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Szesziu menesiu Juozukas 
Quinn nebežino ir rodos nei 
nepaiso kas ežia darosi, kai 
slauge Maureen Flynn ji ant 
ranku laiko, Szvento Vincen
to seratnamyje, Chicagoje, 
kai policijantai buvo ji sura
dę atidarytame lagamine

Isz Amerikos
n /

3 LAKŪNAI ŽUVO

30 Keleiviu Iszgelbeta

BURBANK, CALIF. — La- 
kūnas iszgelbejo trisdeszimts 
keleiviu ant savo eroplano, bet 
savo gyvastį paaukojo, kai jis 
patupdino savo eroplana ant 
Lockheed Air Terminai. Jo pa
galbininkas ir inžinu prižiūrė
tojas taipgi buvo užmuszti, kai 
ju tas dvieju inžinu DC3 ero- 
planas, su vienu užgesusiu in
žinu leidosi žemyn ir suardė 
elektros dratus, tvora ir sudau
žė kita Lakunu Sztabo eropla
na, C 54. Tik per kelis mastus 
jis pralenkė Prezidento Eisen- 
howerio Lockheed, “Colum
bine“ eroplana kuris buvo te
nai atvesztas del peržiūrėjimo.

Dvideszimts asztuoni kelei
viai buvo sužeisti, ir du to 
aerodromo darbininkai, kurie 
buvo ant žemes to eroplano su
važinėti. Bet nei vienas isz jui 
nebuvo labai pavojingai sužeis
tas, ir tik asztuoniolika pasili
ko ligoninėse iki vakaro.

Eroplanas buvo ka tik paki
lęs ligi tukstanezio penkių 
szimtu pėdu in padanges, kai 
Joseph Bradsher, trisdeszimts 
penkių metu amžiaus lakūnas, 
isz Santa Monica, California, 
per radija pranesze kad jis tu
ri greitai nusileisti, nes vienas 
jo eroplano inžinas užgeso. •

5716 METAI
' NEW YORK, N. Y. — 

Nežiūrint ir nepaisant ka jusu 
kalendoriai rodo, szie metai pa
siliks kaipo 5716 metai, sulyg 
Žydu rokavimu. Žydu Nauju

Surastas Lagamine Ir Kita Unija Prasiszoko BAGOCZKA
IN LIGONINE Už Geležines Uždangos

vieno Chicagos vieszbuczio 
kambaryje. Policijantai vai
kuti nuveže in szita seratna- 
mi ir paskui suaresztavo jo 
motina, Ann Quinn, isz New- 
York, kai ji sugryžo in ta 
vieszbuti.

o o o

Metu Szvente pasveikino 5716 
metus, su Rosh Hashanah 
Szvente.

Žydai ir vaiske, nežiūrint 
kur jie randasi panasziai ap- 
vaikszcziuoja szita deszimts 
dienu szvente, kuri baigsis su 
Yom Kippur.

Žydai, ne vien tik del biznio, 
bet ir del draugiszkumo, del 
sugyvenimo, sutinka ir kitas, 
Krikszczioniu szventes pripa
žinti ir net apvaikszczioti, bet 
jie savo teipgi neužmirszta, ir 
gal geriau ir sanžiningiau jas 
užlaiko negu mes savasias.

LAIVYNAS IMS
56,000 VYRU

Per Mažai Stoja 
Savanoriais In Laivyną

WASHINGTON, D. C.—
Laivynas iszliedo pirma savo 
pareikalavima nuo Antro Karo 
pabaigos, ir pranesza kad Lai
vynui reikia penkios deszimts 
szeszi tukstaneziai jurininku 
daugiau per ateinanezius sep
tynis menesius.

Ateinanti menesi Laivynas 
ims deszimts tukstaneziu, ir 
Armija tiek pat.

Laivyno virszininkai aiszki- 
na kad dabar trumpa jurinin
ku už tai kad dauguma j u stojo 
in Korėjos kara bet paskui po 
karo gryžo namo.

Nuo Antro Pasaulinio Karo. 
Laivynas net didžiavosi kad vi
si jurininkai ir karininkai yra 
savanoriai. Per Antra Pasauli
ni Kara Laivynas buvo paemes 
1,547,129 vyru.

Laivynas vis kalbina jaunus 
vyrukus savanoriai stoti in lai
vyną del keturiu metu. Tie ku
rie būva paimti in laivyną turi 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Darbininkai Gryžo In 
Darba; Unija Gal Bus 
Patraukta In Teisina

NEW YORK, N. Y. — Vyrai 
kurie dirba prie laivu uostuo
se, per asztuonias dienas strai- 
kavo. Ir ju unijos bosas, Will
iam V. Bradley, kuris pirmiau 
aiszkinosi kad ežia vien tik vie
tiniu darbininku klausimas ir 
kad unija nieko bendra neturi 
su tomis straikomis, vėliau pa
skelbė visu darbininku strai- 
kas visuose uostuose Atlantiko 
marese ir Gulf of Mexico. Jis 
taip pripažino kad tos straikos 
yra unijos vedamos.

Paaiszkejo kad ežia buvo ne 
darbininku straikos, bet pono 
Bradley susikirtimas su New 
York miesto valdžia.

Dabar unija gali būti atsako- 
minga už visus kasztus tu 
straiku. Laivu savininkams,
biznieriams ir apdraudos kom- News laikraszczio redakcija, 
panijoms szitos straikos kasz- ant kerszto isz piktumo nuszo- 
tavo daugiau kaip deszimts mi- ve ant smert savo bosą, už tai 
lijonu doleriu. Tai unija dabar kad tas bosas nesutiko ji vėl 
gali būti patraukta in teismą priimti in darba.
tiek užsimokėti ir dar daugiau (Tasa Ant 4 Puslapio)

Veda Kara Priesz Amerika

E-sie Mumma, penkios de
szimts penkių metu amžiaus 
farmerka, in Hummelstown, 
Pa., laiko medžiokles kara
biną rankoje, ir sako kad ji 
pasirengus bet kuri valdžios 
inspektorių nuszauti, jeigu 
jis iszdrys bent koja inkelti 
in jos ūki.

Ji yra apskusta ir in teis
mą patraukta už tai kad ji 
asztuoniolika akeriu, hekta
ru kviecziu daugiau pasisėjo, 
negu buvo valdžios nustaty
ta del jos septynios deszimts 
hektaru farmos.

Ji sako kad ežia ne val
džios biznis ka ji daro su sa
vo ukiu, ka ji sėja ant savo 1 
žemes. Ji sako kad ji nieka
dos nėra praszius pagelbos 
isz valdžios, ir kad ji gali sė

teismo kasztu.
Jeigu kompanijos ežia laimė

tu, tai kiekvienas darbininkas, 
tos unijos narys turėtu gero
kai užsimokėti ir pati unija bu
tu priversta visus kasztus pa
dengti.

Mums gaila darbininku, ir 
mes nenorėtume vėlinti kad jie 
turėtu užmokėti, nukenteti už 
savo vadu klaidas, bet mums 
iszrcdo kad visiems butu in 
sveikata jeigu tos kompanijos 
patrauktu ta unija in teismą ir 
jai gerai užriestu su visais 
kasztais. Szita unija dabar be 
tikro vado. Tie kurie vedasi 
vadais nieko gero unija neatne- 
sza, bet tik savo reikalais rūpi
nasi ir ožius varinėja.

NUSZOVE
SAVO BOSĄ

CHICAGO, ILL. — Buvęs 
darbininkas in Chicago Daily

ti kas jai patinka. Ji sako 
kad ji tuos kvieczius visai 
nei neketina parduoti, bet 
kad ir tai ne valdžios biznis.

Ir ežia mums iszrodo, ga
li būti daug teisybes. Jeigu 
ji tuos kvieczius neketina 
parduoti, jeigu ji jokios pa
gelbos isz valdžios niekados 
neprasze ir nebepraszo, tai 
tikrai, rodos, kad ežia jau jos 
ka ji sėja ar akėja ant savo 
ūkio.

Mes pirsztai badome in 
Sovietu valdžia, kad ji taip 
yra suvaržius farmerius, ir 
kiekvienam insako ka ir kiek 
įseti. Argi ne panasziai ežia 
valdžia pasielgia su szita 
moteriszke. Bus žingeidu to
liau pasiskaityti kaip ežia 
valdžia ta klausima iszrisz.

Sargybe Pastatyta, 
Kad Ji Nenusižudintu

PHILADELPHIA, PA. — 
Ponia Gertrude Silver, intarta 
už parupinima uždraustos ope
racijos ant savo duktes, kad ji 
nusikratytu negimusio kūdi
kio. Jos duktė nuo tos opera
cijos pasimirė.

Iki sziol teismas buvo pavė
linęs jai pasilikti namie, savo 
puoszniuose kambaruose, kurie 
kaip palocius iszrodo, in Mel
rose Park, bet dabar ji buvo 
nuveszta in Philadelphijos li
gonine del silpnaproeziu. Prie 
jos lovos ir prie jos kambario 
yra pastatyta sargyba.

Valstijos policijos virszinin- 
kas District Attorney yra isz- 
siuntes daugiau kaip dvide
szimts “Sub-poenas“ pareika
lavimus kad tiek žmonių pri
būtu in teismą, nes visi jie yra 
intarti už szita uždrausta ope
racija ir už tos jaunos bagotos 
žmonos, Oestreicher mirti.

Keli labai gabus, gerbiami ir 
garsingi Daktarai yra intarti, 
ne tiek už ta operacija, kiek 
kad jie apie tai žinojo ir nieko 
nedare.

Ta bagota boba Ponia Silver, 
isz pat pradžios baisiai neap
kentė savo žento, kuris, anot 
jos, nebuvo jos duktes rankos 
vertas.

Ta uždrausta operacija ant 
tos jaunos moteriszkes padare 
Žydelka su savo vyru. Bet su
lyg Pennsylvanijos valstijos 
instatymais visi tie kurie prie 
tos operacijos prisidėjo yra 
taip pat kalti.

APDRAUDA
NUO POTVANIO

NEW YORK, N. Y. - 
Apdraudos kompanijos sako 
kad jos jokiu budu negali isz- 
rokuoti kaip butu galima žmo
nėms duoti apdrauda nuo pot- 
vanio. Jos sako kad tokia ap
drauda tiek baisiai kasztuotu, 
kad retas kuris iszgaletu taip 
apsidrausti.

Kai buvo inneszta, kad ap
draudos kompanijos, duoda
mos namu apdrauda priverstu 
visus apsidrausti ir nuo potva- 
nio, o kompanijų atstovai pa- 
aiszkino kad tai butu daugu
mai žmonių skriauda, nes kam 
žmogui, kuris gyvena kalnuose 
tokia apdrauda butu reikalin
ga, ir kam jis turėtu būti pri
verstas imti apdrauda kuri jam 
visai nereikalinga.

O isz kitos puses, jeigu tik tie 
imtu tokia apdrauda kurie gy
vena slėniuose ar prie upiu, 
mariu, tai kompanijos turėtu 
tiek daug imti už tokia apdrau
da, kad retas kuris iszgaletu 
taip apsidrausti.

Kitas patarimas buvo kad 
valdžia tokia apdrauda duotu. 
Bet net ir valdžia, su savo bili- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Bolszevikai Apie Klai
pėdos Laivyną Skelbia 
Kad Jis Esąs Sudarytas

Daugumoje Isz 
Lietuviu

Vienok tai netiesa. Daug 
personalo sudaro Rusai. Tai ro
do kad ir per Vilniaus radija 
arba Bolszevikineje spaudoje 
skelbiamu laivu kapitonu ar 
kitu tos ruszies “pirmūnu“ pa
vardes. Gautieji pra.neszimai 
szi yra patvirtina. Atlygini
mas? Kurio nors neturinezio 
vardo, tik paprasta numeri, 
tankinio kokiu 500 tonu talpos 
ir su 18 žmonių ingula kapito
nas gauta bruto algos apie 
1,100 rubliu menesi. Jis žino
ma gali insigyti net firmos 
“Pobeda“ rankini laikro in 
350 rubl., vertes (auksiniai tos 
firmos laikrodžiai atsieina 
1,265 rub.), pora civiliu geros 
medžiagos kostiumu ir kitokia 
panaszios ruszies ‘ ‘ nuosavy
be“. Už plaukiojimus skiriami 
dar priedai, ir tokio kapitono 
alga pakyla iki 2,000 rubliu. 
Pagal alga antra vieta tenka 
vyr. mechanikui. Dauguma in
gutes sudaro komjaunuoliai. 
Tarp ju rasime ir viena kita 
Lietuvi. Dirba laive gauna apa
tinius ir virszutinius drabu
žius, ilgus batus, vatini szvar- 
ka ir vatines kelnes. Pagrindi
nis atlyginimas siekia, kaip ir 
virėjos, maždaug apie 550 rubl.

Virėjos padėjėja, valytoja

Numalszinti

Policijantams ne ilgai eme 
mitus du neva drąsuoliu su
imti ir jiems ragus aplaužy- 

, ti. Jiedu buvo suimti ir su- 
aresztuoti in El Reno, Okla- 
soma. Jiedu buvo pasivogė, 
privertė dvi moteris juos 
veszti savo automobiliais, ir 
viena szeimyna jiedu buvo 
baisiai iszgazdine.

Jiedu yra dvideszimts tri
jų metu amžiaus Charles 
King von Amburgh, po kai
rei, kurio veidas sukruvintas 

Į ir taip toliaus tegauna tik 400 
rubl. Tarnybine kalba visados 
Rusu. Bet ir nedarbo metu ten
ka daugiausia kalbėti Rusisz- 
kai, nes ingutes dauguma suda
ro Rusai. Nors maistas nėra, 
palyginti, blogas, bet kai lai
vas atplaukia in uosta ir virėja 
iszvyksta in miestą, tai juri
ninkai ir pagelbinis ypatiszkas 
virtuvėje iszgrobsto visus val-

1 gio likuczius. Produktus laivui 
reikia pirktis specialioje krau
tuvėje, esanezioje uosto rajone. 
Maistpinigiu vienam asmeniui 
uoste skiriami paprastai 6 rub
liai, o juroje, 12 rubliu per die
na. Krautuvėje daugiausia ma- 

|tyti konservu dežucziu. Pavyz- 
dis: 700 gramu kiaulienos dėžu
tė kasztuoja apie 11 rubliu; 500 
gr. svorio koncentruoto pieno 
deže, 5 rublius; marmelado 1 
kg. deže 7 rub., cukraus kg, 
nuo 8 iki 9 rubliu ir taip to
liaus. Isz spec, krautuves gauti

i agurkai labai dažnai dvokia.

Tankiniams laivams kurui 
teikti Klaipėdoje yra dvi cis
ternų grupes. Viena isz j u sto
vi senoje cisternų vietoje ir yra 

i skirta karo reikalams, o antro
ji cisternų grupe yra Smeltės 
pietiniame gale, maždaug 1 km 

i atstu nuo naujo žveju uosto, 
į Szios cisternos teikia kurą tik 
laivams ir žemes ūkio reika
lams. Klaipėdoje yra ir kari
niu laivu. Tai nedideli kariniai 
traleriai ir povandeniniai lai
vai, kuriu dažnai matoma iki 7.

Iszplaukdamas in kelione 
laivas kiekviena karta turi su-

fTasa Ant 4 Puslapio)

Drąsuoliai

ir dvideszimts metu amžiaus 
Marco Antonio Riggio. Tre- 
czia s jaunuolis Riggio brolis, 
penkiolikos metu Jonas buvo 
vėliau suimtas. Visi trys pa
reina isz New York.

Kai policijantai juos už
klupo, tai drąsuolis Charles 
King von Amburgh nenorė
jo pasiduoti, tai už tai jo vei
das tokis. Ju drąsą greitai 
iszgaravo kai policijantai 
juos biski patuzikojo.

O O C3
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Kas Girdėt
Iszkados tiek padaryta tos 

viesulo®, kad ims daugiau kai 
visa meta nors kiek tu miestu, 
miesteliu atstatydinti.

Žmones, kurie gyvena in Po- 
conos, Pennsylvanijoje, sako 
kad iszkados butu beveik visai 
nepadaryta nuo to potvanio, 
jeigu dideli ežerai, prūdai ne
būtu sugriuvę ir tiek vandenio 
ant sykio paleidę in visas upes 
ir upeles.

Garadžiui darbininkai pata
ria kaslink automobiliu, kurie 
per ta potvani apsemti. Tokius 
automobilius jau visai neužsi
moka. taisinti. Toki automobi
liu pataisinti kasztuotu ma
žiausiai tūkstantis doleriu, ir 
net ir tada jis butu mažai kam 
vertas. Jie pataria toki auto
mobiliu parduoti už tiek kiek 
galesite • gauti. Garadižmonai 
tokius automobiliu pirks vien 
tik del daliu kurias jie pavar- 
tuos kitus automobilius taisant.

Karpinteriai ir namu prižiū
rėtojai pataria, kad jeigu per 
ta potvani jusu grindos buvo 
apsemtos, tai geriau ir pigiau 
visas jas iszlupti ir naujas in- 
deti, negu senąsias lepinti ir 
taisinti.

gi- a ž i a i p a t a r n a uida m i.
1 • •

In Milwaukee, trisdeszimts 
devynių melu amžiaus Henry 
Krahl buvo suaresztuotas, už 
tai kad jis prakeikdavo ir 
szlyksz,ežiais žodžiais pravar
džiavo visus draiverius, kurie 
pro jo namus pravažiavo su 
“Cadillac” automobiliu. Tei
sėjo užklaustas kodėl jis , taip 
dare, jis pasiaiszkino kad jis 
ant visu, kurie turi “Cadillac” 
automobilius pyksta ir pagie
ža lieja, nes vienas tokis drai- 
verys su “Cadillac” automobi
liu jo girl-frenta sužiedutuve 
nuo jo pasiviliojo, pasivogė.

In Newcastle-on-Tyne, Ang
lijoje, mažo ūgio, penkios de
szimts vieno meto amžiaus mo
kytoja, Gertrude Bird, užtiko 
szesziu pėdu, petinga burlioką, 
Angus Cleghorn, insilaužiant 
in Szventos Hildos parapijine 
mokykla, ji ji nustvėrė už kai
tuliu, davė jam in žanda taip 
kad ji partrenke aut žemes, ir 
ant jo atsisėdo kol policijantai 
pribuvo. Ji policijantams pasi
aiszkino: “Asz nenorėjau ji su
žeisti, tai asz jam tik biski per 
žanda uždaviau. Nabagas Cleg
horn džiaugiasi policijantus 
pamatęs ir mielu noru su jais 
nuėjo in kalėjimą, kad tik pa
bėgus nuo tos mažos mokyto
jos.

Nors dabar liūdna ir nyku 
Poconos kalnuose, kur tik stul
pai ir palauszti balkiai stygu- 
riuoja. Bet ateis kitos vasaros, 
pievos vėl žaliuos, upeliai ty
vuliuos ir vaikai vėl atosto
gaus. Ir kur buvo gražus vai
kams “Tobey” parkas, vaikai 
gal per kelias vasaras žvejuos, 
kas ir knis ir sau maža turteli 
gal susirinks. Nes kai tas po- 
tvanis užėjo, savininkas nesu- 

' spėjo nei cento isz savo to par
ko iszsineszti, o tenai buvo ke
letą desietku tukstancziu do
leriu vien tik deszimtukais, 
penktukais ir penais, centais. 
Potvanis visa ta sidabrini ir 
varini turtą nusinesze ir isz- 
sklaide in visus k r a s z t u s. 
Reiszkia to upelio krantai yra. 
dabar pinigais nukloti.

- • • ”
Cigaretu durnai yra ne tiek 

nuo tabako, kiek nuo taksu; ar 
bent taip dabar iszrodytu. Jei
gu Pennsylvanijos valstija da
bar uždės dar viena centą tak
su ant cigaretu, tai už dvide- 
szimts cigaretu mes mokėsime 
dvylika centu taksu. Gal vien 
tik sznapsas, spiritus yra la
biau taksuojamas.

In Columbia apygarda, Wis
consin, Ponia Jeanette Lecy 
stengiesi pabėgti nuo policijan- 
tu, kurie ja vijosi. Ji draivino 
apie szimta myliu in valanda 
kai ji isz savo automobiliaus 
iszszoko, ir visai nei nesusižei- 
de. Vėliau ji pasiaiszkino poli
cijantams kodėl ji iszszoko isz 
to savo automobiliaus kai ji 
taip padūkusiai greitai važia
vo: “Asz nenorėjau susižeisti.”

Ateinancziais metais Vasz- 
ingtonas pajus szito potvanio 
in tekine savo ižde, nes daug 
mažiau taksu ateis isz tu vals
tijų, kur ta viesulą ir tas po
tvanis atsilankė. Beveik visi 
gales nuo savo taksu numuszti 
kasztus to potvanio.

Pypkes Durnai
Graži Saulele

2JS A ULE” MAHANOY CITY, PA.

SVIETAS DVASIU

Valdžia pranesza kad valsti
jos turės isz savo iždu pasitai- 
sinti iszplautus vieszkelius ir 
nunesztus tiltus, nes ežia vals
tijos reikalas, ne valdžios.

Kava vėl pabrangs; apie tris 
centus ant svaro.

In Cheektowaga, New York, 
du vyrai insilauže in Emil Sin
ger’s saliuna, kai jis su savo 
žmona buvo iszejes in miestą 
apsipirkti. Tiedu vagiai per 
szeszias valandas patarnavo 
kostumeriams, parduodami alų 
ir sznapsa ir pagamindami 
sandviezius. Paskui jiedu sau 
ramiai iszejo isz to saliuno, isz- 
sineszdami keturios deszimts 
doleriu isz registerio ir apie 
septynios deszimts penkis do
lerius, kuriuos jiedu “užsidir
bo” tiems kostumeriams taip

Graži saulele,
Dievo dukrele!
Kur tu buvai?
Ir kur nuslydai?
Už kalnu už juriu,
Už vandenėliu
Piemenelius szildžiau
Ir juos raminau.
Asz puoš raminau,
O ir vaktavau,
Kaipo Lietuvos vaikelius, 
Vargingus sieratelius.
Graži saulele,
Dievo dukrele!
Kas tave užžibina?
Vakare užgesina?
Dvi turiu žvaigždeles,
Kaip isztikimauses seseles, 
Žvaigždute auszrine, 
O ir vakarine.
Auszrinuke užžibina;
Vakarine užgesina,
Tik tos dvi žvaigždeles, 
Kaip skaiseziausios mergeles!

PLATINKI! 
“SAULE”

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

dukrele ba esmių tavo szesze- 
liu; in antra, diena su dviejetu 
kalikui silsesiesi szitoje vieto
je.”

Vyras rūpinosi kaip galėda
mas, kad tai isz galvos isz- 
muszt, nes nieko nąpadąre. Pa
ti isz maži urnos prisiklausius 
visokiu pasakų apie vaidulius, 
in raganas ir tam panaszes pa
sakas, tikėjo in savo šapu a o 
kada artinosi dienos persiski- 
rimo da labiaus bijojo jog net 
vietos isz nerimastes negalėjo 
sau rast.

Kada atėjo ta valanda po at
siradimui kūdikio pasakė bo
ba del jos motinos, jog da an
trais kūdikis ateis ant svieto, o 
motina atsake: tegul mano 
duktė apie tai nežino.

Nes to negalėjo paslėpt 
priesz gimdanezia ir nelaimin
ga, tare in vyra su didele ru- 
ipesczia.

— Isizsipildo mano sapnas. 
Isztikro, sziltine palaginiai su
trumpino dienas gyvenimo.

Sapnas Prigauto Vyro
Vienas vyras nužiūrėjo savo 

paezia, nes ir turėjo priežaste 
ba pati turėjo sau jauniki. Vie
na karta paemes knyga, nusi
davė in laukus . sėdo po liepos 
pavesiu, s'kaiti ir be skaityda
mas užsnūdo. Sapnuoje jog 
jaunas vyras su jo paezia atli
kinėję gedliva darba; pabudo 
ir ka greieziause paskubino na
mon. Nes in grineziai tuojaus 
neejo, perlipo per tvora, nusi
davė pas Įauga tos stu'beles kur 
jo paezios lova stovėjo, prista
tė kopiecziuke ir pamaiželi pa- 
lipejas dirstelėjo per Įauga ir 
ligiai teip pamate kaip sapna
vo. Iszmiutingas vyras ne darė 
riksmo, pamaiželi vela nulipo 
žemyn nuo kopecziu ir tarė: 
Jau po visam, kas stojosi neat
stos ir tuojaus pasirūpino apie 
atsiskyrimą, ba tai stojosi 
Franci jo j, o tenai s ant atsisky
rimo nedaug reike rūpintis.

K *
Pasirodimas Numirusios Kara
lienes Szvediszkos ir Grafienes 

Steebok
Pasirodimas, apie kuriu 

crion trumpai ir daug yra ludi- 
yra labai akyvas ba pasirėdė 
vidurdienyje ir daug yra ludi- 
niku kurie tai regejo; žinia 
apie tai randasi arkyve Stok
holme. Kada Ulrika, Szvedijos 
karaliene laike buvimo tam 
mieste numirė, kuna josios pa
gal priimta būda, sudėjo in 
graba ir neužvože. Grabas sto
vėjo pakajuje, kurio sienos bu
vo juoda gelumbe iszmnsztos, o 
aplinkui graba ant augszto ka- 
tafala.us žibėjo vaszkines žva
kes; karaliszka gvardije turėjo 
sargybe prieszpakaji. Po piet 
pribuvo isz Stokholmo, grafie
ne Steebok, mylima prietelka 
nebas’zninkes karalienes ir 
kad inejo in prieszpakaji, kapi
tonas gvardijos atidavė jai 
prigulinti pasveikinimą, ir nu
vedė in pakaju kur gulėjo kū
nas ir paliko ja. Tykabuvo tam 
pakajuje ir tarnai mislino, jog 
jije meldžiasi, nedryso per- 
szkadyt, o ir duriu neatidarė. 
Nes kada per ilgai užtruko, 
pradėjo pri bijot, misly darni, 
jog apalpo; kapitonas pamaže
li duris pravėrė, nes ka tik ne- 
pargriuvo isz iszgasfies. Prisi
artino visi aficieriai ir karei
viai prie duriu, žiuri, karalie

ne sėdi grabe ir su pribuvusia 
jauslei laikosi viena kita.

Netrukus tasai regėjimas pa
maiželi pradėjo nykt, kaip mig
la. Kada isznyko, kūnas kara
lienes vela gulėjo kaip priesz 
tai grabe, nes grafienes Stee
bok nebuvo. ’Ant tuszczio per- 
jieszko visus pakajus o niekur 
pėdsako nerado! Ant tu pėdu 
nusiuntė kurijeriu su žinia in 
Stokholmą ir dažinojo jog gra
fiene tame laike numirė, kada 
mate apsikabinuses su karalie
ne. Apie ta atsitikima aprasze 
ir tiejei, ka ta viską regejo pa- 
sirasze.

Žiurkgaudis Hamelen’e
Vargei kas skaitė isz Lietu

viu daina Geetho, kuri sziezion 
persideda kone žodis in žodi.

Linksmoje aplinkinėje, arti 
upelio pilna žiuveliu, guli seno- 
viszkas miestas Hamelen, Han- 
overine vieszpatysto. Tame ati 
mieste 1284 m., atsitiko negir- 
detinai, ant ilgai neužmirsztan- 
tis ludnas atsitikimas, kuris 
del tėvu turi but didele perser
ga, idant savo vaikus serge tu 
nuo pikto ir augintu baimėje 
Dievo.

Augszcziau pasakytam mete, 
miestas Hamelen, buvo pripil- 
dintas žiurkėmis, teip jog ne
buvo grincz.es priemeniojos, nei 
skiepo h* 1.1., kur tu biaurybiu 
nesirastu. Gyventojai naudojo
si budu, state visokias slaistas 
pametinejo žiurkžoles veisino 
kacziui ka nuo daugiausia, nie
ką nemaezino: gyventojai vos 
galėjo nuo tuju nevidonu atsi- 
•gint, isz ko turėjo neiszsakyta 
beda.

Viena karta atvyko in ta 
miestą kokis tai žmogus, bai
sesnio veido, teip jog gero nuo 
jo negalėjo tikėtis, sakėsi esąs 
žiurk-gaudžiu ir prižadėjo, jog 
jeigu jam sudės kiek pinigu tai 
visas žiurkes isz miesto iszguis.

Nuvarginti gyventojai per 
ta baisu amara su džiaugsmu 
sutiko ant to ir prižadėjo, jog 
duos tiek pinigu kiek pats no
rės, bile iszgelbetu nuo tos pa
vietres. Kada susiderėjo, tasai 
navatnas žmogus pradėjo vaik- 
sztinet visom ulycziom ir ant 
kokios tai szvilpinaites szvil- 
pint koki tai szoki negirdėta, 
ant kurio tai balso visos žiur
kes ir peles pradėjo iszlindinet 
isz savo kavoniu ir linksmai 
kaip debesis bėgti paskui taji 
žmogų. Kada jau visas isz- 
szauike isz kavoniu, iszvede vi
sas in užmiesti hibrido in upia 
nuolatos graindamas ant szvil- 
pinaites ir teip ilgai vandenyje 
stovėjo kol visos žiurkes ir pe
les neprigėrė.

Gyventojai Hamehi’o maty
dami tai, persigando visi ir 
mislino jog tai yra didelis ra
gams, arba pats velnias. Pradė
jo gailėtis, jog užsidėjo su 
tuom nedorėliu ir po tuom ne
norėjo užmokėt suderėtu pini
gu. Užpyko baisiai tasai atvy
kėlis, net jo veidas da baisiau 
iszrode kerszino del visu gy
ventoju, jog už apgavysta gai
lėsis, ba jisai nedovanos. Savo 
piktybe teip iszvere.

Ant rytojaus kaipo 29 Bir
želio, 1284 m., pripuolė Szven- 
to Petro ir Povilo, o visi gyven
tojai miesto buvo susirinkia in 
bažnyczia ant Misziu.

Laike tosios nuobaženstvos, 
tasai netikėlis iszlbego ant uly- 
czios apsivilkės in marga kite-

Ii, pasiūta isz visokiu szmote- 
liu o ant galvos navai na rau
dona kepure, su didelėm plunk
snoms. Tai apsirėdęs, bėga per 
visas ulyczias gilindamas ant 
dideles szvilpines ir visaip rai- 
vindamaisis.

Vaikai kaip žinoma, pamate 
toki sutvėrimą, iszlbego isz na
mu ir su riksmu susirinkia jau 
apie 130 vaiku ir mergaieziu, 
iszvede juosius in užmiesti net 
pas kaina Keopfal vadinama, 
kuris guli in sza'le rytu nuo ke
lio Hanoveirnio. O kada su sa
vo nekaltu pulkeliu pribuvo in 
vieta liepe kalnui prasiskirt, 
po tuom su visais vaikais ineje 
in taja urvą, ir daugiau niekas 
ju neregėjo.

Verksminga t aje žinia dane- 
sze dvejata vaiku, kurie sugry- 
žo isz to pulkelio. Nes ir tiedu 
valkelei galybe to pikto žmo
gaus, vienas liko nebiliu, o an
tras neregiui. Nebilis nuvede 
pas ta kaina kur dingo visi vai
kai, o neregįs apsakė kaip sto
josi. O vela viena nesziote, ma
te iszfolo kas dejasi su vaikais, 
kaip nugarmėjo kradžiai in po 
žeme.

Su didele gaileste ir verksmu 
nusidavė motinos pas kaina ir 
jieszko vaiku kąsdamos žeme, 
bet ant tuszczio buivo galima 
dažinot.

O jog tai buvo tikrai, tai da 
ir Siziandien tam mieste apie tai. 
neužmirszo randasi tenai su
raižyta knyga ir sudėta mies- 
tiisizkam arkyve ir da sziandien 
kožnas gali matyt. Daugelis 
rasztininku aprasze apie tai 
raidėms visokiuose liežuiviuose.

Per ilga laika po tuom atsi
tikimui nuo 29 Birželio 1284 
m., gyventojai skaito motus.

Apart to, ir sziandien tam 
mieste gyventojai turi paprati- 
ma jog laiko veseiles, vaikszti- 
nejo muzikantai ulycziomis ir 
grajina idant primint moti
noms aipie įpražuivima pulkelio 
vaiku. '

Lig szia.ni laikui yra ženklas 
kur tiek nekaltu vaikeliu pra
žuvo, apaugės bruzginais, o se
niau stovėjo ten du akmeniai, 
kryžiai kurie buvo ant grau
dingos atminties pastatyti. Ant 
tu kryžių buvo -iszkaltos rožes 
ir skaitlis metu. Vėliaus vienok 
tieje kryžiai dingo, ;ba kožnos 
isz akyvumu atlankydamas tą
ją vieta, po szmoteli numuszi- 
nejo ant atminties.

Sztai yra tikra istorija 
Žiurk-gaudžio ir kaip jisai pa
griebė pulkeli vaiku Hamelne 
1284 mete.

Apraszimas talpinusi Arkyv. 
Kar. Hanavero ir Kun. Buns- 
vickas.

Teipos-gi Paryžinam “Ala- 
gasin Pittonesbue” 1843 m., 
Kovo buvo patalpinta Varsza- 
vinara laikrasztyje Magžin- 
powszchny XIII tome.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo 
Nr. 1955

Pirkie U. S. Bonus

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

N o .103—Vai delota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
■zio iszimta isz Lietuviszku 
nžlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
■Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakai tymai 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.ll 6—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
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, 
76 puslapiu. 25c.

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka 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 Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabege« 
le; 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, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Arziuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

Jio-172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

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

No.198—Groinata 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. 15<j

Kaip Uisisakyti Knygas:

ILvA1 Užsisakant knygas is» 
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.

Ear* Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Aloni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. A-

grincz.es
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SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

Svietas Dvasiu
Sapnai ir Prijautimai

— Gerai apsakysiu asz tau 
taje istorija, bet ne greicziau 
kaip po piet, ba. czion yra viso
kiu, tai ne noriu idant girdėtu.

— Tai gal Ponas Majoras 
nusiduosi in mano pakajeli! 
Ten niekas negirdes.

Tiko noringai, liepau nu- 
neszti juodos kavos su romu in 
mano pakajeli, majoras užsi
degęs pypkelių, pradėjo apsa- 
kima.

— Žinai, jog nebaszninkas 
Holtzmanas 'buvo tykus žmo
gus, lipnus prie kožno ir pilnas 
dorybes. Pati jo turėjo suvis 
kitoki būda. Tylėjo nebagas ir 
niekam nieko aipie jaja nesi
skundė. Po Francuzinai karai, 
vienas Francuzas kareivis bu- ■" ) ♦ 
vo pas mus nevaloje, kuris tan
kiai atsilankinejo pa.s Holtz- 
mana, o norint ir buvo po tam 
luošu, tai ne gryžo in savo tė
vynė Francuzije, apsiliko Jau- 
er’e. Buvo nuogas kaip piplys, 
be skatiko, o kad ipasimylejo su 
paczia Holtzmano, toji ji kaip 
arkli maitino, o tas prižadėjo 
su ja apsipacziudt, kaip pats 
josios numirs; o kad Holtzma
nas da buvo sveikas ir drūtas, 
tai Francuzas butu laukes kaip 
ilgai ant tosios Veselkos, o gal 
ir kažin nesulaukęs. Holtzma
nas turėjo ir pinigu pusėtinai, 
o kad neturėjo vaiku ketino 
imtie koki sierateli.

Holtzmanas turėjo susiriszi- 
ma su vienu fabrikantu gelum
bes Huntzenbergu isz Vrocla
vo, o kuris man nuo mažumes 
buvo pa.žinstamu, ba drauge 
mokinomės ir buvome tikrais 
draugais. Kada Huntzenbergas 
atvažinėjo in Jauer, nuolatos 
apsistodavo pas Holtzmana. 
Viena karta rodos, buvo tai 16- 
ta Balandžio 1817 mete, turė
damas pas ji svarbų veikalu, at
važiavo in musu miestą ir kaip 
visada, stojo traktierneje; po 
Aukso Liavu. Pati Holtzmano 
pasakė svecziui jog gaspado- 
riaus namo ne yra mieste, isz- 
važiavo su veikalais. Ant klau
simo, ar greitai sugrysz, atsake 
jog apie tai negalėjo tikrai pa
sakyt. Kuntzenbergas pastana- 
vijo laukti ir apsistojo trak- 
tierne. Vakare nuėjo gult ir ne
trukus' kietai užmigo. Sztai 
apie pu'siaunakczia pajuto, jog 
nuo jo trauke paklode ir budi-

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

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

na krutindamas už peties. Ati
daro per tai akis, žiuri ar lai-

Žmogau, jeigu esi 
Neužganadintas isz patiesi 

saves, 
Tai kitam nedarykite 

nesmagumo, 
Kaltindamas ji už savo 

bedas.

Su bėgimu laiko , 
Tiejie kurie mus 

mylėjo, 
Apleidžia mus, o in 

ju vietas, 
Pribuna tieji kuriuos 

mesi mylime. 
Reikia, žmonis mylėti, 
Nes tai,p liepe mums 

Daryti Krikszczioniszkas 
mokslas, 

Nežiūrint ant to kokiais 
jie yra.

Tai ne yra dideliu 
daigtu, 

Mylėti gerus žmonis, 
Dorus, tykius teisingus 

Ir Dievobaimingus.
Reikia ir savo nevidonus 

mylėti.
* * *

Negalėdama gyvent be jokio 
Užsiėmimo ir tinginiauti, 
Viena senuke isz Vestu, 
Atėmė sau gyvastį per 

nusitrucinima.
Priesz mirti parasze ji 

laiszkele, 
Paduodamai priežasti, 

Del ko sau atėmė gyvastį: 
Jieszkojau sau kokio nors 

užsiėmimo, 
Nenorėdama būti sunkenybe 
Savo vaikams nei kitiems, 
Ir negalėdama, jo surasti, 

Apleidžiu szi svietą! 
Geidžiu persiskirt su 

sziuom svietu, 
Nes naminis darbas mane 

užlaikė jaunystoje.
Kiek tai musu sziandieniniu 

Gaspadineliu rugoja ant 
naminio darbo!

Juk naminis d abbas priduoda 
moterei užganadinima, 

Kūno iszsivystima ir gera 
sveikata.

Platinkit “Saule”
*........................ - i T)"' '■! I' — ■■■ 

kais ne miega ? Temina geriau 
ir savo akimis nenori tikėt! 
Priesz .ji stovi pats Holtzmanas 
isžblyszkeį., apsiaubtas. paklo- 
dia, ant krutinės turi baisu žai- 
duli kraujais apibėgusi. Hunt
zenbergas kliktelejo; nes vai
dutis uždėjus savo delną ant 
jo lupu tarė:

— Ne riekia ir nebudink 
nei vieno; pati mano pasakė 
tau jog iszvažiavau su veika
lais; ne tiesa. Jije nužudė mane 
su peiliu, tai]), teip nužudė ma
ne su peiliu ir kad taje žudins- 
ta paislepti, mano kuna paslėpė 
ant ^iemo szaszlavo.se. Užsiimk 
laidojimu mano kūno; jeigu tai 
padarysi, bukie tvirtu, jog tau 
n e pasi 1 i k s i u s k o 1 i n g u.

— Tai pasakęs lavonas isz- 
nyko. Huntzenbergas per ilga 
laika buvo negyvas, nei numi
ręs isz tokio pasirodimo; ant 
galo iszdejo sau, jog tai turėjo 
jam tiktai isz miego tas. pasi
rodyt. Apsimalszines velei už
migo, atsikėlė anksti ir iszejo 
pavaikszcziot; nes naktinis at
sitikimas buvo galvoje. Kelis 
syk pasikelinejo mislys eiti pas 
burmistrą, nes susilaikė, idant 
nebūtu iszjuoktu. Su.gryžes in 
traktiernia ipatemino Holtzmo- 
nienia randai triusentesia na
mie; ant paklausimo, ar greitai 
sugryž vytas, be jokio susimai- 
szimo atsake:

— Dievas žino!
Huntzenbergas da buvo tvir

tesniu, jog tai buvo sapnas, pa
love rūpintis, nes nieko niekam 
apie tai nesake. O kad Holtz
manas nesugrįžo, buvo pri
verstu da viena nakti nakvoti. 
Atsigulė ir gardžiai miegojo, 
be pertraukio lig 12-tai valan
dai; nes tame vėl jauiczia, kaip 
traukia nuo jo paklode ir budi
na kalbėdamas vardu. Persi
gandęs ipaszoko ir kas. Priesz ji 
stovi vėl tas pats szeszelis 
Holtzmano, tiktai su rūstesnių 
veidu ir tarė:

— Nepaklausiai manės, o 
asz tau tiesa kalbėjau, jog pati 
mane nužudė. Duokie žinia po
licijai ir palaidokie mano kū
ną. Jeigo to neiszpildisi, tai pa
minsi! Jeigu mano kuna palai
dosi, asz tani už tai pasakysiu 
valanda smerties.

Po tu žodžiu vaidutis iszny- 
ko. Tada Huntzenbergas supra
to, jog tai ne sapnas, szoko isz 
lovos, ba jam buvo baisu būtie 
po vienui stogu su žadintoja, 
iszejo laukan ir vaiksztinejo 
ulycziomis kol praszvito. Asz 
tada gyvenau gale mie'sto (kal
bėjo majoras) ir krapszcziausi 
mano darželyje, kad szitai in- 
bega. Huntzenbergas baisiai 
persimainęs, su susivelusais 
plaukais, ima mane už rankos 
ir veda toliaus in sodeli. Czion 
da drebėdamas isz baimes, ap
sakinėjo man savo atsitikima ir 
praszo apie rodą. Jo apysaka, 
nemažai mane sujudino; pasa
kiau jog tuojaus reikia eiti pas 
burmistrą ir praszyt, idant 
lieptu padaryt krata, pagal 
iszpažinima lavono.

Nuėjome pas burmistrą, ku
ris isz pradžios apsakymu 
Huntzenbergo palaike už szpo- 
sa; dyvijosi kaip drystu truk
dyti valdžia su savo sapnais. 
Tada asz pradėjau davadžioti, 
jog yra. privalumu dažinot, kur 
iszvažiavo Holtzmanas, o vėl 
nesakyt, jog atėjo krėsti, tiktai 
jog peržiūri, ar laikais kokis 
neszvaruma ant kiemo nesi
randa.. Po ilgam prisispirimui, 
sutiko „burmistras ant tos pas
kutines rodos ir paenies su sa
vim pora policijai! tu, nusidavė 
tiesiog in namus Holtzmano.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 
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Gaispadiiie tuom laik buvo isz- 
ejus in miestą kokio tai pirki
nio. Užeja ant kiemo, prtulejo 
atkasinėti szaszlavas ir netru
kus rado kruvina kuna nelai
mingo Holtzmano, teip isz.ro- 
danti kaip nakti Huiiitzenber- 
gui pasirodė. Visi net nutirpo! 
Tame laike pareina žadintoja 
ir paregėjus ta viską, pabalo ir 
apalpo. Paėmė ja po sargybe ir 
patalpino kalėjimą. Kuna ne- 
baszninko, po apžiūrėjimai su- 
dinam, palaidojo pasirūpinimu 
Huntzenbergo, kuris po tam 
baisiam atsitikimui skubino ka 
greieziausia namon in savo 
miestą; -nes valdžia da sulaikė 
kol nuo parasze protokula apie 
tai. Huntzenbergas da. turėjo 
viena nakti nakvoti tame name, 
kuriame likosi papildinta žu- 
dinsita, ir pamisimo: Na, norint 
dabar r amai pernakvosiu.-

Nusidavė isz laik ant atsilsio, 
miegojo gerai lig dvyliktai va
landai, sztai vėl traukia nuo jo 
paklode ir vela budina. Akis 
praplesze iy paregėjo szeszeli

Holtzmano, tiktai veidas links
mai iszrode ir tarė:

— Atėjau padėka vot, o 
drauge iszpildytie duota priža
dėjimą. Tu mirsi už meto nuo 
szianakt ant dvyliktos valan
dos rengkis ant smert ir bukie 
sveikas.

■Greicziau skaitytojau tu sau 
mzdesi, kai.]) czion gali apra- 
sz\ t, kaip persieme baime tuom 
trecziu regėjimu. Huntzenber
gas buvo iszmintingu ir dievo
tu žmogum smerties nebijojo, 
vienok apie tai iszgirdes, teip 
pervėrė jo duszia, jog ka tik 
tai neiszejo isz proto. Negalėjo 
netikėt: ba du sapnai praeiti 
iszsipildė ir del to, pradėjo ap
siprasi! mislymis, apie artima 
savo smerti, ir ipaistanavijo 
tuom laik užsiimtie sudavadiji- 
mu savo veikalu ir pasirengti 
ant ateinaaiczio gyvenimo am
žino; tokiu budu eme sau už 
privaluma prasiszalinti nuo vi
sokiu švietimu niekyseziu. Is* 
linksmo ir svetingo žmogaus, 
stojosi paniuro ir neprieigu del 
visu, apart artimu giminiu; su- 
davadino savo veikalus ir nie- 
kuom neužsiiminejo

Dažinojas nuo jo 'paties apie 
slaptybe, paistanavijau sui juom 
drauge praleisti ta meta, net 
ligi paskutinei valandai, idant 
atitraukineti nuo tu baisiu 
mislu. Tame mierije persikelau 
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in Vroclaba, kur Huntzeid)cr- 
gas gyveno. Asz su kitais mano 
prietidais pradėjome raminti ir 
jau Huntzenbergas pradėjo už- 
mirszinet apie persakyta smer- 
ti, o vėl ir niekas tekis nestovė
jo, idant butu, priežastyje smer
ties. Laikas vienok greitai bego 
ir ant galo prisiartino toji bai
si diena 18-ta Balandžio. Pa- 
irrasziau Huntzenlberga in pul
keli paižinisatmu mano idant 
perbūtu drauge per tuja nelai
minga, paskutine valanda. Ir 
mislinom: Kas dabar jam gali 
atsitikt terp mus? Tegul tiktai 
praeis dvylikta valanda, tada 
visa baime dings. Teip mes kal
bėjome ir rots gana, iszmintin- 
gai kalbėjome. Szitai rodykle 
ant laikrodžio prisiartino ant 
dvyliktos; sztai ir garsina 
skambutis pusiaunakti.

Padavė szaippanini vyną, 
iszgerenie jau ne uiž sveikata, 
nes už tikra iszgėlbejima nuo 
smerties prietelaus. Paskui pa
ėmėm in tarpa saves ir nuuly- 
dejome net ligi jo kvatierai ir 
atsisveikinome, vėlindami la
bos nakties. Huntzenbergas 
matomai atgijo ant naujo, ak
muo jam nuo krutinės nuslinko 
kada persikanojo, jog persaky- 
nias Holtzmano, ant tos valan
dos ne iszsipilde. Atsisveikin
damas su prietelais, džiaugėsi 
isz duszios jog viskas praėjo.

SAPN0R1US

I
Su 283 Paveikslais ;!

160 Puslapiu ;!
8 col. ilgio, 5% col. plocrio 
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— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

Jau rengėsi in lova, kad sztai 
iszgirdo koki tai sznabždejima 
kitam pakajuje, rodos kad kas 
varto poipieras. Ima žvake, ati
daro duris in pakaju, tame ne
trukus puola szuvis isz piszta- 
lieto. 1 , ,

Tarnas inpuole ir ka paregė
jo? Ant aslos guli jo iponas ne
gyvas.

Toje valandoje vagis, ka bu
vo insigaves in pakaju, iszszo- 
ko per Įauga, o laikrodis ka
bintas ant sienos baigė muszti 
dvylikta adyna.

Tarnas pažino taji vagi, o 
buvo tai tas Francuzas ka tai 
Holtzmaniene jame mylėjosi.

Ir tai reikėjo tokio atsitiki
mo, jog mano laikrodėlis skubi
no puse valanda!

Pranaszaujantis Sapnas 
Jaunos Motinos

Juozas Frank, garsingas 
daktaras profesoris universite
to vilnisizko pridūrė toki apsa
kymu:

Jauna motere dvideszimts 
metu Lietuvaite, silpno sudėji
mo kūno, pabudo pirmose die
nose savo, užstojimo, su verks
mu ir drebanti apsakė sapna 
savo vyrui: “Sapnavosi man, 
kalbėjo, jog buvau bažnyczioje 
ir'nusidaviau in skiepus, kur 
paregėjo motere sedinezia ati
darytam grabe ir penanezia 
dvejetą kūdikiu; kada nuo to 
regėjimo baisiai persigandau, 
tare in mane: Nebijok, mano

(Tasa Ant 2 Puslapio) a

szaszlavo.se
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Žinios Vietines
- —* Szia sanvaite cz.vert is 
meto. Pasninkas: Seredoj, Pet- 
nyczioj ir Subatoje.

— Ponas Juozas Anceravi- 
czia ir žmona,, nuo 409 W. Cen
tre uly., ana sanvaite sveczia- 
vosi pas gimines ir ipažinsta- 
mus mieste Philadelphia, Pa.

— Seredoj pripuola Szv. 
Matiejuso Apasztalo, o Tau
tiszka Vardine: Mantvilo. 
Taipgi ta diena pasninkas. Ir 
ta diena 1935 m., Leitenantas 
F. Vaitkus isziskrido su Litua- 
nica II isz New York miesto in 
Kauna. Jis nusileido Airijoje, 
dvideszimts antra diena, per
skridęs Atlantiko mares in dvi
deszimts valandų ir keturios 
deszimts penkias miliutas. Tai, 
tuo laiku, buvo laibai greitas 
skridimas; 1945 m., baisios vie
šnios Hiroshima, mieste, Japo
nijoje, kuriose žuvo tūkstantis 
szeszios deszimts asztuoni žmo
nes ir devyni 'szimtai asztuo- 
nios deszimts' vienas žmonių 
žuvo, be jokiu, pėdsaku; 1949 
m., taip vadinama “Žmonių 
Respublikos” valdžia sutverta 
Peiping mieste, Kinijoje. Szi- 
tos Komunistiszkos valdžios 
vadas yra Mao Tae-tung; 1901 
m., mirė raszytojas, dainius, 
poetas Pranas Vaiczaitis; 1257 
m., Kunigaiksztis Mindaugas 
atidavė Kryžiuocziams Kra
žius, Raseinius ir Vangius; 
1935 m., Italijos diktatorius 
Benito Mussolini® atmete Tau
tu Sanjungosi ipasiulinta taika 
del Ethiopijos; 1939 m., Prez. 
Franklin D. Rooseveltas prasze 
Kongreso pavelinimo siunsti 
ginklus Alijantams, draugams, 
kurie kariauja 'priesz Nacius; 
1954 m., Tautu Saujungos de
vintas ’bendras posėdis prasi
dėjo New York mieste.

— Ketverge pripuola Szv. 
Tomo Villo, o Tautiszka Vardi
ne: Virmanto. Ir ta diena: Pa
skirta kaipo viso kraszto mal
dos Diena; 1776 m., Nathan 
Hale buvo Anglu pakartas New 
York mieste kaipo szpiegas; 
1946 m., W. Averell Harriman 
buvo Prez. Harry Trumano pa
skirtas Prekybos Sekretoriumi 
in Harry Wallaceo vieta, kuris 
buvo Trumano pravarytas; 
1940 m., .Amerikos .laivas su 
Panamo Kanalo veliavo buvo 
nuskandintas nuo leelando 
kraszto; 1947 m., szesziolika. 
Europos Tautu iszdave savo 
raportą Paryžiuje, kaslink mu
su Marshal plano, ii’ pareiszke, 
kad joms isz Amerikos reikes 
beveik penkiolika bilijonu do
leriu per ateinanczius keturis 
metus, del atsistatymo ir ap
ginklavimo; 1261 m., Lietuviai 
paskelbė Vokiecziams visuoti
ni kara.

— Petnyezioj pripuola Szv. 
Tekios, o Tautiszka Vardini: 
Baumile. Pasninkas. Ir ta die
na : Pirmoji Rudens Diena pra
sideda 2:42 valanda po piet; 
1949 m., Prez. Harry Truma- 
nas pranesza, kad Sovietams 
Rusijoje pasisekė pagaminti ir 
susprogdinti savo pirmutine 
atomine bomba. Daug Užsienio 
■žinovu ir laikraisztininku sako 
kad niekeo panaszaus tenai lie
tuve. Jie sako kad grercziausia 
tenai atsitiko kokis suslprogi- 
mas visai netyczia. Bet kad tai 
nebūta atomines bombos su- 
sprogimas; 1901 m., Lietuvoj, 
Visztytuje'siautė didis gaisras ; 
1914 m., Prusu Lietuvoje Ge

nerolas1 von Hindenlburgas pri
vertė Rusus pasitraukt už Ne
muno; 1942 m., Wendell L. Wil
kie, Prez. Franklin D. Roose-

Namai Vaidinasi

Jurininkas William Hamp
son, isz Plymouth, Anglijoje, 
buvo gavės pavelinima par- 
gryszti namo isz Laivyno ir 
iszvaryti kokias tenai dva
sias isz savo namu, kurios, 
anot jo žmonos, ju namus 
vaidina. Jo žmona, Dorothy 
sako kad kokis tenai nežmo- 
niszkas balsas vis szaukia 
“Betty” varda, ir kad nema
tomos rankos ja už pecziu 
ima ir jos andarokus tuzi- 
kuoja.

' — Szia sanvaite pripuola 
“Anthracite” sanvaite.

— Miesto konsulmonai nu
tarė palaikyto Czedinimo Lai
ko ligi Spalio (Oct.) 30-tai die
nai, o ne Rugsėjo 25-tai dienai 
kaip buvo minėta.

Shenandoah, Pa. —
Matas Romanauskas, nuo 405 
W. Washington uly., kuris sir
go ilga laika nuo azmos, numi
rė pareita Sukatos ryta 10:15 
valanda in Locust Mt. ligonbu- 
teje. Velionis gimė Lietuvoje. 
Buvo angliakasis per daugelis 
metu. Prigulėjo prie Lietu- 
vrszkO'S parapijos ir Susivien. 
Lietuviu Am. Paliko dvi duk
terys: E. Rasziene isz .Girard
ville ir L. Harper, California. 
Tris sunu: Alberta, mieste; 
Juozą, Aristes ir Vinca, Phila
delphia, taipgi szeszis aliukus 
ir anūkes. Jo pati Mare mirė 
pareita Vasario menesio. Lai
dotuves invyks Seredos ryta, 
su apiegomis in Szv. Jurgio 
bažnyczioje ir bus palaidotas 
in parapijos kapinėse.

Saint Clair, Pa.—
Nedelioj, Rugsėjo vienuolikta 
diena, Szvento Kazimiero 'baž
nyczioje' buvo paszventinti 
nauji vargonai 7:30 vai., vak, 
Po pamaldų parapijos svetai
nėje choras ir svecziai paei- 
įjnkįimno. Daug kunigu daly
vavo t apie paszventinime.

Scranton, Pa.—
Rugsėjo 13-ta dienai, in vyko 
Kunigu Vienybes Metinis Sei
mas. Iszkilmingas Miszias bu
vo in Szv. Mykolo bažnyczioj. 
Apie 60 kunigu dalyvavo tame 
seime.

Kingston, Pa.—
t Rugsėjo septinta diena, 9:15 
valanda vakare, pasimirė Ku
nigas Jurgis V. Incziura, 73 
metu amžiaus isz Szventos Ma
rijos parapijos. Velionis’ sirgo 
nuo szirdies atako. Laidotu
ves invyko Rugsėjo deszimta 
diena. Szv. Miszios atlaike 
Scramtu Diecezijos valdytojas 
J. E. Vyskupas Jerome D. Han- 

velto pasiuntinys, buvo nuva
žiavęs in Maskva iriper tris va
landas Kremline pasiszneko su 
Stalinu.

Czia tas jurininkas su savo 
žmona Dorothy ir su jųdvie
jų vaikucziais, dvieju metu 
Jacqueline ir septynių metu 
Dorothy.

Kai jurininkui nepasiseke 
iszvaryti tas dvasias, tai 
Joan Vickers, Anglijos Ta
rybos nare sake kad ji parei
kalaus kad namu prižiūrėto
jai ežia pažiūrėtu ir ta ne- 
praszyta sveczia isz tu namu 
iszvarytu.

CJ O

'man. Kunigas Incziura gimęs 
Rugpiuczio, pirma diena 1882 
m., isz Lietuvos: Ažuszeksz- 
czio vienkiemyje, Alyzavos pa
rapijoj, Biržų apskrity, isz tė
vu Alojyzo ir Valerijos Incziu- 
ru. Atvyko in Amerika Rug
sėjo 27 diena 1907m. Keleto® 
menesiu laikotarpiu seminari
jos vadovybe patyrė Jurgio In- 
cziuros gera elgesi, ir patin- 
kianti mokslą ir pranesze 
Scrantu' vyskupui, o Birželio * > 
pradžioje Jurgis gauna žinia 
ruosztis szventiniams. Liepos 
3, 1908m. Scrantono Katedroje 
inszvenstas in kunigus. Jo 
pirma parapija buvo Szv. Ma
rijos parapija, Wanamie, Pa. 
Gruodžio 2, 1911m., likos pa
skirtas in nauja parapija Haz
leton, Pa. Gegužio 12, 1912m., 
paskirtas in Szv. Kazimiero 
parapija, Freeland, Pa., o Lap- 
kriezio 15, 1917m., pradėjo 
klebonauti in Szv. Mari jo® Ap- 
reiszkimo parapijoj Kingstone.

Scranton, Pa. —
Žinios skamba isz szito miesto, 
buk musu sena skaitytoja, po
nia Elzbieta Genevicziene, nuo 
1926 Jackson uly., pasimirė 
Rugsėjo devinta diena, 1955 
m., ir palaidota isz Gralboriaus 
Vanston koplyczios, 142 So. 
Main Ave., su apiegomis in 
Szv. Mykolo bažnyczioje devin
ta valanda ir palaidota in Ka
tedros kapinėse’. Graibnesziai 
buvo: Bernardas ir Reimundas 
Maliszkiai, Kazimieras Lavets- 
kas, Edvardas Rudis, Vincas 
Keleskis ir Adomas Grudis. 
Szv. Miszios atnesziavo Kuni
gas John Boll, Kun. Juozas 
Aruskieviezius ir Kun. Juozas 
Savulis. Velione nesveikavo 
per szeszis menesius ir gydėsi 
in West Side Hospital Conva
lescent Home. Po tėvais vadi
nosi Elzbieta Tuszkevicziute. 
Gimė Lietuvoje, isz Rumszisz- 
ku parapijos. Velione paliko 
dideliame nuliudime savo vyra 
Antana; dvi dukterys: Leono
ra Grudiene isz miesto ir pane
le Helena isz Schenectady, N, 
Y. Tris sūnūs: Prana isz Ro-

Chester, N. Y., Stanislova, mies
te ir Klementą, Chicago, Ill. 
Tris brolius: Joną ir Bena,, 
mieste, ir Jokūbą, Lietuvoje, 
taipgi szesziolika anuku ir 
anūkes. Velione buvo sena 
šk a it y to j a ‘ ‘ Sa u le s. ” Te gul 
sis ramybėje.” f 4

ii-
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CHICAGO, ILL.—
Trijų vaikucziu motina, gyva- 
naszle yra apskundus in teismą 
patraukus keturios deszimts 
saliuninka ir reikalauja $490- 
000. Ji sako kad tie saliunin- 
kai yra kalti kad jos vyras kas
dien pasigerdavo, kad jis neuž- 
laike savo szeimyneles ir kad 
jis už tuos saliunus savo szei- 
mynele suardė ir ji buvo pri
versta divorsa gauti.

Ponia Evelyn Coleman, isz 
Homewood apylinkes yra savo 
byla in teismą invedus sulyg 
“Dram Shop Act” instatymo, 
kuris sako kad sznapso parda
vėjai yra atsakomingi už visa 
tai ka ju kostumeriai padaro 
pasigėrė. Saliuninka draugi
ja labai greitai susirūpino ir 
dar greieziau savo advokatas 
pasisamdė, ir dabar visi lauke 
pamatyti kas ežia bus.

GERAS GESZEFTAS
CHICAGO, ILL,— Ana san- 

vaite, viena kompanija paskel
bė kad ji parduoda tris szimtus 
nauju namu, kurie kasztuoja 
nuo $21,500 ligi $28,000 Melro
se Parko apylinkėje.

Už trijų dienu visi tie namai 
kuriu verte buvo daugiau kaip 
septyni milijonai doleriu, buvo 
parduoti.

David Muss, nauju namu 
kompanijos virszininkas sako, 
kad jis niekados nėra mates to
kio gero geszefto, kad per tris 
trumpas dienas tiek nauju na
mu butu parduota vienoje vie
toje.

NUSZOVE
SAVO BOSĄ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kiti darbininkai sake kad 
trisdeszimts metu amžiaus Mi
chael Morabito, kuris buvo 
pats pamėtės savo darba toje 
redakcijoje, kur jis suvynioda 
vo laikraszczius, sugryžo ir sa
vo buvusio boso prasze kad jis 
duotu jam jo darba atgal.

Per bildesį spaustuves ma- 
szinu retas kuris girdėjo kai jis 
paleido keturis szuvius isz re
volverio in savo buvusi bosą, 
keturios deszimts penkių metu 
amžiaus Henry George bosas 
sukniubo ant grindų ir tenai 
pasimirė.

Morabito, insidejes naujas 
kulkas in savo revolveri, dingo. 
Policijantai ji sueziupo už ke
liu valandų.

Kiti darbininkai sako kad 
tas Morabito ne tik savo buvu
siam bosui buvo keletą kartu 
grasinės, bet ir atskirus darbi
ninkus, sakydamas kad jis ke
letą ir ju nugalabins.

APDRAUDA
NUO POTVANIO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jonais doleriu neiszdrysta to
kia apdrauda duoti. Apdrau- 
dos kompanijų virszininkai 
priparodo kad vienas potvąnis 
galėtu szimta kompanijų su-

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

bonkrutavoti per viena diena.
Net ir didžiausia apdraudos 

kompanija ant viso svieto, 
“Lloyds of London” nenori to
kios apdraudos duoti. » ,

LAIVYNAS IMS
56,000 VYRU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

iszbuti tik du metu. Bet tie ku
rie savanoriai stoja in laivyną 
gali pasirinkti bet kuria moks
lo szaka ir tęsti savo mokslą, 
kurio kasztus Laivynas pa
dengs.

POLICIJANTAS
INKLIMPO 

t

NEW YORK, N. Y. — Ne 
visados yra policijanto virszus, 
kai jis draiveri sustabdo už per 
greita važiavima. Szitaip pasi
rodė ana diena New York mies
te.

Walter Reese, keturios de
szimts keturiu metu amžiaus 
restaurano darbininkas, kuris 
yra jau ir taip kalėjime isztu- 
pejes trisdeszimts dienu už tai 
kad jis neužsimokejo už asztuo- 
nis prasižengimus kai jis buvo 
savo automobiliu pastatęs in 
uždraustas vietas, nustebino 
teisėja Walter Bayer, kai jis 
pasakė kad policijantas buvo ji 
privertęs vairuoti automobiliu 
in policijos ofisus, nors jis tam 
policijantui buvo pasiaiszkines 
kad jis neturi laisniu draivinti 
automobiliu.

Teisėjas suszuko, jeigu teisy
be ka tu sakai, asz ta policijan- 
ta tuojaus patrauksiu in teis
mą, bet jeigu tu meluoji tai ta
vęs laukia devynios deszimts 
dienu kalėjimo. Tas darbinin
kas, nusijuokdamas, teisėjui, 
pasakė: “Asz jau per trisde
szimts dienu pripratau, tai dar 
devynios deszimts dienu man

WPifkie U. S. Bonus! WPirkie U. S. Bonus!
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nieko nereiszkia. ’ ’
Teisėjas tuojaus pareikalavo 

kad policijantas William Put- 
sis pribūtu in teismą ir pasi- 
aiszkintu.

Reese pasiaiszkino kad ta 
diena jo draugas draivino jo 
automobiliu. Kai tas policijan
tas priėjo prie jo automobiliaus 
ir pareikalavo kad jis isz tos 
vietos pasitrauktu nes tenai ne
valia sustoti, jis jam pasiaisz
kino kad jo draugas nuėjo in 
sztora ir kad jis pats laisniu 
neturi.

Anot Reese, policijantas ta
da jam insake draivinti auto
mobiliu in policijos ofisus, kad 
ir be laisniu.

Teisėjas sako kad jis nežino 
ka sakyti, kol jis pasisznekes 
su tuo policijantu.

BOMBNESZIS
ANT VIESZKELIO

Niekas Nesužeistas
HEMPSTEAD, N. Y. — Tik 

diena po tai kada szeszi buvo 
užmuszti per eroplano nelaime 
ant Mitchel Field, Long Island, 
kitas bombneszis sudužo kai jis 
tik pradėjo pakilti ir nukrito 
ant Turnpike, vieszkelio netoli 
nuo East Hempstead, bet kaip 
per stebuklą nei vienas nebuvo 
nei sužeistas.

Leitenantas John E. Mervin, 
lakūnas, to eroplano vairytojas 
ir Saržentas J. F. C. McCle- 
ment, kitu laku,nu virszininkas 
buvo ant to B-26 bombneszio 
kai jis pakilo apie puse po 
dvieju po pietų.

Kai del kokios ten priežas
ties tas bombneszis negalėjo 
gana pakilti, lakūnas Melvin 
norėjo jo ratus insitraukti ir 
stengtis ant eroplano pilvo 
szliaužte nusileisti. Bet tik vie
nas ratas buvo intrauktas in 
eroplana, ir eroplanas iszlauže 
apie szimta pėdu geležines tvo
ros kai jis nusileido ant viesz
kelio. Laime kad nebuvo auto
mobiliu tuo laiku ant to viesz
kelio, in kuri lakūnas pataikė 
savo dideli bombneszi.

Vieszkelis buvo uždarytas 
per devynios deszimts minutu, 

I kol buvo galima viską sutvar
kyti. Szimtai automobiliu ture- 

i jo kitais keliais važiuoti.

EYES RIGHT
Finding the zoo door open,35 
penguins marched out of the 
gates and paraded around the 
STREETS OF EDINBURGH. SCOTLAND.

THEY BEHAVED WELL, ANNOYED 
I NOBODY. SUBSEQUENTLY zoo 

OFFICIALS MADE AN AFTER-
SS , NOON 1ŪJR A REGULAR 
/’M, DAILY EVENT I

GIANTS OF THE DEEP
True TALLEST PLANTS IN THE WORLD ARE- 
SEAWEEDS' SEAWEEDS MEASURING MORE THAN 
600 FEET IN HEIGHT HME BEEN FOUND IN 
THE WATERS AROUND CAPE HORN. COMPARE 
THIS HEIGHT WITH THE TALLEST OF THE 
GIANT SEQUOIA TREES-400 FEET HIGH.'

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

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

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

stoti Smiltynėje, kur yra ištai
sytas spec. MGB kontroles 
punktas. Kontroliuoti atvyksta 
dažniausiai 6 žmones, visi 
ginkluoti. Du isz ju pasilieka 
krante, o kiti patikrina. Jie 
taip pat turi prožektorius. Ap
eina visas laivo patalpas, isz- 
szniuksztineja lovas, spinta®, 
stalczius, sandelius, atidarinė
ja ir apžiūri tankus ir triumus', 
patikrina roles, jurininku pa
sus ir paezia ingula. Pašai yra 
kapitono žinioje. Patikrinimas 
normaliai trunka ne trumpiau 
kaip valanda laiko ir tada lai
vas gali iszplaukti nors in Fa
rerų salų vandenis arba in At
lanto bangas. Isz laivo bevie
liu telegrafu siuneziamos tele
gramos. Tankiniai laivai turi 
kuru aprūpinti “logerius”. v

GUODOTINI :
SKAITYTOJAI!

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

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

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

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

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

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Pppięros 
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 
j a vis skaityti! ;




