 
iszrodai. -Senesnes moteres 
kaip tu ateina del mokslo. Paži
nimas Angliszkos kalbos su
jungs tave in geresni pažinti su 
tavo vaikais.

—- Alano vaikai ir teip jau 
pražuvo del manes. Alokyklos 
juos padare galvijais del moti
nos. Taigi mokslas juos iszlple- 
sze man.

— Ka jus kalbat? Kaip 
apie ta dalyka jus suprantat?

[Tasa Ant 2 Puslapio]

pamislys mates tokia motina 
kailp tu?

Nubėgo in kita kambari, už
sidėjo skrybele-ant galvos, su
mėtė savo drapanas in krepszi, 
ka motina paregėjus graudin
gai užklausė:

— Onuk, mano kūdiki, ka 
tu manai daryt?

— Apleidžiu szita tvarta 
kuriame ilgiaus negaliu gyvent 
kuriame ant kožno žingsnio pa
tinka sarmata ir nužeminimas. 
Ir nustūmus nuo save motina, 
kuri norėjo duktere prispaust 
prie krutinės1, iszbego isz stu
bos.

— Tai mano kalte, jog ne
galiu nukensti savo motinos, 
maustė sau Ona eidama uly- 
czia, nežinodama pati kur ei
na. Juk ji pati mane privertė 
apleist narna. Ka pasakys tasai 
žmogus, kuriam turėsiu persta- 
tyt toki neaptesziota grinorka 
kokia yra mano motina? Del 
ko asz turiu del josios kentei ? 
Ar ji man padare ka gero kaip 
tik atimdama nuo manes už
darbi ?

Kada Ona apleido motina, 
Bubliene nuėjo in fabriką at- 
neszti vaiku kelnaites kurias 
siuvo, idant sziek tiek uždirbti 
ant maisto ir ajpmokejimo sko
lų. Paskutinis atsitikimas su 
dukrelia jaja instume in dideli 
rūpesti, sumenko' vargsze da 
daugiau, darbas visai jai nesi-

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais Į i

160 Puslapiu ; Į
8 col. ilgio, 5% coL plocrio J į 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. J • 
Knyga in minksztos po- ' • 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su ' > 
užsakymu: .

Tiktai,. . . $1.00 :;
• Saule Publishing Co., J; 
Mahanoy City, Pa.,U.S.A. ! į
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Žinios Vietines
Adele Glabusziene, isz miesto 
o J. Rudnickiene isz Brooklyn, 
X. ¥., L. Kundrbtine, Mahanoy 
City ir J. Czaipiene, Philadel
phia. Sesei‘i Ona. Sarnkievicz- 
iene, Frackville, taipgi trylika

PASKUTINIS
KUNIGAS

Isztremtas Isz Rusijos

trijų didžiųjų vieszpatyscziu: Naciai pasidavė vissizkai ant parasza. Prezidentas Harry

— Musu sena skaitytoja, 
ponia Margareta Paliukoniene, 
duktė Ona ir sunns Antanas su 
savo vaikais, isz Wliliam Penn,
ana diena motoravo in miestą'" 
su reikalais ir prie tos progos 
atlankė “Saules” Redakcija, 
kur ponas Antanas Palinkonis 
atnaujino prenumerata už lai k- 
raszti del savo mylima moti
nėlė. Acziii visiems už atšilau- 

t

kyma.
— Petnyczioj popiet, 4:15 

valanda, ugnis kylo namuose 
William Brassington So. Main 
uly. Daug bledies padaryta. •

— Scredoj pripuola Szv. 
Pranciszkos naszles isz Rymo, 
o Tautiszka Vardine: Žyginto. 
Ir ta diena: 1278 metuose Di
džiosios Lietuvos Kunigaiksz- 
tis Zigmantas pergalėjo Kryt- 
•žeivius.

— Ketverge pripuola Ke
turios Deszimts Kentėtojų, o 
'Tautiszka Vardine: Neubarto. 
Taipgi ta diena: 1880 metuose 
keli Salvation. Armijos miriau 
atvažiavo isz Anglijos sutverti 
'Salvation Armija Amerikoje; 
1948 m., Czekoslovakijos Už
sienio ministeris, szeszios de
szimts vieno meto amžiaus Jan 
Masarvk žuvo, Komunistai sa- 
ko jis nusižudo, iszszokdamas 
per Įauga,o visi.kiti siako kad 
jis buvo nužudytas ir paskui 
per Įauga iszmestas; 1933 m., 
szimtas asztuoniolika žmonių 
'žuvo, penki tukstaneziai 'buvo 
sužeisti kai žeme sudrėbėjo Ca- 
lifomijos valstijoje; 1876m., 
telefonas buvo pirmąjį syki 
pavartuotas Amerikoje.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Konstantino, o Tautiszka Var
dine: Vartule. Ir ta. diena: 
1888 metuose baisus szaltis, 
pūgos ir audros isztiko New 
York valstija. Dvideszimts 
vienas colis sniego; 1938m., 
Hitleris užsijpuole ant Austri
jos; Hitleris paskelbė Vokieti
ja dabar yra galingiausias 
krasztas ant szio svieto; 1941 
in., Prezidentas Franklin D. 
Roosevletas nutarė siunsti pi
nigus ir ginklus tiems j^rasz- 
tams kurie kariauju priesz Na
cius; 1949m., Prancūzu didvy
ris Generolas Henri-Honore 
Giraud, tarnavęs per I-ma ir 
Il-tra Pasauliniu karu pasimi
rė.

anūku ir du pro-anuku.. Laidos 
Utarninko ryta, deszimta va
landa in Kalvarijos kapinėse. 
Gfaborius H. Valukieviczius 
laidos.

— Laidotuves a. a. Mares 
Iiomonauskienes, nuo 405 W. 
Washington uly., i n vyko pa
reita Sulbatos ryta, su Sz.v. Mi- 
siziomis in Szv. Jurgio lbažny- 
czioje 9 valanda ryte, ir palai
dota in parapijos kapinėse. Ve
lione staiga susirgo pareita, 
Utairninka ir ta pati diena nu
mirė 10:30 valanda, vakare. Ve
lione gimė Lietuvoje. Paliko 
savo vyra Mata; dvi dukterys: 
Vėrna, pati Edvardo Kazio, isz 
Girardville, ir Mare, pati La-į , .. , ’ ., , , j. ’ i7ii ai ’/ , I sutarties buvo susitarta kad 

’’ tent vienas Kataliku Bažny- 
czios Kunigas liksis Maskvoje, 

, del musu dipliomatinio sztabo, 
i kaip ambasadorių, legatu ir ki

etu v u IC. i , , , . .11 tu musu atstovu ir ju szeimy- 
zius lai - j nu.

Kai szitas Kunigas atvažia
vo in eroplano stoti, jo lauke 
penkių krasztu Ambasadoriai, 
Amerikos, Anglijos, Prancūzi
jos, Italijos ir Kanados. Szvei- 
carijos Ministeris, Izraelio at
stovas ir žmonos Ambasadorių

Anglijos, Amerikos ir Sovietu 
Rusijos atstovai: Wins. Chur- 
chillis, Franklin D. Roose vel
tas ir Jozef Stalin pasmerkia 
Nacius, sutinka ant iszlaisvini- 
mo pavergtu tautu ir suszau- 
kia Tautu Sanjungos susirin
kimą, Balandžio dvideszimts

Kuni- 
negu

kad

MASKVA, RUSIJA.— In 
Vnukovo eroplano stoti retai 
kada buvo susirinkę tiek daug 
žmonių atsisveikinti su

i gu Georges Bissonette, 
kada pirmiau buvo.

Sovietai pareikalavo
Kunigas Bissonette iszsikraus- 
tytu in dvideszimts keturias 
valandas. Jie szitaip atkerszi- 
no Vaszingtonui, kai isz Vasz- 
ingtono iszejo insakymas kad 
Pravoslavu Arkivyskupas Bo
ris negali pasilikti Amerikoje.

Isz Vaszingtono tuojaus isz
ejo pareiszkimas kad Ameri- 
kiecziams nepatinka to Kunigo 
isztremimas, nes sulyg 1933m..

vern Harper, El Monte, Calif 
tris sunns: Juozą, isz. Aristes 
Alberta, Shenandoah ir Vinca,

anuiku, ir seserį Li 
Graborius V. Menkevic 
dojo.

fa valanda ryte, ponia Mare 
Yaszinskiene, nuo 325 So. West 
uly., pasimirė in Locust Mt. li- 
gonbute. Velione nesveikavo 
per koki tai Taika. Jos vyras 
Stanislovas mirė 1945 m. Pali-
ko dvi dukterys: Vanda, pati 
Juozo Smarjuino, Shenandoah 
Heights ir Ona, pati Regis. 
Dank, Pittsburgh; du sunn: 
Kapitonas Vaitekus Yeszins- 
kas, kuris tarnauja Pranei joje, 
ir Juozą, Pittsburgh. Taipgi 
■broli, Juozą Xavitska, kur ve-

isz Meksikos ir Nederlandijos 
teipgi pribuvo. Didžiausia de
legacija buvo isz Amerikos 
Ambasados. Nei vienas isz So
vietu valdžios atstovu nei ne
pasirodė. Jis iszskrido in So
vietu eroplana in Helsinki, 
Finlandija.

penkta diena.
Vasario, Feb., dvideszimta 

diena: Amerikos Marinai per- 
silaužia in Iwo salos aerodro
mą, ir asztuoni szimtai laivu 
prisiartina prie tos salos ir 
ima su savo armotais daužyti 
Tokyo uosta.

Kovo, Mar., devinta diena: 
Amerikos Pirmoji Armija jau 
skersai Rhine upe, prie pat Co
logne miesto. Bonn miestas 
jau paimtas. Naciai dar vis 
ginasi.

Balandžio, Apr., trylikta die
na: Prezidentas Franklin D. 
Rooseveltas jau mires; Harry 
Trumanas jo vieta užima. De
vinta Amerikos Armija sker
sai Elbe upe, artinasi prie pat 
Berlyno.

Balandžio, April, trisde- 
szimta diena: Septintoji Ame
rikos Armija jau Muenchene, 
Anglijos armijos marszuoja in 
Pabaltijos krasztus; Sovietai 
apsupa Berlyną; Milan ir Ve
nice miestai jau paimti; Itali
jos Diktatorius Mussolinis nu
galabintas.

Gegužio, May, antra diena: 
Hitleris jaužuves, bent taip 
Naciai sako; Admirolas Do- 
enitz. Pirmojo Karo didvyris 
jo inpedinis, insako kara vesti 
kaip ir buvo vedamas; Arneri-

Amerikos sanlygu.
Birželio, June, dvideszimts 

septinta diena: Prezidentas H. 
Trumanas uždaro, užbaigia pa
sikalbėjimus tarp in variu 
vieszpatyscziu, pradeda Tautu 
Sanjunga su keturios deszimts 
szesziomis tautomis, San Fran-

Trumanas szia diena pareisz- 
ke kad laisve vėl laimėjo.

JIESZKO
DINGUSIOS

MERGAITES

KALNAS KILAUEA
SUSPROGO

lione gyveno ii- pasimirė ir ke
liolika anūku. Laidojo Panede- 
lio ryta su ūpingomis in Szv. 
Jurgio hal/.nyczioje devinta va
landa ir palaidota in parapijos 
kapinėse. Graiborius Chaikow-

Assumptionist kliosztorio 
virszininkai yra jau kita Kuni
gą paskyrė, jeigu tik Sovietai 
ji priims. Iszrodo kad Sovie
tams Kunigas Bissonette nepa
tiko, už tai kad jis gerai Rus-

sky laidojo.
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iszkai mokėjo kalbėti, ir taip
su Ruskiais pasikalbėdavo ir
daug apie Rusijos valdžia ir 
gyvenimą dažinojo.

DESZIMTS METU 
ATGAL

Sausio, Jan., dvideszimts an
tra diena: Ali j antai jau in Vo
kietija, in Rytus ir vakarus; 
Sovietai insilauže in Silesia, 
užėmė Tannenberga; Vokie- 
cziai, Naciai, traukiasi isz to

Maizeville, Pa. —
Keturios Deszimts Valandų 

Atlaidos, prasidėjo Nedėlioję, 
Kovo 6-ta diena, 8-ta valanda 
ryte, Szvento Liudviko balžny- 
czioje o 7-ta valanda vakare su 
Iszkilmingais Niszparais. Dau
gelis kunigu pribuvo in pagel- 
ba del Klėboniii Kun. And. J. 
Degncziui. Atlaidai b u v o 
szveneziami iszkilmingai ir 
garbingai.

SKAITYKIT
0^=“SAULE”^5

Bulge, jie buvo persilaužė per 
Amerikos linijas; Prancūzai 
eina pirmyn.

Vasario, Feb., trylikta diena:

Priesz Taksu Sumažinimą

Shenandoah, Pa.—
Asztuonios deszimts viena me
to amžiaus Ponia Mare Dem- 
binskiene pasimirė in Locust 
Mountain ligonbuteje, Suibatos 
ryta apie 12:05 valanda. Ji sa
vo namuose, 329 W. Washing
ton ulyczios apsidegino, kai ža
rijos isz pecziaius užsikrėtė ant. 
jos dreses ir ja. visa ajpdegino. 
Miesto ambnlancas ja greitai 
nuvežė in Locust Mountain li
gonini t e, bet jau buvo per vela i. 
Ji tenai ir pasimirė. Velione 
gimė Lietuvoje, atvyko in She- 
nadoryje daugelis metu atgal. 
Paliko szeszios dukterys: Al. 
Graželiene, S. Valiukoniene ir

Iždo Sekretoruis, George 
M. Humphrey, (po kairei), 
pasitaria su Senatorių H. F. 
Byrd ,(viduryje), Senato Pi
nigu ir Iždo pirmininku ir 
su Senatorių John Williams 
Republikonu isz Delaware, 
pirm negu jis vieszai iszsi-

reiszke kad jis yra pribszin- 
gas taksu sumažinimui. Jis 
sako kad tokis taksu sumaži
nimas dabar, kai viskas yra 
taip pabranges, sudarytu 
musu krasztui ne maža pa
voju.

o o o

cisco mieste.
Rugpiuczio, Aug., treczia 

diena: Anglijos Attlee pastū
mė in szali Churchilli ir jis su 
Trumanu ir Stalinu tvarka da
re. Vokietija buvo nusilpnin
ta, jos kariskzi fabrikai ir ma- 
szinos pateko in Sovietu ran
kas. Musu bombnesziai daužė 
ir degino Japonijos fabrikus 
in Nagasaki.

Rugpiuczio, Aug., septinta 
diena: pirmoji atomine bomba 
buvo paleista ant Japonijos in 
Horoshima. Ta bomba, dabar 
skaitoma kaipo maža, turėjo 
daugiau jiegos negu dvide
szimts tukstaneziu tonu dūlio, 
dinamito. Už trijų dienu, an
tra tokia bomba buvo paleista 
virsz Nagasaki. Czia žuvo apie 
septynios deszimts keturi tuks
taneziai žmonių. Szia diena, 
deszimts metu atgal Sovietu 
Rusija paskelbė kad ji stoja in 
kara priesz Japonus, kai Japo
nai jau buvo sumuszti Už san- 
vaites po tam Japonija jau 
praszesi taikos ir susimyleji- 
mo. Sovietai nebuvo nei vieno 
szuvio paleidę in szita kara 
priesz Japonija.

Rugsėjo, Sept., antra diena: 
Japonija pasiduoda. Taikos 
pasiraszymas ant Amerikos

OCEANSIDE, L. I, N. Y. — 
Nassau apygardos policijantai 
dabar jieszko trylikos metu 
mergaites, kuri paliko savo na
mus isz ryto, eiti in mokykla, 
bet nepasisieke mokyklos ir 
dingo.

Mergaite yra Doris Mae Co
dy, nuo 11 E. Chester ulyczios. 
Jos tėvas Mykolas sako kad ji 
iszejo isz namu isz ryto, eiti in 
mokykla, bet niekados nepasi- 
seke mokyklos ir visiszkai din
go. Mergaite Doris yra keturiu 
pėdu ir vienuolikos coliu dy
džio, sveria apie szimta svaru, 
turi rudus plaukus ir rudas 
akeles.

Jos tėvai sako kad ji netu
rėjo su savimi nei cento ir jie 
negali suprasti kur ir kodėl ji 
taip staiga dingo.

TAKSU 
SUMAŽINIMO 

SUMAŽINIMO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

PAHOA, HAWAII. —Tuks- 
taneziu pėdu augsztumo kalnas 
vulkanas Kilauea, susprogo ir 
iszliejo deganezias upes in vi- 
sus krasztus. Jau dabar, kiek:1 ■ \ yra galima dažinoti, apie de
vyni namai yra visiszkai su
naikinti ir iszkados yra pa
daryta už daugiau kaip du mi
lijonu doleriu.

Keli miesteliai buvo beveik 
visiszkai nukirsti nuo susisie
kimo su kitais miestais, kai te
lefono ir telegrafo dratai buvo 
nutraukti.

Policijantai buvo pasiunsti 
inin tuos miestelius prižiūrėti 
kad niekas nesugrysztu apleis
tus namus apvogti.

Rauduonojo Kryžiaus dar
bininkai ir atstovai greitai pri
buvo su pagelba, su maistu ir 
drabužiais. Vaiskas buvo isz- 
szauktas tvarka palaikyti. Vie
name miestelyje apie keturi 
szimtai žmonių turėjo savo na
mus apleisti.

Kiek galima dažinoti, tai da
bar jau nėra pavojaus žmo
nėms ir viskas sutvarkyta. Vi-, 
si tik laukia koljie gales grysz- 
ti in savo namus, bet valdžios 
policijantai dar jiems nepave- 
lina gryszti kol tikrai dažinos 
kad jau viskas tvarkoje.

nijoms ir bagoeziams, isz kuriu 
jis ^tikisi pinigines paramos 
per ateinanezius Rinkimus; bet 
jis nori palaukti iki ateinan- 
cziu metu, kada jis sumažins

kos Armijos artinasi prie pat kariszko laivo U.S.S. Missouri
Vokietijos szirdies. jin Tokyo Bay. Gen. Douglas

Gegužio, May asztunta die- j MacArthur priėmė Generolo 
na: Karas Europoje baigtas! Į Yoshijiro Umezu pasidavimo

taksas darbo žmonėms ir taip 
parodys kad jis ir visi Republi- 
konai yra darbo žmogaus drau
gai.

It’s a Woman’s World of Opportunities
Women of Importance: 1952
Never before have women held such respon
sible jobs—in fields formerly restricted to 
men. You'll BE as important as you'd like 
to FEEL when you join the women in the 
services. There are more than 450 different 
kinds of exciting, man-size jobs: commu
nications experts, interpreters, administra
tors, electronic specialists, plane dispatchers 
.. . many, many more.

It’s a full partnership with our men! 
Today, in the women’s services, you’ll re
ceive equal pay, equal rank, equal oppor
tunities with our men. PLUS 30 days’ vaca
tion a year, clothing designed by top cou
turiers, medical care, allowances, travel.
Volunteer for a Vital Job v
If you are a woman 18 or over, you’ll find 
more in life in uniform. Choose from the 
nine services the one best suited for you.

TAKE YOUR PLACE
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NETEKO KOTU
(Tasa Nuo 1 Puslapio) )
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Penkios deszimts metu am
žiaus konduktorius, Carl L. 
Heintzleman buvo nuvesztas in 
Szv. Juozapo ligonine del ope
racijos. Daktarai sako kad jis 
yra pavojingoje padėtyje. Du 
ratai to freitkario pervažiavo 
per jo kojas virsz jo keliu, 
pirm negu inžinierius galėjo ta 
traukini sustabdinti.

Ta nelaime atsitiko kai tas 
freitkaris važinėjo ten ir atgal 
po Pennsylvania freitkariu vie
ta, pasiimdamas daugiau freit
kariu del savo keliones. Kaip 
tas konduktorius po to freitka
riu paslydo ar parpuolė, gele
žinkelio kompanijos atstovai 
dar nežino, bet stengiasi suži
noti.

Hazleton, Pa. —
Ugnis sunaikino dideli apart
ment narna ant 195 X. Vine 
uly., Szeszios szeimynos. neteko 
pastoges. Isžkados padaryta 
ant $100,000.
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