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Žmogžudyste Už Dvirati ATKERSZINO

Detektyvai, policijantai 
ežia laiko du jaunu žmogžu
džiu, po kairei, dvylikos me
tu Theodore Armpriester ir 
teipgi dvylikos metu Joseph 
Ryan.

Jiedu yra intarti už dve
jopa žmogžudyste. Jiedu in- 
sturne in Schuylkill upe de-

szimts metu Ellis Palmer, ir 
trylikos metu Adolph Sin- 
cavage, kai tiedu žvejojo nuo 
kranto.

Paskui tiedu jauni žulikai 
pasivogė Palmer vaiko dvi
rati. Su jais ežia policijos 
ofise yra ju motinos.

o o o

Pateko In Kalėjimą

LEWISAS NENORI
PASIDUOTI

Iszdavikai Kareiviai Laimėtojo Dovana

BROOKLYN, N. Y. — Kai 
trisdeszimts metu jaunikis Ira 
Stimson atsilankė pas savo 
drauge, “girl-frenta”, Estelle 
Brown, jis ja inžeide kai besi
kalbėdamas su ja jis užsnūdo.

Kai jis pabudo jis rado kad 
jo penkios deszimts penkių do
leriu vertes laikrodėlis buvo 
dingės. Jis intaro savo drauge, 
Estelle Brown.

Jiedu susipesze, bet vėl susi
taikė ir pasibueziavo.

Vėliau jis užėjo in saliuna, 
ir po vieno kito mažiuko, jis 
vėl inkaito, inirszo.

Jis nuėjo in garadžiu, nusi
pirko goreziu gazolino, sugry- 
žo pas savo meiluže, apipylė 
jos duris su tuo gazolinu ir už
degė.

Jis prie jos deganeziu duriu 
dar stovėjo kai ugniagesiai ir 

į policijantai pribuvo ir ji su- 
aresztavo. Teisėjui jis tik tiek 
pasakė: “Asz norėjau jai at- 
kerszinti.” Teisėjas ji patup- 
dino in kalėjimą ir uždėjo pen
kių tukstaneziu doleriu kauci
ja.

Pietiniu Valstijų
Gražuole

Isz Amerikos
PREZIDENTAS

PRASZO
PASITIKĖJIMO

Genevos Konferencija 
Gali Būti Pasekminga

WASHINGTON, D. C. — , 
Prezidentas Eisenhoweris sako 
kad jis važiuoja in keturiu di
džiųjų vieszpatyscziu konfe
rencija, in Genevos miestai, 
Szveicarijoje, su viltimi kadi 
bus galima bent ant bendru 
klausimu susitarti.

Jis sako kad pirmutinis ir 
pamatinis reikalavimas yra 
vienas ant kito pasitikėjimas.

Anglija, kuri iki sziol taip 
pataikavo Sovietams, dabar bi
josi kad Eisenhoweris net 
augsztelninkai lenkiasi Sovie
tams ir Rusijai pataikauja.

Visi nustebo kai Prezidentas 
Eisenhoweris taip gražiai ir 
nuolankiai dovanojo Sovietams 
kai jie nuszove viena musu 
eroplanu.

Molotovas tik atsiprasze ir 
sutiko puse kasztu užmokėti, ir 
Prezidentas Eisenhoweris ant 
visko sutiko.
• Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles visiems ir net pa
ežiam Prezidentu Eisenhowe- 
riui sake ir sako kad Sovietai 
dabar taip nuolankiai patai
kauja visiems Vakaru krasz- 
tams, nes visa Rusija dabar 
badauja. Ir Rusijos nauja val

džia prie liepto galo eina jeigu 
ji tuojaus negaus pagelbos isz 
Vakariniu krasztu.

Bet buvęs Generolas Eisen
howeris, nėra iszmokes kitu 
klausyti ar su kitais pasitarti; 
jis tik žino kaip insakyti ir vi
sus priversti jo klausyti.

Eisenhoweris vis sako, kad 
Rusija stos in szita didžiųjų 
vieszpatyscziu konferencija, 
kaipo galingiausia vieszpatys- 
te; bet visi kiti stengiasi jam 
paaiszkinti kaip dalykai dabar 
stovi Rusijoje. Bet Generolas 
nemoka kaip klausyti, tik in
sakyti.

TRYS TROKAI
SUSIMUSZE

—

Vienas Draiverys 
Užmusztas

WEST HAVEN, CONN. — 
Trys dideli trokai susikūlė ant 
Boston Post vieszkelio, ir drai
verys isz Pennsylvanijos užsi- 
mušze.

Policijantai sako kad du 
draiveriai buvo savo trokus su
kę josi, kai treczias trokas davė 
stabdė prie vieszkelio ir szne- 
in viena tu troku, ir taip su
spaudė tuos du draiveriu tarp 
j u troku.

Trisdeszimts keturiu metu 
amžiaus Irving Stitt, isz East 
Greenville, Montgomery apy
gardos, buvo užmusztas ir dvi
deszimts penkių metu amžiaus 
Claude B. Briton isz Barto, 
Berks apygardos buvo labai 
sužeistas.

Devyniolikos metu am
žiaus Martha Chestnut, isz 
Conway, South Carolina, pa- 
sivažineja ant dviraezio, kai 
ji laimėjo pirma vieta savo 
valstijos gražuoliu rungty
nėse ir dabar savo valstija 
atstovaus in Atlantic City, 
New Jersey, kur bus renka
ma viso kraszto gražuole. Ji 
ne tik graži bet ir gabi, ji 
moka labai gerai ant pi j ano 
skambinti.

SKAITYKIT 
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PLATINKI!!

Reikalaus Didesniu 
Algų Mainieriams

WASHINGTON, D. C. — 
John L. Lewisas, mainieriu bo
sas, kuris jau ilga laika tylėjo 
kai visi kiti Unijų bosai reika
lavo didesniu algų, dabar jau 
ilgiau negali tylėti. Jis jau- 
cziasi priverstas dabar mainie
riams reikalauti tiek kiek kitu 
Unijų darbininkai gavo pakel
ti algas.

Yra spėjama kaa jis reika
laus apie penkiolikta nuoszim- 
ti daugiau.

Mainu kompanijos kurios 
yra po Plieno fabrikanut nuo
savybe greitai ant to sutiks. Ir 
Pietiniu valstijų kompanijos 
sutiks.

Bet kaip bus su kietos ang
lies kompanijomis, tai sunku 
pasakyti! Kietos anglies kom
panijos jau ir taip bedavoja 
kad vis mažiau ir mažiau tu 
anglių jos gali parduoti, ir kad 
baisiai brangiai kasztuoja tas 
anglis iszkasti. O mainieriai 
jau ir taip tik kelias dienas in 
sanvaite gauna dirbti. 

r

Traukiniu inžinieriai dabar 
reikalauja net dvideszimts an
tra nuoszimti daugiau. O Elek
tros darbininkai reikalauja ta 
ir tiek kiek automobiliu darbi
ninkai yra gave.

Ir galima spėti kad visi gaus 
ka jie reikalaus, “bet teipgi 
galima spėti kad viskas lygiai 
tiek ir pabrangs! ’ ’

-------------------------
ŽAIBAS UŽMUSZE 7

MEXICO CITY. — Septyni 
darbininkai ant ūkio, ant far- 
mos buvo ant vietos užmuszti 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ISZPUOLE
ISZ VYSZNES

Gryszta Namo

HONG KONG. — Trys buvę 
Amerikiecziai kareiviai dabar 
gryszta namo atpakutavuoti už 
savo prasižengimus, “grie- 
kus”. Visi trys sako kad jiems 
ligi gyvo kaulo insipyko ir in- 
kiro gyvenimas Komunistisz- 
koje Kinijoje, ir kad jie dabar 
pasirenge stoti in teismą ir pri
imti savo bausmes.

Jie yra: dvideszimts trijų 
metu amžiaus William Cowart, 
isz Dalton, Georgia; dvide
szimts dvieju metu amžiaus Le
wis Griggs, isz Jacksonville, 
Texas; ir divideszimts keturiu 
metu amžiaus Otho G. Bell, isz 
Hillsboro, Mississippi. Visi 
trys iszplauke laivu atgal in 
Amerika, kur jie bus teisiami. 
Matyti kokio proto ir mokslo 
jie yra kai visi trys su savimi 
nusinesze ant laivo po glebi tu 
“Comics” knygų, kurias tik 
maži vaikai skaito, ir in pa
veikslus žiuri.

Iszrodo kad ju vadas yra tas 
William Cowart, nes jis už vi
sus tris vis kalbėjo ir laikrasz- 
tininkams aiszkinosi.

Pirm j u isz važiavimo, keli 
laikrasztininkai, norėdami dar 
daugiau isz ju dažinoti, užsi- 
prasze juos praleisti vakara su 
jais ir pabaliavuoti ir saliunus, 
kliubus aplankyti. Laikraszti
ninkai mislino kad kai jie jiems 
gerkles gerai paszmeruos su 
sznapsu tai ir ju liežuviai atsi- 
risz ir jie iszsiplepes.

Vėliau, vienas laikrasztinin- 
kas liūdnai nusiskundė, kad jis 
ta vakara ant ju net keturios 
deszimts doleriu praszvilpe ir 
nieko daugiau nedažinojo. Jis 
tik tiek pastebėjo kad visu tri

jų protas vargiai sudarytu ma
žo vaiko protą.

Jie buvo paimti in nelaisve 
Korėjoje per kara tenai. Ne
laisvoje jie taikėsi prie Komu
nistu, ėjo in ju mokyklas ir 
musu kareivius belaisvius inta- 
rinedavo ir iszduodavo. Kai 
karas užsibaigė, ir kai buvo su
sitarta visus belaisvius paleis
ti, jie bijojosi gryszti namo ir 
nutarė pasilikti Kinijoje.

Jiems buvo aiszkiai ir pilnai 
paaiszkinta, kad jeigu jie nuta- 
ra pasilikti, tai jie neteks savo 
kraszto pilietystes, bus isz vais- 
ko negarbingai iszmesti ir ne
gaus jokios algos ar jokio atly
ginimo už savo szliuzba vaiske. 
Jie ant viso to tada buvo suti
kę ir pasiliko Kinijoje. Bet da
bar jie savo noru gryszta na
mo.

Tokie beveik bemoksliai var
giai jau tiek daug iszkados bu
vo padare, ar dabar galėtu pa
daryti musu krasztui, bet visgi 
jie prasikalto ir turės dabar 
atsakyti.

Dar neaiszku kuris teismas 
juos teis; valdžios ar armijos. 
Kadangi jie jau iszmesti isz ar
mijos, kažin ar kariszkas teis
mas gales juos teisti? Ta klau
sima dalar augszcziausias mu
su kraszto teismas stengiasi 
iszriszti. Bet nežiūrint kuris 
teismas juos teis, nežiūrint 
kaip juos nuteis, visgi ju szei- 
mynoms ir giminėms baisi sar-

TROKAS SUTRYNĖ
VAIKA

PHILADELPHIA, PA. —
Septynių metu vaikas pasimi-

Žvdai Ir Katalike

Užsimusze

CENTER VALLEY, PA. — 
Dvieju vaikucziu tėvas iszpuo- 
le isz vysznes medžio ir užsimu
sze in Northampton apygarda.

Keturios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus Peter Mitchell, 
su savo draugu John Kidda 
skynė vysznias, kai ta nelaime 
atsitiko.

Krisdamas isz tos vysznes 
Petras Mitchell galva prasi
skėlė ir beveik ant vietos pasi
mirė. Jis pasistojo ant plonos 
rzakos ir krito apie dvide
szimts pėdu. Jis buvo greitai 
nuvesztaš in ligonine, bet pirm
negu ambulansas suspėjo pa
siekti ligonine, jis jau buvo 
miręs.

Jis buvo dirbės in Holland 
Furnace kompanija apie septy
nis menesius. Apie sanvaite at
gal jis buvo atstatytas del va
saros, kada biznis prastesnis. 
Jis už tai nutarė keletą doleriu

I 

užsidirbti skindamas vysznias. Į

Ponai Mlevin B. Ellis, isz 
Brookline, Mass., dingo su 
siavo augintine, keturiu me
tu Hildy McCoy.

Szitie Žydai yra augine 
szita mergaite nuo to laiko 
kai ji buvo tik deszimts die
nu amžiaus.

Jiedu yra net ir prižadėję 
jai duoti Katalikiszka moks

lą ir auklejima, bet dabar 
jos motina, Ponia Mildred 
McCoy Doherty užsispyrus 
reikalauja kad jos dukrele 
butu paduota in kuria Kata
likiszka prieglauda.

Kai tik szita Žydiszka po
rele apie tai dažinojo, jiedu 
su savo augintine dingo.

o o o

Loszike Anne Francis szi
ta i p pasveikina Leitenantą 
Pulkininką James A. Poston 
isz Columbus, Ohio, kai jis 
laimėjo greitųjų F-84 Jet 
eroplanu lenktynes.

Lenktynes buvo isz Onta
rio, California. Jis lenkty
niavo su dvideszimts vienu 
kitu lakunu ir skrido tūks
tanti devynis szimtus ir ke
turios deszimts penkias my
lias. Jis ta kelione atliko in 
rtis valandas ir trisdeszimts 
dvi minutas, skrisdamas 
apie penkis szimtus keturios 
deszimts szeszias mylias ant 
valandos.

re in Szvcnto Luko ligonine, 
dvi valandos po to laiko kai jis 
buvo troko suvažinėtas ir su
trintas prie tryliktos ir Fair
mount ulycziu.

Vaikas buvo James M. Bur
kett. O to troko draiverys yra 
dvideszimts asztuoniu metu se
numo Joseph L. Chiorizzi, teip
gi isz Philadelphijos.

Draiverys Chiorizzi sako 
kad tas vaikas prabėgo pro 
ctrytkari ir staeziai in jo troko 
kelia, kai jis rengėsi savo tro- 
ka pasukti in kita ulyczia, ir 
jis negalėjo savo troka sustab-

DINGUSI MERGAI-
TUKE SURASTA

Iszniekinta Ir Nužudyta

SIOUX CITY, I0WA. — 
Graži, dvieju metu garbiniota 
mergaituke, Donna Sue Davis, 
kuri buvo dingusi isz savo na
mu, buvo surasta ant Susiedo 
farmos, iszniekinta ir nužudin- 
ta.

Ja koks nevidonas vaikvagis 
buvo pavogęs isz jos loveles,

I kur jos motina ja ka tik buvo 
paguldžius, apie devinta valan
da vakare. Policijos virszinin- 
kas, James O’Keefe sako kad 

' jai galvele buvo praskelta.
Susiedas ūkininkas Ernest 

i Oehlerking užtiko jos sukalio
ta lavonele, ant savo farmos, 
apie myle nuo jos namu. Biski 
toliaus nuo tos vietos policijan
tai surado jos apatinius drabu 
želius. Jie buvo kruvini.

Keli susiedai sako kad vie-
(Tasa’ Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Veteranai, buvusieji karei

viai dabar gali bet ka ant isz- 
mokesczio pirktis.

Už tai Komunistai Kinijoje 
ir Sovietai Rusijoje dabar pa
leidžia belaisvius ir aiszkinasi 
kad jie nieko kito isz Amerikos 
nenori kaip draugiszko sugy
venimo ir taikos.

Morgicziai ant nauju namu 
yra labai lengvi veteranams.

Argentinos Prezidentas, Pe
ron, dabar yra be jiegos ir be 
valdžios. Armija visa jo pirme
nybe ir valdžia, nuo jo atėmė. 
Czia gali jo valdybos būti pa
baigos pradžia.

Sovietai sugražino dar kitus 
dvideszimts keturis laivus 
Amerikai. Szitaip Sovietai 
ri parodinti kad jie vien 
taikos jieszko ir nori.

no-
tik

Sovietu Rusijoje, Krushche- 
vo valdžia slysta'ir nyksta, kai 
tikra Kremlino jiega pasirodo.

Generolo Zhukovo intaka di
dėja, jis yra armijos galva, ir 
tuo paežiu sykiu jis yra Prezi
dento Eisfenhowerio szirdies 
draugas. Jiedu kas sanvhite su- 
siraszo ir pasitaria.

A rg e n t i n o s P r e z i d e n t a s, 
ron, dabar pasijuto be galios ir 
be valdžios. Armija visa val
džia pasisavino ir dabar tas 
buvęs galingas Prezidentas, 
kuris Kataliku Bažnyczia taip 
persekiojo, pasiliko tik Armi
jos padupczninku. Jo garbes ir 
galybes žvaigžde ima dilti ir 
skėsti.

Pe-

Per savo audringas prakal
bas in savo kraszto žmones jis 
dabar sako “Mes” ir pamirszo 
ta, didinga žodi “Asz!”

‘NYT SIŪLO PIRMA 
PASZALINTI

Geležine Uždanga

kolūkiuose, tarybiniuose 
ūkiuose, MTS ir kitose organi
zacijose. Dabar per radija skel
biama, kaip gyventojai vienin- 
ggai tai paskolai pritaria kaip 
kad vieningai pritardavo 
tukstancziai savo kaulus 
klodami Sibiro plotuose.

pa-

Jeigu Generolas Zhukovas 
gales palaikyti savo virszeny- 
be, tai visiems krasztams bus 
in sveikata; nes Zhukovas yra 
sveiko proto žmogus, ir savo 
prieszus gerai ir pilnai in verti
na.

Gal Kataliku Bažnyczia Ar
gentinoje nelaimėjo ta susikir
tima su katalikiszku niekszu ir 
bedieviu Peron; bet ji tikrai 
patupdino jeigu nenugalabino 
ta savo priesza Peron.

Ir Rusija ir Komunistiszka 
Kinija dabar laibai nuolankiai 
derinasi su Amerikh. Iszrodo 
kad abu knasztai labai gerai in- 
vertina Amerikos armijas ir 
musu atomines bombas.

Kinijos Komunistai dabar 
nuolinkiai pnaszo Amerikos, 
kad Kiniecziams butu parūpin
ta vieta in Tautu Sanjunga. Už 
tai Komunistai Kiniecziai su
tiktu nesipulti ant Pietu-Rytu 
Azijos.

In Ravenna miestą, Ohio 
valstijoje, kai Melvin Stork 
buvo patrauktas in teismą ir 
priverstas užsimokėti pusantro 
szimto doleriu, baudos ir gavo 
trisdeszimts dienu in kalėjimą 
už tai kad jis viro munszaine, 
jis teisėjui pakukždomis prisi
pažino kad jis mažai tos mun- 
szaines kam pardavė, nes tai 
buvo “geras sztafas” ir jis 
pats 'beveik visa iszgerdavo.

Isz atsakingu egzilu politi
ku daug kas stebisi, kad Vaka
ruose taip lengvai patikima 
Bolszeviku pažadais ir, tiems 
padarius sziokiu tokiu nuolai
du, tartum nežinotu Bolszeviki- 
nes praktikos, imama galvoti, 
jog tikrai kinta Bolszeviku 
tikslai ar j u užsienio politika . 
Isz tikro tai tėra tik gudrus 
manevravimas, kad Sovietai 
gautu daugiau laiko ir galėtu 
dar daugiau sustiprėti, o pas
kum jie parodys savo tikrąjį 
veidą, kaip ji yra parode jau 
szimtais atveju.

Pasitarimai Varszuvoje bu
vo baigti sudarius vad. “Rytu 
Nato” kuris tikrai buvo jau ir 
ankseziau. Tik Rytinei Vokie
tijai (DDR) palikta teise ne
siusti in ja savo kariuomenes, 
nes galvojama ir Bolszeviku, 
kad ji gales būti sujungta in 
viena Vokietijos valstybe. Vyr. 
vadu paskirtas marsz. Konie- 
vas, kp c. c.-to narys, padejes 
paniekinti Berija ir laikomaas 
vienu isz geriausiu Sovietu 
strategu. Szios karines Rytu 
bloko organizacijos būstine 
bus Maskvoje. Pavergtųjų Pa
baltijo krasztu Sovietiniu vy
riausybių min. pirmininkai 
konferencijoje dalyvavo kaip jam įr kitiems tarnautie. Nes

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

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

INGRABANAS
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

na czionai atvedės jai biitau ži- 
nojas ka jis czionai nori veiks. 
Algos už atvedima asz nenoriu 
nei sidabro nei aukso, jo deka- 
vojimas man ir nieko negiluo- 
je, o nieko gero jis isz manės 
nesulauks, jei jis turėtu ateito
je ko norint reikalautie.

— Teip kalbėjo jis ir stovė
jo prieszais mane kaipo Tur
inis Rymiszkas kareivis, apie 
kuri Virgilus raszo, kad jis 
priesz karalių Aiieasa pasikėlė.

— Karalius Aneasas netu
ri kitokiu ginkliu priesz szita 
girini mano sūnau, "atsake Vin
fredas, kaip kad teisinga misti

Dabar jau paaiszkeja kad 
Komunistai ne tiek Kazoka 
szoka, kiek Lozorių gieda, ir 
praszo’ kad visi juos mylėtu.

Los Angeles mieste Pone 
Anne Snoyer gavo divorsa nuo 
savo vyro, kai ji teisėjui pasi
skundė kad jos vyras pirm, ei
nant gulti vis suvalgydavo du 
ar tris cibulius.

Bet Eisenhoweris nesiskubi
na, ir neklauso tu Lozoriaus 
raudu, bet laukia pamatyti 
kiek tu Komunistu žodis yra 
vertas.

Komunistai, Sovietai dabar 
gerinasi ir seilinasi prie musu 
Saldžios, bet kodėl jie taip daro 
tai tik laikas pasakys ir pripa- 
rodins.

Isz visa tai aiszkiai matyti 
kad Rusija nėra gana prisiren
gus stoti in kara priesz Ameri
ka, ir už tai dabar ji gerinasi 
ir seilinasi, kol ji suspės Ame- 

• rikos karo sztabui prisilyginti.

Sovietu policija ir geriausi 
sznipai baisiai apsiriko ir su
klydo, kai jie paleido viena 
Amerikieti kareivi, Sarženta, 
kuris netyczia buvo nuklydęs 
skersai rubeižiu _in Komunistu 
valdoma Berlyno dali. Jis yra 
niarys Amerikos armijos ge
riausiu sznipu ir szipiegu. Jei
gu Sovietai butu tai žinoję, jie 
už jokius pinigus nebutu ji pa
leidę. Dabar dantys byrės ir 
galvos risis Komunistu valdo
mame Berlyne. Tokia klaida 
nedovanotina.

Pypkes Durnai

Sesutėms
Lietuvaitėms

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO 

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

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

Jus sesutes Lietuvaites,, 
Gražus žiedai Lietuvos, 
Visos meilios kai pauksztytes 
Jus laimingos visados. 
Ar jus mylite tėvynė, 
Gimta szali Lietuvos?
Ar iszpuoszet jos krutinę, 
Gėlėms dorybes szventos 
Ar dainuojat jus liuosybe 
Savo tėvu praeities?
Ar paremet ta narsybe, 
Brolius kaunant dabarties? 
Ar jaunoji jus szirdele 
Plevėsuoja atvira?
Kad tėvynei vis darbuotis 

nenustotu.

TSRS delegacijos nariai, bet 
ne kaip savarankiszki, nors ir 
del akiu, ir kitu krasztu atsto
vai. Ta paczia proga raud. Ki
nijos min. pirmininko pava
duotojas ir gynybos ministeris 
Peng Teh-huai pareiszke, kad 
jei kiltu karas, tai 600 milijonu 
Kinu kovotu drauge su Sovietu 
raud. armija. Rytu bloko insi- 
pareigojimai pasibaigtu, jei, 
Bulganino pareiszkimu, Euro
poje butu sudaryta tikro sau
gumo tvarka.

Gegužes 7 d., Bolszevikai mi
ni “Radijo Diena’’, nes ta die
na, kaip skelbia, priesz 60 me
tu inžymusis Rusu iszdetojas 
A. S. Popovas paaiszkejo savo 
iszradima, pirmąjį pasaulyje 
radijo imtuvą. Vilniaus rhdijo 
Gegužes 6 d., pareiszkimu, vien 
tik T. Lietuvos miestuose ir 
kaimuose sziuo metu yra apie 
200,000 radijo taszku ir imtu
vu. Gegužes 7 d., “Tiesa’’ nu
siskundė laisvuosiuose Vaka
ruose veikiancziais radijais, 
pažymėdama, kad Amerika ir 
kitu Vak. Europoje radijai 
szmeižia taikingas tautas, kur
sto karine baisybe, nuodija 
darbo žmonių sąmone ir taip 
toliaus.

Visi žino, kas yra Bolszeviki- 
nes “valstybinse paskolos’’. 
Sztai Vilniaus radijas Gegužes 
11 d., paskelbė, kad TS Minis- 
teriu Taryba nutarė iszleisti 
nauja valstybine paskola “TS 
liaudies ukiui iszvystyti 1955 
m., laida 32 milijardu rubliu 
sumai 20 metu laikotarpiui’’. 
Paskola skirta pavidale persta- 
ytti tiktai gyventoju tarpe.’’ 
Isz iždininko ministerio A. 
Drobnio pareiszkimo per Vil
niaus radi j a paaiszkejo, kad isz 
tu 32 milijardu rubliu Lietuvai 
teks iszplatinti valstybines pa
skolos už 250 mil. Paskola pa
skirstoma gyventoju tarpe pa- 
siraszymo budu inmonese, in- 
staigose, kariniuose daliniuose,

tu praszykie Dievo idant Jis 
musu užsiėmimams žegnotu.,

Vinfredas priėjo prie maiszo 
ir iszsiemse viena medine dože, 
padavė ta ihaisza kiemai saky
damas:

— Saugok mano broliai! 
szita inaisza kaip savo aki, ja
me yra szventos Relikvijos teip 
drabužiai ir visokį daigiai prie 
Dievo tarnystes reikalingi. Me
mai žiūrint veik ant vyskupo 
veik ant to maiszo atstojo Vin- 
frėdosi isz kambario. ,

Skubais žingsnais ženge link 
Ingrabano gyvenimo kuris ant 
kalnelio tarp medžiu stovėjo, 
sekamas Galfredas, kuris su. sa
vim ir arklį vedos. Ant kalno 
užėjus sustojo Vinfredas ir 
kalbėjo in Golfreda:

— Greieziau kaip kad asz 
bu tau miąlijes, praėjo valanda 
kada asz tave turiu pas pago
nį us iszsiunt. Kas man ant 
svieto meiliausiu yra turiu asz 
in priegadinga kelione siuns- 
tie. Vieszpats ta ne parokuoja 
man už grieka, kad asz už vie
na tania, kuris del jo žodžio 
kelauje, teip labai rūpinosi.

— Pasakyk niano mielas 
leve, prasze Golfredas, kur tu 
nori mane siunstie?

Sonbu kunigaikszcziui Raty- 
cui tu turi duot atsiliepimą ant 
jo klausima. Tu žiųai klausima 
ir atsakoma.

— Žinau mielas te ve.
— Karžygiui Ingrabanui tu 

turi pagelhetie iii nevalo painia 
tuosius krikszezionis iszlais- 
vintie. Asz szitai pasiuntinys
tei tave priskyriau, kaip asz 
prie kapo užmusztojo Pranko 
stovėjau nes piktas ir mus ne- 
keneziantis tas vyras yra, kuri 
asz tau už dranga noriu gautie. 
Vinf rėdąs vėl ženge kelis žings
nius ir- vėl sustojo. Asz buvau 
jaunikaitis tokio pat senumo 
kaip ir tu, tai tada asz viena 
karta, atėjau prie griuvėsiu se
nos pilies kuri pirm daug szim-

tu metu Rymonai pastate buvo. 
Nes pirma kol Dievo žodis mu- < 
su tevyneje buvo appgarsintas, i 
buvo beveik visas svietas pa
vergtas Rymoniu, kurie visur 
drūtas akmenines pilis pasista- < 
te buvo. Tuom laik asz maeziau 
kad. kareiviai mano gimines isz 
apylinkiniii daugybe moterių 
ir kūdikiu susivarė. Asz girdė
jau plakimus ir stenėjimus ne
laimingu apieru ir visus keiks
mus kareiviu, kurie potam ne
valu inkams pradėjo galvas nu- 
kapotie; asz viena pekliszka 
nakti pernakvojau to vieto.

— Žudintojiai ir žudamieja 
gyrėsi visi kad krikszezionis 
esą. Ir asz su iszgaszcziu paty
riau kad ir Dievo mokslas nie
ko gero žmonijai neatgabena. 
Visur ginezijosi vyskupai viens 
kita iszkeikd'ami ir klaidingais 
vadindami, muszesi vienskitam 
in veidą ir pėdais viens kita 
butu beveik nusižudė, bet tik 
vienas elgesį pagal Dievo insta- 
tynius; kaip piemenai taip ir 
kaimynes buvo in niekus pa
virtusios visi griekai buvo pil
nam žydėjime. Asz mislijau, 
kad asz isz proto iszeisiu, ma
tydamas žmonių prapulti, ir 
asz meldžiau Vieszpaties, kuris 
ant manės susimylėjo idant jis 
žmonių susimylėtu. Tai tada 
apsireiszke man Dievo malone, 
kuri viena tik tegali žmones 
iszganytie juos sutaikindama. 
Rymgoniu vieszpatyste pragai- 
szius buvo, bet Ryme sėdi pase
kėjas Szvento Petro. Jis turi 
stotis vyriause sudžia szirdžiu 
ir sanžines ir taptie Dievo vie
tininku ant žemes. Alės visi tu
rim liūtie jam paklusnus dva- 
siszkuose dalykuose kaip kara
liams ir kunigaikszeziam.s svie- 
tiszkuose. Mano pavadinimas 
yra visos tautos po jo malonin- 
gaje ranka pavesti Frisus, Sak- 
sus, liesus ir Tirimgius, ir jai 
Dievas mano darba žegnos tarp 
girines gaujos Vendais vadina
mos. Ramybe ant žemes noriu 
asz jiems apsakytie; idant jie 
susiprastu kad tikėjimas gali 
juos iszganytie noriu asz juos 
iszganytie noriu asz juos mo
kiu tie kad tik vienas Dievas 
juos visus valdo, didis Vieszpa- 
tis danguje, ir czionai ant že
mes Jo vietininku visku pas 
Rymo' garbingas ir galingas 
ant visu karalių. Ant szitos že
mes turi but vienybes moksle 
ir vienybe paklusnume, idant 
ir meileje vienybe butu. Isz. szi
tos priežasties asz mokinau 
Frisus, ir Hesus, ir keliavau in 
Ryma, ir prižadėjau ant keliu 
klnpuodamas popiežiui visas 
tautas ant žemes po jo malonin
gas apsarga, pavestie, isz tos 
priežastes asz ir su tavim mano 
sūnau atkeliavau tarp szitu 
pagonu ir noriu ju velniszkus 
paproezius isznaikintie, idant 
ramybe ant žemes invyktu. Ta 
man paliepė ana nakti dangaus 
tėvas.

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

užsisakykite knygas isx 
szito Katalogo 

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidclota, 
isz pirmutines puses 
ežio 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; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Taipgi 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 Nevalniu- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

No.127—Trys istorijos apie
> Duktė Pustymu; Pelehiutę; 

Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.
No.128—Dvi isztorijos: Val- 

dimieras; Bedali; 44 pus., 20c
No.132—Trys istorijos: Apie 

Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsintus 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 Ir landa; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

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

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

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 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 Motercs Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

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

apraszy-

apysaka 
szimtmc-

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta 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; 
G ūdras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20 c.

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

Kitokios Knygos i

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

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

180l/2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszgany tojaus 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 Krista. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

BW Užsisakant knygas isa 
szio Katalogo, veikia 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.

HSF5 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



‘‘SAULE’’ MAHANOY CITY. PA.

(Taša)

Vyskupas gryžo atgal in so
džių, kur namuose pradėjo 
žmones sukiltie, jaunasis zoko- 
ninkas atsisėdo isz tyko ties 
pakutavojancziu; po valandė
lei pakele pakutninkas galva ir 
didelei nusidy vino, kaip jis vie
ton rūstingo vyskupo, meilu 
jaunikaiti pamate, kuris in ji 
gailestingu veidu žiurėjo.

— Ramybes paslas atėjo, 
suszuko Alema ir jo galva vėl 
ant „žemes puolė. Jis m'ažuma 
atsigavęs vėl suszuko:

— Jei esi tu vienas nuo 
mus tai kalbėk.

— Golfredas tai mano var
das, mielas teve, bet dabar asz 
esu tavo broliu ir tarnu.

— Ar jau jis atstojo? Pa
klausė Mema baimingai aplink 
dairydamasis ir abiem rankom 
ant suplaktos nugaros garbine- 
damas. Jis atsikėlė ir atsisėdės 
ant krėslo tvėrėsi abiem ran
kom prie galvos.

— Visai kitokiu žmogum 
asz stojausi. Blinda su viszta 
jis laukan iszmete, o Godele jis 
persižegnojo szalin tu nelaba 
dvasia! Sunkiai asz esmių gun
dytas mano sunau, su pagonais 
asz arkliena valgiau, ir kad jie 
pavasari savo szvente szvesda- 
vo, tai jie man liepdavo, kad 
asz su, — jis ela žegnojosi. Isz- 
tikro, yra vyskupas szventas 
vyras, be jokiu žmoniszku silp
nybių. Ir tu mano sunau pa- 
žinsti musu instatymus, norint 
ir tu da visai jaunas esi.

Golfredas palingavo su gal
va.

— Tai tu mano sunau ir ži
nosi, kad viernam po pakulos 
pavelyta yra deganczias lupas 
pavilgint vandeniu be actu. 
Bet acto szito žeme mes netu
rim. Ten ant stalo stovi uzbo- 
nas su alum, kuris su vandeniu 
atskiestas yra, praszau mielas 
brolau priduiok man ta uzbona.

Golfredas atnesze uzbona. 
Mema paemes ji patraukė kelis 
gerus gurksznius ir po tam lai
kydamas uzbona raudose pra
dėjo rytinius poterius atkalbe- 
tie. Golfredas kalbėjo poterius 
drauge; tada jis pataisė ker- 
czioje esancziu siziaudu guoli ir 
paguldė sumuszta zokoninka, 
tada jis- ties juom atsisėdo ir 
kalbėjo poterius iki kol nual
sintais griesznirikas neužmigo.

Kaip Vinfredas priesz pietus 
atgal sugryžo rado jis zokonin
ka ant kreses besedinti. Golfre
das buvo namus apczystijas ir 
maža altorių ‘pastatęs, kuri su 
eglu szakelems ir žydincziomis 
kvietkomis papuoszes buvo. 
Kaip vyskupas in kambarį in- 
ejo, bandė Mema nuo kreses at- 
sikeltie, bet Vinfredas ji pama
ži atgal in krese pasodino.

— Ne kaipo liekorius asz 
pas tave ateinu, bet kaipo tavo 
senas draugas asz ties tavim 
seduosiu ir jei tau nepersunku, 
tai praszau mano mielas bro
liam, kad tu man apsakytum ai

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima® 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Platinkit “Saule”

INGRABANAS
ka tu terp szitu pagonu isztai- 
sai, teisybe sakant. nelengva 

i tau užduotis buvo ir asz matau 
kad laibai sunku yra tarp szitu 
žmonių, koki parvestie ant isz- 
ganingo kelio.

— Nieko gero asz tau ne

* * -x*-k******************** ►•m
Sziandieniniai tėvai yra 
Užsimerkia ant darbeliu 
Savo dukrelių ir šuneliu, 

Pavėlina trankytis po urvas, 
Rodhauzius ir kitur.

Ateis diena kurioje atves 
p O' juju past ogia,

Koki tai žiogu/ti, 
Sziaudinia naszle arba 
“Tona szieno” kaipo 

paczia.
“‘Ka pasesit, tai ir rinksite.” 

Geriau duoti gera 
Krikszczioniszka iszauklejima 

savo vaikams,
Pradekite inkvepinet in 

juos, 
Gera mokslą isz jaunuomenes.

Juk kūdikis negali būti 
geru,

Jeigu tėvai negyvena dorai, 
O kūdikis turi tiesa 

užgmiti gerai.
Sziandien tėvai privalo labai 

Daboti ant savo vaiku, 
Nes ant kožno žingsnio, 
Yra užtektinai visokiu, 

slaiscziu,
Kurie veda jaunuinenia 

in prapulti,
O ypatingai su pagelba 

automobiliu!
* * *

Viename mieste Skulkine, 
Senas vyrelis buvo, 
Kuris in naszle nagus 

inkliuvo,
Kaip sako, su ja 

apsipacziavo,
Bobele ir dukrele 

gavo.
Gyrėsi jis kad labai 

turtingas,
O buvo geras diedas, 

Vyrelis nekas.
Netrukus garnys susimylėjo, 

Daugiau szeimyneles 
apžiurėjo,

Mat, vyrelis užpyko, 
Kad tokis tropunkas 

atsitiko, *
Ir vėl po senovei bujuot 

pradėjo,
Nes ant savo bobos 

žiūrėti negalėjo.
Ir pradėjo vela singelaut, 

Po saliunas bomeriaut,
Ir da pasitaikė iszkaziruot, 

Tai ir reikėjo pabulavot.
Gerus laikus turėjo, 

Kol bobele jieszkot jo 
atėjo.

Szoko prie jos ir pradėjo 
muszti,

O kas nuo virszaus su 
vandeniu lieti, .

Isz to pasidarė teismas, 
Ant to vyrelio galvois, 

Giliukus kad pinigu 
turėjo,

Tai ir faluos užmokėjo. 

pranesziu guodotinas teve, pra 
dėjo zokoninkas, penkis metus 
iszgyvenau tarpe ju kaipo Da
nielius levo duobėje, ju szirdis 
yra užkietėjusios, ir didelei 
prieszingos krikszczioniszkam 
tikėjimui, ir geriause jiems 
praeina tokios , valandos, kad 
jie,elgėsi kaip nclabieje velniai. 
Keletą ypatų žinau, kurie tiki, 
ir jie tiki tik tada kada jie ko
ja iszsinarina arba kad juos 
drugis kreczia, tada jie atsiva
dina mane pas save, idant asz 
prie ju gguolo už juos pasimel- 
szcziau, jie tankiai tada žeg
nojęs! su ženkliu szvento kry
žiaus; sekanezia diena jie atsi
vadino ragana ir daro plaktu
ko ženklą ant savo kūno. Jie 
tankiai manės klausinėja ar ne 
musu Dievas jiems pagelba su
teiktu prie Saksus ir Vendus, 
tai tada jie ji garbintu. Jie nori 
kad Dievas jiems tarnautu, bet 
jie to nenori darytie ponui.

— Ar pažinsi tu visus krik- 
szczionis Tirmgiu, klausė ne
kantrusis vyskupas, nes tu ėsi 
atsiunstas idant tu juos ju tikė
jime pasitilprintai.

— Asz misliju, atsake Me
ma, kad asz juos pažinstu nuo 
Saates iki Veros. Ar asz tau 
pagal tavo paliepima keletu 
garbingu ypatų vardus užra- 
szau, kurie vierniausi yra. Nuo 
kunigu asz esu vienintelis ėriu
kas kankinantis tarp vilku. 
Yra ir keli kurie krikszczio- 
niszkais kunigais vadinasi, bet 
jie yra tikri latrai turi dau
giau kaip viena moteriszke ir 
sėdi su pagonais po jui dievai- 
czais paszventytais auszutais, 
gere ir valgo arkliena isz me
džio iszdrožinetos arkliu gal
vos kabo ties ju kryžais, jie nie
ko ne nori žinot apie Rymo 
szventaji tęva. Ju veisle jau isz 
senu laiku in szita žeme atėjo, 
jie iii savo kuinus visokius 
ženklius insitaiso.

— Szotiszkos lapes, suszu
ko Vinfredas.

— Daug asz iszkentejau 
muszamas ir iszjuokiamas, kal
bėjo toliaus Mema. Bet pras- 
cziausiai atsiejo mums pernai, 
kaip Vendai in musu žeme in- 
puole. Tiringiai stojasi jiems 
prieszais netoli Saates; mane 
jie privertė, kad asz ju svecziu 
esu ir tarp ju gyvenu, kad asz 
su jais keliaucziau ir muszije 
praszycziau Dievo, kad jis 
jiems pergale ant neprieteliu 
suteiktu. Asz keliavau ir jie 
mane pastate in paskirta vie
ta. Vendai'juos sumusze, inpuo- 
le in sodžius, uždege namus ir 
paėmė moteris ir vaikus in ne
valė gabenosi szalin, teipat ir 
mane jie sugriebė ir mane su- 
risze su virvėmis varėsi in ry
tus. Gailestinga kelione tarp 
pagoniszku moterių ir verkan- 
cziu kūdikiu kas parvirto ir ne- 
instenge atsikeliie, tam tapo 
galva sugrusta ir jis likosi ant 
kelio. Dvi naktis ir dvi dienas 
jie mus tolyn varėsi, ant galo 
pamatėm mes ju sodžius. Ten 
tapom mes in sodžius indalinti. 
Asz su dar ketais tekau Raty- 
cui, tani iszgastingam vyrui, 
kuris Saate savo pili pasistatė. 
Pagonai dabar šukele didele 
szvente o mane jie paskyrė ant 
papjovimo savo dievaieziams, 
matydami mano kirptus plau
kus jie didei mane bjaurino ir 
tie velnai spjaudė ant mano 
galvos. Surisztas asz gulėjau, 
ten atėjo ju kunigaiksztis Ra- 
tycas su da vienu vyru pas ma-

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 pave 
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 re 
mejams, 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!

ne, ir klausė išz kokios žemes 
ir kokios gimines asz, esu. Asz 
jam atsakiau kad asz esu zoko
ninkas, o tu godotinas vyras, 
kuriam asz prižadėjau kelautie 
terp Tiringiecziu. Tada pa- 
minksztino Dievas jo szirdi, 
kad jis mane nuo paneziu at- 
valnino ir per savo tania man 
apreiszke, kad jis noris siuns- 
tie pasius pas Franku karalių, 
ir jis žinios kad tu galingas ir 
ramingu mylintis vyras esi ir 
meilei ji pas Franku karalių 
užtarses. Ir kytrasis vilkas ku
ris gana nekalto kraujo buvo 
praliejas ir teisinosi sakyda
mas, kad ir jis myli ramybe, bet 
Pranku grafai esą kruju trok- 
szta ir nori visus Vendus in sa
vo puse pagautie. Asz turėjau 
jam prižadetie szita žinia tau 
ka greieziause nusiumstie. Ta
da asz tapau paleistas pavalgy
dintas ir aprengtas n'aujais ru
bais in apygarda musu sodžių 
nugabentas; ta viską asz pra- 
nesziau tau laiszke, kuri Huni- 
kaldas, keliaudamas in Pran- 
kus su savim pasiėmė.

— Ka tu man rasziai asz 
gavau, atsake Vinfredas, bet 
kaip man rodos, tai jau vilkas 
vėl iszallko, ir iii žeme inpuole. 
Ar patirai tu ka. jis nuo Fran
ku karaliaus nori gautie. Ra
mybe ir sandara nenori nei 
Vendai anei Frankai užlaiky- 
tie.

— Alan rodos jis nori dova
nu ir ta žeme kurie jis sau pri
sisavino.

— Ar jis prims szventa ti
kėjimą ir liausis nuo savo yel- 

niszku užsiėmimu? Klause ATin- 
I 

fredas.
— Veiki a u nusikandes 

szeszkas grausztu uodega pirm 
kol Ratycas priims szventa 
krikszta, atsake Alema, jame 
daugiau pakarnumo nėra kai]) 
kd tuszcziame uzbone.

— Tokiu ir gana yra kurie 
ženklą szvento kryžiaus daro o 
tik tuszti yra, atsake Vinfre
das. Jei jis szaltas pagonis tai 
dar jo kūdikiai gali stotis 
karsztais kriksaczionimis. Bet 
dabar praneszk man apie kita 
vyra vai,alų Ingrama, kuri pa
gonis Ingrabanu vadina.

— Ne daug gero isz jo su
laukiau, jis yra vienas rsz di
džiausiu neprieteliu kryžiaus, 
jis ten ant anuo kalno savo gy
venimą turi, kur tiek daug var
nu užsilaiko, per tai vadina jo 
gyvenimą “varine.” Jis pirma
sis yra visuose suvejimuose ir 
karuose jis laiko jaunumenes 
szirdis savo rankose. Andai 
muszyje su Vendais asz ma- 
cziau kad jo vyrai ji sužeista 

Naturally Dad’s going to get the special gift 
that he’s been hinting for lately. But this year he’s 
also going to get a gift that won’t cost him any 
money. In fact, it will return his money with 
interest. ’Cause Mom and I are giving him a U. S. 
Savings Bond.”

# * *
This young fellow has a mighty good idea—and one 
that might help you. Since Dad’s biggest concern 
is his family’s security, a Savings Bond is a gift he’s 
sure to appreciate.
And a Bond is one gift that grows more valuable as 
it gets older. It earns 3% interest, compounded semi
annually, if held to maturity. So by the time this 
gift is 19 years and 8 months, old, each $1.00 you 
invested will be worth $1.80!
Besides that, a U. S. Savings Bond is one of the - 
finest and safest investments you can make, because 
it’s an investment in the future of America. So drop 
in at your bank today and purchase a Bond for 
your Dad.

Want your interest paid as current 
income? Invest in 3% Series H

United States Government Series H Bonds are new 
current income Bonds in denominations of $500 to 
$10,000. Redeemable at par after 6 months and on one 
month’s written notice. Mature in 9 years, 8 months 
and pay an average of 3% per annum if held to ma
turity. Interest paid semiannually by Treasury check. 
Series H may be purchased through any bank. Annual 
limit: $20,000.

MoUbttnLJ (Mpt(U|ad[ it

The V. S. Government does 
not pay for this advertising. 
The Treasury Department 
thanks, for their patriotic 
donation, the Advertising 
Council and

$aule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa-

isznesze isz muszio sakoma jei 
jis butu dalaikytes iki muszio 
galo Vendai butu tape sumusz- 
ti.

A^infredas atsikėlė ir apsi
dairė kambaryje.

— Instatymai musu zokono 
sako kad broliai turi gyventie 
po vienu stogu; nepritinka man 
kur kitur nakvotie jeigu viens 
brolis savo namus turi, pasirū
pink kad tu man koki guoli 
czi o n a i pa t a i sy t uim.

Alema iszsigando, kaip jis 
iszgirdo kad Vinfredas nori 
pas ji gyventie.

— Brasta grinezele mano 
teve ir stogas sujplyszes, lietus 
per ji eina ir valgis prastas; bet 
asz nemisliju kad tau tie daly
kai kokie perszkada padarys. 
Ir tada teve mažieje paukszty- 
cziai, kuriuos asz iki sziol lai
kiau aiszkiai gieda, kad kartais 
ir užmigtie negali. Ar liepsi 
kad asz juos turiu paleistie? 
Szalto žiemo jie pas mane atlė
kė, keli pavasarai iszleke in 
medžius sau lizdus susikrovė,

r— ,,rIM I ■■ ...... Ml., ■■U.I . ■■■rtMi.ri—
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kiti apsigyveno namuose ir 
jauniklius iszperejo. Kartais 
kad asz nulindęs būdavau tai 
ju cziulbejimas mane palinks
mindavo. Yra rods griekas szir
di kabintie prie sutvėrimu, bet 
mielas teve jie vis adgal su- 
gryžta, ypatingai Hielglilzas, 
jis yra gražiauses visoje žemė
je.

Rūstingai klausėsi Vinfre
das pasakoms pasileidusio zo- 
koninko.

— Duok tavo brolui tokie 
pat nakvyne kaip tavo plunks
nuotiems draugams.

— Nuoprosnas darbas buvo 
užkietintos szirdis szitu žmo
nių paminksztintie, kalbėjo 
liudnu balsu Alema, dar dau
giau pauksztycziai užlaikyda
vo szventus žodžius. Kas metas 
asz sugaudavau jaunu varnuku 
ir szarku ir iszmokines jais 
szauktie: Kyrie eleison” pa- 
Jeisdavau jais. Netolimam 'ber
žyne dar mielas brolau tu gali 
ju balsus iszgirstie. Ir Ingraba- 
nui asz norėdavau kartais at- 
sikerszint už visokes paines, 
kurais jis man padarydavo. Ir 
asz nunesziau mano iszmokin- 
tas varnas in jo giria ir užsodi
nau ant medžiu, idant jos gie
dotu szventus žodžius. Bet pa- 
goniszkos varnos ant anųjų už
sipuolė ir i s z p 1 e s z e joms 
plunksnas, kada joms nepatiko 
szventieje žodžiai nuo paskuti
nes asztrios žiemos visi pauksz
tycziai pas mane pasiliko. Ne
pyk ant manes garbingas teve.

— Nepykstu ant tavęs ma
no brolau, atsake Vinfredas, 
kaip asz tave siuneziu in szita 
žeme gerai žinojau kad tu ne
busi darbininkas ant akmenuo
tos dirvos, bet geros* szirdies, 

ir kad tave pagonai, kad tu 
meilingas esi tave užkes. Kaipo 
supiegas in pažadėta-žeme tu 
man buvai. Dabar asz pats pri
buvau idant asz szituos žmo
nes privereziau ant iszganimo.

Per atvertus kiemo vartus 
invede Galfredas apkrauta 
arkli nuėmė kelis maisziukus ir 
innesze in vidų. Meilingai pa
žvelgė Vinfredas'ant jo ir pa
klausė:

— Ka sake vadovas, kuris 
nuo mus teip nemeilingai atsto
jo?

— Vos asz prie jo gyveni
mo atvykau, atskambėjo szvel- 
nus balsas zokoninko, kaip ma
ne jo tarnai nedoringais žo- 
džais szalin siuntė. Ant galo 
kaip asz aszarodafnas ju1 pra- 
sziau, kad jie mane pasi ji nu
vestu, suminksztejo vieno szir
dis, ir jis mane pas ji nuvede. 
Asz ji maeziau savo arklius 
viena prie kito riszan'czius, lig 
jis juos szalin gabent norėtu. 
Asz jam pasakiau kad tu mane 
pas ji atsiuntai. Nes jis ant to 
nedlbojo ir tarė:

Niekad asz ne butau tavo po-
(Tasa Ant 2 puslapio/
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Žinios Vietines
— Lietuviu Moterų Kliu- 

'bas isz Schuylkillo pavieto, tu
rėjo savo susirinkimą Utarnin- 
ko vakara in Eagles svetainėje 
mieste. To vakaro Pirmsede 
buvo ponia Katrie Banaviczie- 
ne, isz miesto.

— Szv. Juozapo parapijos 
Szv. Vardo Draugyste turėjo 
savo pikniką pareita Nedelia, 
ant Daktaro T. Tacielausko 
ūkia, in Locust Valley.

— Subatoj pripuola Szven- 
cziausios' Paneles M arijos 
Szkapliernos Szvente, o Tau- 
tiszka Vardine: Danguolės. li
tą diena: 1862 m., David G. 
Farragut buvo paskirtas pir
muoju Admirolu Amerikos 
Laivyno; 1939 m., Fritz Khun, 
Amerikos vyriausias Nacis, su- 
aresztuotas. Jis buvo intartas 
už girtuokliavimą ir blevyz
gojimą. Tai keistas ir 'beveik 
juokingas nusprendimas to
kiam žulikui ir iszdavikui, kad 
jis už tokius mažus prasikalti
mus butu suaresztuotas, kai jis 
tiek žalos buvo padaręs musu 
krasztui su savo veikla; 1948 
m., Plieno fabrikantai pakelia 
algas trylika centu ant valan
dos savo darbininkams ir tuo 
paežiu syki a plieną pabrangi
na; 1378 m., Jagela nuskandi
no Lietuvos Kunigaiksztiene 
Birute.

— Ana diena lankėsi “Sau
les’,’ Redakcijoje ponas Petras 
Urbanaviczius isz Trentono, at
naujinti prenumerata už laik- 
raszti ‘‘Saule” del savo uoszve 
ponia Mare Viszniauskiene, isz 
Maizevilles. Ponia Viszniaus
kiene yra musu sena skaityto
ja ir myli skaityt “Saulei’. 
Acziu ponui Urbanaviczui už 
atsilankvma.•/

■ — Buvęs miesto gyvento
jas Kunigas Michael V. Reing, 
79 metu amžiaus, klebonas isz 
Szv. Petro ir Povilo parapijos, 
Reading, Pa., kuris sirgo trum
pa laika, numirė pareita Nede
lia, in Szv. Juozapo ligonbute, 
Reading. Velionis gimė Maha- 
nojuje 1876 metuose. Paliko se
serį Delia Reing mieste. Laido
jo Ketverge su apiegomis in 
Szv. Petro ir Povilo bažnyczio- 
je Reading, o kūnas palaidotas 
in Szv. Kaniko Airisziu parapi
jos kapines® 2:30 valanda po
piet.

— Szimois dienomis lankė
si muisu apylinkėj, buvęs mies
to gyventojas, ponas Pranas 
Skiesi, biznierius isz Luzernes 
taipgi jo žentas ir duktė Lieut. 
Pulkauninkas Peter ir Sally 
Converse isz Fort Worth, 
Texas.

Ant Pardavimo»
Namas, su saliunu laisniu. 

Gera vieta. Parsiduodasi pi
gai. Krepktis in “Saules” ofi
są, cor. South ir A uly., Maha
noy City, Pa.
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— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola septinta Nedelia po 
Sekminių. Szvento Alekiejo, o 
Tautiszka Vardine: Nelda. 
Taipgi ta diena: 1933 m., La
kūnai Darius ir Girėnas žuvo 
Vokietijoje; 1870 m., karas 
tarp Prancūzijos ir Vokietijos 
prasidėjo;* 1945 m., Franklin 
D. Rooseveltas, Winston Chur
ch ii Ii ir Josef 'Stalinas susirin
ko in Potsdam, kur Stalinas 
viską gavo ar Rooseveltais ir 
Churchillis jam “viską atida
vė;” 1410 m., Lietuviai perga
lėjo Kryžeivius ties Varnais; 
1947 m., daugiau kaip asztuoni 
szimtai valstybiniu darbininku 
buvo pravaryta, nes ant ju ne
buvo galima'pasitikėti. Jie bu
vo intarti kaipo Amerikos isz- 
davikai. Mums buvo linksma 
tai iszgirti, kad musu valdžia 
ries'znaudžia. Bet kur buvo mu
su slapta policija, ka dare mu
su valdžia, kai szitie dabar in
tarti žmones buvo pasamdyti 
in tokias svarbias vietas val
džios? 1950 m., FBI Amerikos 
Slapta Policija suaresztavo 
Julius Rosenberga, New York 
mieste, kaipo Sovietu Rusijos 
szpiega ir Amerikos iszdavika. 
Jo žmona buvo vėliau suimta ir 
suaresztuofa; 1935 m., Daugiau 
kaip asztuoniosi deszimts tuks- 
taneziu Žydu iszsinesze isz Vo
kietijos. Jie jau tada nujautė 
kad jiems bus riestai. Jie isz 
Vokietijos iszsineszdino kaip 
žiurkes isz sikestanczio laivo. 
Musu vadams jaui ežia turėjo 
būti aiszkus ženklas kas daro-» 
si toje Naciu užkariautoje Vo
kietijoje.

— Laisnai del apsivedimo 
likos iszimti isz Pottsvilles 
Korto per panele Dolores Mar- 
cziulioniute, 735 E. Mahanoy 
uly., mieste ir Robertas J. Met- 
kus, 1178 W. Centre uly., isz 
Shenadoro.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Kamilio, o Tautiszka Vardine: 
Astute. Ir ta diena: 1940 m., 
Franklin D. Rooseveltas pa
skirtas treczia syki del Ameri
kos (U. S. A.) Prezidento vieta; 
1431 m., Lietuviai pergalėjo 
Lenkus ties Lucku.

— Utarninke pripuola Szv. 
Vincento de Paulo, o Tautiszka 
Vardinė: Szventaragis. Taipgi 
ta diena: Menulio Atmaina: 
Jaunutis. Ir ta diena: 1848 m., 
Moterys laike seimą in Seneca 
Falls, N. Y., reikalaudamas ly
giu ir pilnu teisiu valdžioje. 
Szitame seime pasirodė Ponia 
Amelia Jenks Bloomer, su il
gomis kelnaitėmis. To jau isz 
mados iszejusios moteriszkos 
kelnaites, kad ir trumpesnes 
sziandien yra vis vadinamos 
“bloomers” nuo tos ponios 
vardo; 1933 m., Italijonas, Ita
lo Balbo, su dvideszimts ketu- 
liais kariszkais eroplanais at
skrido staeziai isz Italijos in 
New York miestą, ir paskui nu
skrido in Chieaga. Jis taip'pa
garsėjo kad Italijos Diktato
rius Benito Mussolinis jo taip 
iszsigando ir jo taip bijojo kad 
ji paskyrė kariszku vadu toli
miausios Italijos Salose, kad 
jis nebūtu arti Italijos sostines; 
1940 m., Henry Wallace buvo 
Demokratu Dart i jos paskirtas 
kaipo musui krasztp Vice-Prezi- 
dentas. Kaip žinote, veliau jis 
'buvo intartas, pasmerktas, už 
tai kad jis užtarė ir reme So
vietu Rusija ir Amerikos Ko
munistus; 1870 m., Prancūzijos 
Rusijos karas prasidėjo į, 1943 
m., Amerikiecziai bombardavo 
Rymos miestą. Bet isz ankszto 
perspėjo visiems Italams kad

jie ju miestus1 bombarduos ir 
kad visi pasikavotu. Septyni 
szimtai septyniolika žmonių 
'buvo užmuszta ir tūkstantis 
penki szimtai devynios de
szimts devyni buvo sužeisti per 
ta bombarda vima. Hali jonai 
iki sziai dienai nedovanoja 
Amerikiecziams už ta bombar
davimą. Jie sako kad tai buvo 
visai nereikalinga.

Shenandoah, Pa. —
Pareita Subata, 3:45 valanda 
popiet, in Locust Mt. ligonbu
te, numirė sena gyventoja, po
nia Viktorija Swingle, Lietu
ve, 65 metu amžiaus, nuo 522 
W. Coal uly. Birželio 15-ta die
na velione puldama savo na
muose likos pavojingai sužeis
ta in klubo kaula ir buvo nu- 
veszta in Locust Mt. ligonbute 
del gydymo, nuo ko pasimirė. 
Gimė Lietuvoj, po tėvais vadi
nosi Viktorija Laucziute. Jos 
vyras Jonas mirė keliolika me
tu atgal. Paliko tris sūnūs: 
Juozą namie; Joną mieste; Ed
vardą, Brownsville;’trys duk
terys: Ona, pati Geo. Casurcek, 
Cleveland, Ohio; Constaneija, 
pati Wm. Horwath, Girard
ville; Viktorija, pati Ant. Pier- 
karski, mieste, taipgi daug 
anuku ir anūkes. Laidotuves 
i n vyko Seredos ryta, isz Gra
beliu Oravitz koplyfczios, 30 
N. Jardiri uly., su apiegomis in 
Szv. Jurgio bažnyczioje devin
ta valanda ir palaidota in para
pijos kapinėse.

— Puldama nuo cementino 
muro pareita sanvaite, Rita 
Gusavicziute, septyniolika me
tu senumo nuo 311 E. Lloyd 
uly., likos sužeista in klaupi. 
Gydosi namie.

— Buvę miesto gyventojai 
Antanas Pecziulis ir szeimyna 
isz Pittsburgh, svecziuojasi pas 
savo sesute ponia Mare Bene- 
diktiene, 223 E. Oak uly.

EROPLANAS
ANT VIESZKELIO

Pasekmingai Nusileido
TURNPIKE, PA. — Karisz- 

kas F86D Sabrejet eroplanas 
pasekmingai nusileido ant 
Pennsylvanijos didžiausio 
vieszkelio, Pennsylvania Turn
pike, kai jam pritruko gazoli
no. Tikrai laime, kad kaip tik 
tuo laiku mažai automobiliu 
važiavo ant to vieszkelio.

Kad Major Carboneau, lakū
nui taip pasisekė ta greita ir 
dideli eroplana saugiai patup- 
tinti ant to vieszkelio, tai visi 
turėtu jam pasakyti acziu.

Bet tokis atsitikimas baisiai 
pavojingas, ir valdžia turėtu 
jau ka nors daryti, kad taip 
antru kartu neatsitiktu.

Dabar, kai beveik kas minu- 
ta daugiau ir daugiau eropla- 
nu randasi musu padangėse, 
valdžia turėtu parūpinti daug 
vietų, kur tokie dideli ir greiti 
eroplanai galėtu nusileisti, rei
kalui prise jus.

Mažu eroplanu aerodroma, 
laukai per maži ir per trumpi 
tokiems eroplanams; farmu ir 
ukiu žeme paprastai per 
minkszta.

Kai naujus vieszkelius dabar 
stato, tai vis yra parūpinama 
vieta prie vieszkelio, szalia 
vieszkelio, kur automobiliu 
draiveriai gali pasukti nuo 
vieszkelio jeigu automobilius 
sugenda. Panasziai dabar rei
kėtų jau susirūpinti ir eropla
nu ‘ ‘ vieszkeliais ’ ’ padangėse, 
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PP&L Annual Report 
Wins Added Honors

Pennsylvania Power & Light Com
pany’s 1954 annual report to share
owners has been honored with its 
ninth consecutive “Merit Award” in 
the 15th annual report survey conr 
ducted by Financial World, national 
business and investment magazine.

The latest award, 21st national ci
tation won by the local utility’s ann
ual report in ten years, qualifies it 
for final judging in the operating 
utility category, one of 100 industri
al classifications, as well as for the 
top “Oscar-of-Industry” trophy.

The award certificate cited PP&L’s 
1954 annual report “as among the 
most modern from the standpoint of 
content, typography and format of 
the 5,000 annual reports examined.”

Earlier this year at the Edison Elec 
trie utilities of 400,000 customers 
and over.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

kad ir jie galėtu “pasukti” 
nuo savo vieszkelio ir kur nors 
saugiai nusileisti. Be tokiu 
vietų, ne tik tiems kurie lekia ■ 
ant tu eroplanu yra pavojus, I 
bet ir žmonėms ant žemes, kai 
tokie eroplanai turi greitai nu
sileisti, ir neranda tinkamos 
vietos.

FABRIKAS
SUSPROGO

3 Žuvo; 6 Sužeisti
FLORENCE, ITALIJA. — 

In San Bartolo miesteli, netoli 
nuo Florence miesto, fabrikas 
susprogo. Kiek buvo galima 
dažinoti, tai trys tikrai žuvo, o 
gal ir daugiau. Szeszi darbinin
kai buvo sužeisti. Keli darbi
ninkai dingo ir iki sziol nežino
ma ar jie gyvi, sužeisti ar žuvę.

Tas susprogimas visiszkai 
nunesze to fabriko visa stogą ir 
baisiai daug iszkados padare.

DINGUSI MERGAI-
TUKE SURASTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

n as mate jauna vyra prie tu na
mu ta vakara, kitas girdėjo kai 
automobilius apie ta valanda 
nuo tu namu greitai nuvažiavo, 
dar kitas atsimena kai kaip tik

apie ta valanda szuva labai su
lojo. Bet nei vienas tikrai ne
gali sakyti kad jis ka mate ar 
kad ir mates dabar galėtu ji 
pažinti.

SKAITYKIT
“SAULE”

4 PLATINKIT!

Apsaugos Sekre. Pagclbininkas Pagerbtas

Apsaugos Sekretorius, C. 
Wilson inteikia laisves gar
bes ženklą savo pagelbinin- 
kui, H. Struve Hensel, kuris 
tuo paežius sykiu pasitrau
kia isz savo vietos Vaszing- 
tone.

Tarpu jųdviejų stovi Ap
saugos Sekretoriaus advo
katas ir patarėjas, Robert 
B. Anderson, kuris teipgi pa 
sitraukia isz savo vietos.
Szitie du vyrai yra baisiai 

daug nuveikė musu kraszto

gerovei, ir j u pasitraukimas 
dabar yra visu gailetinas. 
Bus sunku kitus rasti ju vie
tas užimti.

Daug tokiu gabiu, mokin
tu ir apsukriu žmonių dabar 
apleidžia Vaszingtona ir 
gryszta in savo amatus. Ir 
beveik visi jie sako kad jie 
taip daro nes atlyginimas 
per prastas, kad jie gali de
szimts ar szimta sykiu dau
giau užsidirbti.

□ □ o

VIENAS SKAITO,...
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, kada 
žinios ateina isz Korėjos ir Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yrą 
‘ ‘ Saule, ’ ’ kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto. "

TAIKĖ IN ŽMONA

Pataikė In Saiiuna
LAURENCE HARBOR, N. J. 

— John Wilson, su savo auto
mobiliu taikė in savo žmona, ir 
pataikė in saiiuna “Duffy’s 
Tavern”.

Keturios deszimts trijų me
tu amžiaus John Wilson, isz 
Keansgurg, užtiko savo žmo
na, keturios deszimts metu am
žiaus Beatrice už baro tame 
ealiune kur ji dirbo. Jis pasuko 
savo automobiliu staeziai in ta 
saiiuna per duris ir per lan
gus.

Automobilius iszverte to sa- 
liuno siena, sutrynė daug kries- 
lu ir staleliu ir sudaužė bara.

Saliuninkas, James Duffy ir 
Beatriče, tarnautoja, nebuvo 
nei sužeisti, bet iszkados saliu- 
ne padaryta ant daugiau kaip 
keturiu tukstaneziu doleriu.

Policijantai ji greitai suėmė 
ir suaresztavo. Teisėjui jis pa- 
siaiszkino kodėl jis buvo taip 
padaręs: “Mano žmona Bea
trice, paliko mane, ir asz pri
žadėjau jai atkerszinti. ”

ŽAIBAS UŽMUSZE 7
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kai žaibas trenke in medi po 
kurio visi jie buvo susirinkę 
apsisaugoti nuo lietaus.

Tai jau septyniolika žmonių 
taip žuvo in kelias dienas per 
ilga lietu ir audras szitoje apy
linkėje.

Po karsezio ir kaitros szita 
apylinke isztikro baisios au
dros ir viesulos su žaibais ir 
perkūnu. ;

Pirkie U. S. Bonus




