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Slonius, Emily priėjo sa
vo keliones gala ant First 
Avenue, New York mieste, 
kur jis nuo karszczio ir kait
ros nudvese. Ringling Bro

Isz Amerikos
SUKILIMAS

KALĖJIMEX

Vienas Užmusztas;
Keli Sužeisti

TALLAHASSEE, FLA. — 
Vienas kalinys buvo užmusztas 
ir keli buvo sužeisti per sukili
mą Raiford kalėjime, apie pen
kios deszimts myliu nuo Jack
sonville.

Kalėjimo virszininkas De
witt Sinclair sako kad visi ka
liniai numalszinti ir tvarka ka
lėjime vėl vieszpatauja.

Jis sako kad keli kaliniai 
sukilo kai jiems darbai buvo 
paskirti. Tie kaliniai su lazdo
mis ir su akmenimis puoliesi 
ant sargu. Už keliu minucziu 
visi tie kaliniai buvo numal- 
sžinti, bet vienas jau buvo sar
gu nuszautas ir keli kiti buvo 
sužeisti.

Valstijos Gubernatorius, Le
roy Collins tuojaus insake Ad
jutant Mark Lange palaikyti 
kariszka sargyba prie to kale- 
jimo, jeigu sargai ju pagelbos 
reikalautu. Bet iszrodo kad 
sargai patys tuos kalinius nu- 
malszino ir tvarka atstatė be 
kareiviu pagelbos.

TARNAITE
INTARTA

Nutrucino G Savo
Szeimynos

MONTGOMERY, ALA. — 
Keturios deszimts devynių me
tu amžiaus tarnaite, Rhonda 
Bell Martin yra teisme intarta 
už keturias atskiras žmogžu
dystes.

Policijantai sako kad ji yra 
prisipažinus kad ji szeszis sa
vo szeimynos narius nutrucino. 
Ji nei teisėjui nei policijantams 
nėra pasiaiszkinus kodėl ji bu
vo taip padarius.

Teisėjas insaike kad dakta-

Keliones Galas Sloniui

thers, Barnum ir Bai’ey cir
ką ta slOniu turėjo per dvide
szimts du metu. Jis jau kuris 
laikas sirguliavo ir buvo ne
tekės apie tūkstanti svaru, 

rai pirmiau ja iszagzaminavuo- 
tu, dažinoti ar ji yra sveiko 
proto, pirm negu ji bus teisia
ma už tas žmogžudystes.

Ir policijantai dar nebežino 
ar ji tikrai visus tuos savo szei- 
mynos narius buvo nutrucinus, 
ar gal ji būdama nesveiko pro
to, tik giriasi ir didžiuojasi.

: ------ ■—. i

Pergales Vaisiai

Trisdeszimts vieno meto
amžiaus Ponia Cleo Maletis, 
isz Portland, Oregon, kuri 
buvo išbrinkta kaipo Ameri
kos gražiausia moteriszke 
del ateinancziu metu, czia 
gauna pusryczius lovoje, 
kaip kokia karaliene. Ženotu 
moterų rungtynes del gra
žiausios moteriszkes buvo 
laikomos in Daytona Beach, 
Florida.

MAŽIAU DEL
• UŽSIENIO

WASHINGTON, D. C. —
Prez. Eisenhowerio pagelbinin- 
kai ir patarėjai dabar tariasi su 
Kongresmonais, kurie sako 
kad jie pasirenge prieszintis 
Eisenhowerio nusistatymui 
duoti Svetimiems krasztams 
keturis bilijonus devynis szim
tus milijonu doleriu del pagel
bos.

nors vis dar svėrė pusantro 
tono.

Tie Eisenhowerio pagelbi- 
ninkai ir Kongresmonai dabar 
jauczia kad tiek pinigu nerei
kia, kadangi Sovietai dabar 
taip gerinasi, ir kadangi neisz- 
rodo kad kur nors randasi ka
ro pavojus.

Jie saiko kad Amerikos val
džia dabar turėtu tik rūpintis 
apie savo atomines bombos pa
slaptis ir kitu krasztu visai ne- 
paisinti. Jie sako kad jau lai
kas kad tie krasztai patys sa
vo pramone susirupintu ir tiek 
daug pagelbos isz mus nesitike- 
tu.

Eisenhoweris buvo isz Kon
greso pareikalavęs keturis bi
lijonus devynis szimtus tuks- 
tancziu doleriu del tos Užsienio 
pagelbos.

Jo patarėjai ir Kongresmo
nai sako kad ypatingai Azija 
dabar turėtu ant savu kojų pa
sistoti ir tiek daug pagelbos isz 

: musu nereikalauti.
Kongresas ant szitos Eisen

howerio bylos balsuos Utarnin- 
ke ir isz visko iszrodo kad jie 
tos bylos nepriims ir pareika- 

j lauš kad Prez. Eisenhoweris 
tiems svetimiems krasztams 
mažiau musu pinigu reikalau
tu.

Czia, ant szitos bylos Kon-
gresas gali labai susikirsti su 
Prez. Eisenhoweriu.

AUTOBUSAS
SUDEGE

30 Iszsigelbejo
READING, PA. — Grey- 

hound autobusas, važiuodamas 
isz Philadelphia in Pittsburgh, 
Pa., staiga užsidegė ant viesz- 
kelio “turnpike” ir sudege, ne
toli nuo Reading miesto.

Draiverys ir dvideszimts de-Į 
vyni keleiviai suspėjo isz to 
autobusio iszlipti sveiki ir gy
vi. Autobuso draiverys John 
W. O’Neil suspėjo visu keleiviu 
lagaminus ir kitus daigtus isz 
to autobusio iszimti.

Kitas, pravažiuojantis Grey
hound autobusas visus paėmė 
ir nuveže in Bowmansville

(Tasa Ant 4 Puslapio)

EROPLANAS 
NUKRITO GYVOS GALVOS

18 Žuvo; 11 Sužeisti
* _____

KATMANDU, NEPAL. — 
Indijos Lakunu kompanijos 
eroplanas nukrito ir sudege, 
kai jis leidosi žemyn. Asztuo- 
niolika žmonių žuvo ant vietos 
ir vienuolika kitu buvo su
žeista.

Tai buvo didžiausia ir bai
siausia nelaime szituose Hima
layan kalnuose.

Trylika iszliko gyvi; j u tar- 
j pe buvo mažas keliu menesiu 
■ kūdikėlis, kuris buvo surastas 
ant savo mirusios motinos ke
liu.

Kaip ten ta nelaime atsitiko 
lakunu kompanijos atstovai sa
ko kad jie dar nežino, nes ero
planas jau buvo pradėjęs leis
tis žemyn ir lakūnas per radija 
buvo praneszes kad viskas 
tvarkoj. Tada staiga tas ero
planas nukrito, sudužo ir su
dege.

STUDENTAI
“NUBAUSTI”

20 Praszalinti, Keli
Kiti Pabarti

PHILADELPHIA. PA. — 
University of Pennsylvania nu
baudė dvideszimts savo stu
dentu ir kitus penkis pabare už 
tas riauszes, per kurias keli po
licijantai buvo apmuszti.

Dvideszimts tu studentu bu
vo praszalinti del sziu mokslo 
meto, penki kiti gavo tik pa
barti.

Policijantai buvo suareszta- 
ve szimta szesziolika tu stu
dentu, ir buvo uždeje po penkis 
szimtus doleriu kaucijos dvi
deszimts asztuoniems.

Bet universitetas dabar vi- 
siems dovanoja, ir szitaip kelis 
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Szitas, deszimts tukstan
cziu tonu “Marine Leo
pard” laivas laukia pagel
bos kai jis susimusze su ma
žesniu dvieju tukstancziu 
keturiu szimtu tonu “Ho
ward Olson” laivu prie 
Point Sur, Californijoje. Jis

PASMERKTAS IKI

PHILADELPHIA, PA. — 
Raymond P. Wilson, buvęs ka
linys, buvo pasmerktas iki gy
vos galvos in kalėjimą, be jo
kios vilties, kad jam kada butu 
dovanota ar kad jis kada nors 
galėtu isz kalėjimo iszeiti.

Trisdeszimts trijų metu am
žiaus Wilson, isz Tulsa, Okla
homa, nužudė bagoczka, Po
nia Lulubel H. Rossman ir pa
sivogė nuo jos apie tris szimtus 
tukstancziu doleriu.

Keli kiti yra intarti ir dabar 
bus teisiami už savo prisidėji
mą prie szitos vagystes ir 
žmogžudystes. Vienas intartu 
yra buvęs policijantas.

Jie buvo susekti kai jie pra
dėjo szimtines szvaistyti in Re
no ir kituose miestuose. Tu bu- 
maszku numeriai juos sugavo 
nes buvo beveik panaszus in ki
tus pinigus, kurie buvo suras
ti nužudintos Rossman mote- 
riszkes bankoje.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KITA EROPL’ANO
NELAIME

Trys Žuvo♦
CHEHALIS, WASH. — Du

I garsus biznieriai žuvo ir vieno I
sūnūs, isz Portland, Oregon, 
kai ju mažai eroplanas nukrito 
ir sudužo kai tik jis nuo žemes 
pakilo, isz Toledo aerodromo.

Žuvusieji buvo William 
Koltsch, restaurano savininkas 
in Portland, Oregon; jo ketu- 
liolikos metu sūnūs Michael ir 
Larry Wilson, Franklin High' 
School futboles ratelio mokin-j 
tojas.

Kaip ar kodėl ta nelaime at
sitiko dar nebuvo galima suži
noti, nes eroplanas buvo taip 
sudužęs ir sudegęs, kad buvo 
sunku net ir tuos žmones isz jo 
isztraukti.

Laivas Laukia Pagelbos

ta mažesni laiva perskele per 
puse, bet ir pats taip susimu
sze kad dabar negali plaukti.

Czia prie jo stovi mažas 
Laivyno laivas, pasirengęs 
visus paimti jeigu tas laivas 
imtu skėsti.

Labai keista kaip ta nelai

JIESZKO DARBININ
KU DEL SIBIROS
LONDON, ANGLIJA. — 

Žinios isz Maskvos ateina in 
Londoną, kad Rusijos valdžia

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Gryžo Sveika

Asztuoniolikos metu am
žiaus Ponia Evelyn Johnson 
sugryžo pas savo vyra, La
kunu Sztabo Sarženta, in OrT 
lando, Florida. Ja buvo pa
sivogęs, nusivedęs trisde
szimts penkių metu amžiaus 
Frazier Peterson, kuris buvo 
neseniai paleistas isz Massa
chusetts State kalėjimo, kur 
jis buvo iszbuves trylika 
metu už sumuszima ir isznie- 
kinima dvieju jaunu mergai- 
cziu.

Jis Ponia Evelyn Johnson 
pasivogė, kai ji viena ryta 
anksti džiovė drapanas, Sh- 
vo darže.

^I’irkie U. S. Bonus;

me atsitiko, nes oras buvo 
geras ir gražus, ir buvo gali
ma per kelias mylias matyti.

* * *

□ o o
* * #

DIDŽIAUSIA BOMBA 
SUSPROGDINTA

Isz 50,000 Pėdu Augsz- 
tumo Susprogdinta De
szimts Milijonu Tonu 
Dinamito, Dūlio Jiega

Pirmas Eroplanas To
kia Bomba Paleisti Isz

Padangai
U.S.S. Mt. McKinley, nuo Bi

kini. — Amerika paleido pir
mutine Vandenilio Sprogstan- 
czia Bomba isz kariszko bomb- 
neszio, eroplano. Ta bomba su
sprogo apie puse po vienos po 
pietų Nedelioje, virsz Namu 
salos, netoli nuo Bikini salų.

Amerikos greicziausias B-52 
bombneszis ta bomba paleido 
isz apie penkiolika tukstancziu 
pėdu nuo žemes. Eroplanas bu
vo pakilęs apie penkios de
szimts penkis tukstanczius pė
du nuo žemes kai jis ta mirtina 
bomba paleido.

Tos bombos susprogimas ir 
jos szviesa buvo atjausta ir pa
matyta daugiau kaip keturios 
deszimts myliu nuo tos vietos.

Kai ta bomba susprogo, ji 
iszrode kaip koks liepsnos 
stulpas bet paskui, už keliu mi
nucziu tas ugnies stulpas pa
virto in gyva ir deganti grybą, 
kuris pakilo keletą szimtu tuk
stancziu pėdu in padanges.

Laikrasztininkai kurie mate 
szitos bombos susprogdinimą 
sako kad szviesa ir griausmas 
pakilo apie penkiolika sekun
džių po to laiko kada ta bomba 
buvo susprogdinta. Jie sako 
kad jie net negali inspeti kiek 
iszkados tokia bomba padary
tu. Bet jie tikina kad ta nauja 
musu Vandenilo bomba turi 
tiek jiegos kiek turėtu de- 
szmits ar dvideszimts milijonu 
tonu dinamito, dūlio.

Vieni seke tos bombos kelia, 
o kiti žiurėjo in savo laikro
džius pamatyti kaip greitai ta 
bomba visa ta apylinke apsems 
ir sunaikins.

Nei vienas kitas krasztas, nei 
Sovietai tokios baisios bombos 
nėra nei pagaminę, nieko ne
sakant apie tokios bombos su
sprogdinimą.

Laikrasztininkai ir diplio- 
matai tikisi kad szitos bombos 
susprcgdin mas numalszins ir 
patupdins visus Sovietus, kai 
jie apie tos bombos susprogdi
nimą dažinos.

------------------------------------------- i

TRUMANAS
PASIKALBĖJO SU

POPIEŽIUMI
RYMAS, ITALIJA. — Ka- 

taliku Bažnyczios Szventas Tė
vas Popiežius Pijus Dvylikta
sis pasikalbėjo su buvusiu 
Amerikos Prezidentu Harry 
Trumanu. Jiedu sutiko kad 
Vakaru Tautos turi labai at-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

In Cedarburg, Wisconsin, 
isz kalėjimo pabėgės kalinys, 
Blondon P. Beektell, užėjo in ♦ 
saliuna, ir, garsiu balsu pa<siu- 
lino p'ėnkis dolerius tam, ku
ris jam raida, duotu in Milwau
kee. Vienas žmogus mielu noru 
sutiko ir palydėjo ji in savo au
tomobiliu. Tas -žmogus buvo- 
Ozuke'e Apygardos policijos 
virszininkas, Sheriff Edmund 
J. Bienlein, kuris ta pabėgusi 
kalini nuvožė staeziai atgal in 
kalėjimą.

• • —1

Kur randasi daugiausia, gir
tuokliu? Blaivininkai ir pa
mokslininkai vis zaunija kad 
didžiuose- miestuose randasi vi
sokis isztvirkimas. Bet pasiro
do kad ne teip.

Yale Universiteto mokiJin- 
cziai sako kad, kas]ink pasigė
rimo- ir -girtuoklystes szitaip 
dalykai stovi:

San Francisco- mieste, Cali- 
fornlijoje randasi daugiausia 
girtuokliu.

Antroje ir treczioįe vietoje 
randasi Sacramento, California 
ir Louisville, Kentucky.

Mažiau girtuokliu randasi in 
Austin, Texas ir Charlotte, 
North Carolina.

Wilmington, Delaware ir 
Elizabeth, New Jersey turi 
daug daugiau girtuokliu negu 
New York miestas ar Chicago 
miestas, kuris yra kelis sykius 
didesni.

Knygos Did. 3%x5y2 col 
TIKTAI, 25 Cts.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažny ežioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

nai, per klaida, kai ji buvo pa- 
siunsti bombarduoti D i j o u 
miestą, I’ r a 11 c u z i j oje.

Philadelphia, Pa.—
Birželio pirmo sueis jau 10 me
tu kaip yra isztekejus Albina

Am e r i k o-s K o mu n i s t i szk as 
laikrasztis, ‘‘Daily Worker” 
ketino baisia propaganda pa
leisti, kai valdžia jo ofisus ir 
spaustuve paėmė už taksas. Bet 
nieko isz to neiszejo. Redakto
riai smutnai užsimokėjo- trijų 

rtukstancziu doleriu kaucija, 
pasižadėjo taksas užsimokėti, 
ir visikas buvo baigta..

Kai Komunistai pradėjo visa 
kosere spiegti kad ežia valdžia 
uždraudžia, nustelbia spaudos 
laisve, kiti laikraszcziai greitai 
tiems Komunistams paaiszki- 
no kad ežia visa nėra' spaudos 
laisves klausimas, nes daug ki
tu net ir priesz Komunistiszku 
laikraszcziu panaszi-ai buvo už
daryti už neužsimokejima tak
su.

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

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

džia in mokykla. Tai ji pati pernumerius.

žinomo raszeivos Kazio Vidi- 
kausko, už James Lloyd Coll- 
ins’o; kurios tai molina yra po
nia Marija Puodžiunaite.-Vidi- 
kauskiene; o jos vyro tėvais 
yra Mr. ir Mrs. James ir Eliza
beth Collins’ai. Tieji tai James 
ir Albina Collins’ai Sakramen
tu Moterystes priesz deszimts 
metu susituokė vietinėje ‘baž- 
nyczioje Szvento Jurgio, ku
rios tai klebonas, Kunigas 
Daktaras Vytautas Martusevi- 
czius tada parode savo dideli ir 
labai prakilnu žmoniszkuma, 
nes mat: po szliubiii jaunama.r- 
ti padavė savo tėvui 40 doleriu 
tardama: “ Pap, praszau, neszk 
ir paduok tuos doleriniais kle
bonui nuo mus už szliuba.” Bet 
kada senis nunetszes padavė 
klebonui, tai jis 20 doleriu pa

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

Net ir isz stubos. 
Nes jis nujautė 
Kad ji Stalino 
Vergai' vaiszinti 
Nori su szvinu, 
Ir tas invyko — 
Jis yra pekloje 
Ir su Judosziu 
Ten kaziruoja. 
Ir su Neronu, 
Romėnu vadu, 
Kuris ir pekloj 
Sau sostą rado 
Ir su Leninu, 
Savoju draugu, 
Yuriam ir pekloj 
Yra ne baugu. 
Nes jie ant žemes 
Ne gerte Dieva, 
Bet Belzabuba, 
Ka gunde Jie va, 
Kad rojuj Dieva 
Negarbintu, 
Bet vaisius kokius 
Nori, sau skintu.

jai jau seniai ilsisi požemia 
lu vest ta vergina kokia 
patinka.

Tie žodžiai ragamszka, 
danga laimingos puikios
ties atidengė priesz akis jaunos 
insisvajojusios puikios mergi-

o-n- 
5

man

a lei

— K.V.

apraszy-

apysaka

Pypkes Durnai
GYVENIME TURTAS 

:: IR LAIME ::

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Kur Yra?

kite ir paduokite ta jai atgal, 
nes jaunavedžiai visuomet tu
ri apszcziai iszlaidu.’ Tieji jau
navedžiai pradžioje ’gyveno

ir prigulė ten prie katalikisz- 
kos parapijos Szventojo Karo
lio ir ju suims jaunutis James 
tos parapijos mokykloje mbiki- 
nasis. O apart sunaus, jie turi 
da ir dukryte Zuzanple, kuri 
tai, kaip ir jos motina, yra. ir 
laibai graži ir labai gudra, bet 
mažais jos amžis da ja nebelei-

Kur yra dangus? 
Ten, kur jis yra. 
O kur yra pekla? 
Lek in Sibirą, 
Tai ten ja.rasi 
Kacapai valdo 
Ir geruš žmones 
Tenai jie szaldo. 
O ypatingai 
Dievo gerbiejus, 
Kaip Bolszevikas 
Sake Andriejus. 
Kuris su kitais 
Nužudė cara, 
Kad jam nedave 
Rūkyt cigara 
Ir gerti “vodkos,” 
Tai reiszkia sznapso, 
Arba arielkos 
Spaustos isz vapsu. 
Taip kaip nužudė 
Ir Meksikoje 
Trocki, kaip raszo, 
Jo net stuboje, 
Kaip jis mat meldes 
Prie Belzabubos, 
Bijant iszeiti

Vienas- žmogus Alaskoje, 
Jack Marley, nesutiko mokėti 
taksas, sakydamas kad žmones 
Alaskoje negali balsuoti, tai 
valdžia negali taksu reikalauti. 

’ Jis buvo suaresztuotas, bet pas
kui teismas ji iszteisino ir pa
leido. Bet valdžios atstovai pa
siskubino paaiszkinti kad jis 

1 vistiek turės taksas, užsimokė
ti, nors, sulyk teismo nuspren
dimo jis negali būti suaresz- 
tuotas, nes jis nėra prasikaltęs 
ir jokio instatymo nėra sulau- / 
žės.. O jis, isz savo puses sako 

- klad jis tu taksu nemokėjo ir 
nemokės, ir lauks pažuireti ka 
augszcziausias Amerikos teis-

■ mas pasakys.

Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S, Bonus!

Kai, per Antra Pasaulini 
Kara., Vokietijos Freiburg 
miesats buvo subombarduotas, 
Gegužio deszimta diena, 1940 
metuose, Hitleris- kaltino. Ali- 
jautus., ii- ant. kerszto subom
bardavo- kelis nekariszkus 
Anglijos miestus. Dabar pasi
rodo kad ne Ali jautu eroplanai 
ta. Freiburg miestą buvo su
bombardavę, sugriovė, bet, pa
ties, Hitlerio Luftwaffe eropla-
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MACHINE. THEY ARE THEN FED INTO A 
COINAGE PRESS WHICH STAMPS THE 
ACTUAL IMPRESSION

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa

czia su kokiu tai žingeidumu, 
matomai.nužiurinejo jin kame, 
o jis negalėdamas daturet tu 
tyrinejancziu prisižvelgimu se
nio, nuolatos- buvo nulaidais 
akys. Nepatiko jis ii- Mariukai. 
Ponas baronas žiurėjo ant jos 
kai]) ant kūdikio, mažai paišin
damas, nes buvo jije ir pasi- 
puO'Szius paprastinai, o kada 
kalboja ir ji kelis žodžius pri
mėtė, pradėjo ant jos žiūrėti 
teip, kad mergiuke apkaitus 
tu rojo apleisti^sveczstubia.

Tuo-m užsirūstino visi, tėvas, 
motina ir Adele, bet tarp ju bu
vo tas skirtumas1, jog tėvas už
rūstino ant barono, kad tas pri
verti1 sart) akimis mergaite ap
leisti salonai, o motina ir Adele, 
jogmieitgaite kisza uosi in ten 
kur nereikia.

— Tu kas kart stojasi kvai
lesne, reke ant mergiukes Ade
le po iszejimui barono, kadagi 
tu iszmoksi mandagumo.

— Mandagumo? Paklausė 
Marinka rainai, asz prileidžiu, 
jog justi ponui baronui da rei
kėtų to-gi mokintis, o ne man. 
Juk gana aiszkei parode, jog to 
jam stoka, nes kas-gi būdamas 
mandagum, panaszai žvelgs 
ant merginos. Pagalaus nepri
valai teip labai rust intis už ta 
menka nieką, daugiau niekad 
nepasirodinsiu tam justi baro
nui in akis.

Nuo szio laiko invyko laimin
gos dienos del Adeles, nes po
nas baronas atsilankė in namus 
pono K., o Adele galėjo su savo 
mylimu vakarus praleisdineti 
ant meilavimu, o rodėsi jog ba
ronas kas kart laibiau ir karsz- 
czian doge meila prie jos, nes ir 
ji labai insimylejo in ji, Senas 
tėvas rimti negalėjo, nuolatos 
del iszaiszkinimo jom ju klai
dos paszveiisdavo savo nakties 
pasilsi. Isz pradžių rustai per- 
destinejo joms, bet pagalaus, 
matydamas, jog nieko nebein- 
veiks, turėjo duot virszu savo 
paezei, norint tas buvo prie- 
szingu luomojai moterystes. 
Adele tvirtai tikėjosi pasilikti 
ponia baroniene.

— Užtvirtinu ponia, atsilie
pė vienkart B,, ir Adele, jog už
tvaru arba perszkadu suėjima 
su tavim brangi in pora, jokiu 
neturiu, jeigu tik isz jusu sza- 
lies tu nesiras, nes asz esmių vi- 
siszkai patvaldingu, gimdyto-

nystoja, o prick tam puikei pa- 
togas vyras, tai jos sapnai ’ir 
svajones, josios geismai, in ku
riu iszsipildinima. niekados ne
būtu drysus tikėti. O dabar, ne
abejojo jau suvis, jog jij'i esą 
toja iszrinktoja likimo, ponia 
baroniene, kurie pasiliks trum
pi ja ateiteja.

Buvo tai volei po tokai žais
lo), zo'bovai arba balui priesz 
paezias užgavėnes, kada Adelei 
sugryžus nuo ibankieto, mėtosi 
motinai ant kaklo ir tarė dre- 
baneziu balsu:

— Motinėlė palaimink man 
ii- vėlink man laimes, esmių su- 
žiedotina barono!. Erwinas 
sziandiena apreiszke viską 
man.

Motina jautėsi da laiminges
ne iszgirdus tuosius žodžius 
dukters, negu pati Adele ir su 
didžiausiu džiaugsmu tarė:

— Duktė ma.no neaprube- 
žintai džiaugi uosiu tavo laime, 
didžiuojuosi tuom jog esmių 
tavo motina. Tosios laimes vi
si tau pavydės!

Tuom laik vienok da buvo 
vienas užkludis, kuri da nepa- 
velino visiszkai džiaugtis ta jo 
laime, reikėjo pergalet prie- 
szinguma tėvo, kuris da lig 
szio] nepermaine savo nuomo
nes ir žiurėjo ant tos ateinan- 
czios laimes savo dukters vi
siszkai dbjutnei ir szaltai ,nes 
baronui matomai suvis neužti
ko jo. Buvo tai sunki užduotis 
del moterių ingyai pavelinima. 
tėvo, bet galu galams pavyko 
joms sujaugtom pajiegom ir 
sandarbszavimu iszsklaistyt i 
visokais abejonais ir perlausz- 
ti užtvara, arba prioszinguma

vienok, davė ant galo savo pa
ve] i n ima.

Per tai-gi sugertuves barono 
B., su Adele atsibuvo iszkel- 
mingai, nes buvo sukvesta dau
gelis sVecziu isz miesto ir ap
linkines. Motina, ir Adele tirpo 
po intekmem laimes, tėvas bu
vo nuliudss ir suvis linksmintis 
nenorėjo, o jauna Mariuką, ku
ri szalinosi nuo savo ateinan- 
czio svajonio kaip tik galėjo, 
karsztai melde Dangaus laimes 
del savo sesers ir įprisakinejo 
savo ligoniams ir pavargelams 
atakuot Daugu maldomis, 
idant seseri jos padaryt laimin
ga, arba idant iszmelst nuo Die
vo malone del josios.

(TOLIAUS BUS)

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo
Nr. 1956

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.102— Prakeikta, meilin-

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—V aidelota, 
isz pirmutines puses szimtme-
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yda 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; Bažan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip tniukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Birikus 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 J 33—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.155—Sząkinis 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 Kapitonai 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie , Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, ŽvaigŽ 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
lius; 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—Kuėzios 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

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

, No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Uisisakyti Knygas:

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

ĮĮbgr’ Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo -kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. M
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Gyvenime Turtas 
:: Ir Laime ::

Valandoje Smerties Tuszczios 
Rankos

pRIESZAIS puiku narna vie
name mieste matome sto

vinti būreli žmonių, norint lan
ke buvo szalta ir menesi s Sau
sis gnaibė žmones už austi ir 
nosių ir nevelino malsziai sto
vėti. Matome-gi czion susirin
kusi būreli neturiucziu ■ vaka
rais užsiėmimo, jauni kai ežiu, 
susimovusiu rankas in -kisze- 
nius ir mindžio jan ežius- bent 
ant vietos, matomai ginia ko
jas nuo szalczio, vienok-gi no
rint tai buvo vakaro žieminio 
laikas, matome tarp 'būrio ne- 
suvis mažai sandraugiu žingei
džios moteriszkos lyties, nes 
rodos sziandien suvis negale- 
ma butu, tikėtis matyti jais 
czion ant ui y ežios.

Adolfina, duktė turtingo 
fabrikanto geležies K., kuri ne- 
senei sugryžo isz Lwawo, busgi 
sziandien pirmu kartu ant ba
liaus pas burmistrus, o delto- 
gi suvis ne stebėtina jog tas 
atsitikimas pažadino toki žin
geidumą ne tik jaunumenei, bet 
ir seniuose, ypatingai* duktes 
Jievos, nes tiespanaszei toji 
duktė pono K., pana Adolfina’, 
arba Adela, turi but laibai pato
gu, iszlavinta. dangzinystoja, ir 
.patinstanti gerai svietą, nes 
prisikvepayo oro didmiestisz- 
ko.

Trumpai pasakius,- žmones 
su nemažesne nekantrybe lau
kia iszejimo panos Adeles nuo
poros arkliu, pakinkytu in pui
kias rogias laukianczias ant pa
nos Adeles <priesz namus pono 
K. Pagalaus sulaukė iszejimo, 
nes atsiliepe balsai: “Jau ei
na,” “jau eina” “ach”, ir 
Adela su puikybe lig kirni- 
gaikszcziute teip veikei insedo 
in rogias, kad nevat -miedave 
akyviams konia nevienam ge
rai prisižvelgt in save. Nesku
bus tėvelis ir neatsiliekanti jo 
drauge gyvenimo arba motina 
Adeles teippat nevilkina inses- 
ti, ir akyvas būrys jau lydi, 
bent akimis smarkiai atsitoli
nę ja nezi as rogias.

Ant. kampo gatves stovi dvi 
moteriukes ir su svarbumu isz- 
reiszkineja savo pažiūras kas- 
link ponstvos K., ypatingai pa
nos Adeles.

— Na-gi isztikro, reikia 
pripažint kad pana Adela gra
žia turi “burna”

— Teisybe, atsako antra, 
bet ir puikybes jai ne stoka.

— Nu -g i ži nai, nu o m o t in o s 
iszinoko, skubai pritarė pirmu
tine, juk ir motina nuo valan
dos isztekiėjimo už vyro, jau ne
žinojo pati kaip pūstis.

— Teisybia. prietelka kal
bate, daduoda skubai antra; 
bet asz jums sakau, tame name 
turi invykti. nelaime, nes jau 
Dievui ir kantrybes pritrukt 
turi! Teisybe pasakius senas 
K., visame ženklinime to žodžio

doras žmogus, bet perdaug pa
vėlina tom dviem moterim sa
ve už noses vadžioti.

— O teip, teip, bet žinot ka, 
jau man net gaila tos jaunesnes 
ju mergaites Mariukes, atsidu
so su tikru pasigailėjimu an- 
t ra

— ■ O! Marinka isztikro ro
dos buk suvis ne tos gimines, 
jiji suvis in savo motina nei in 
seserį savo nenusidave, nes tai 
mergaite pilna dorybes, geru
mo, szvelnumo, nusižeminimo 
ir gerdusznumo, visi ja myli. 
Ach jau reikia man skubintis 
namon. Likit sveika;. Ir mote- 
res. persiskyrė.

Rankiotas namie pono bur
mistro 'buvo pilnatija. Adela 
pasiputusi kaip povas puikybe, 
apsiaubtai buvo viss spiecziu 
garbintojo-, isz kuriu kiekvie
nas stengėsi iszsinaudot nuo 
jos norint viena nusiszypsoji- 
ma arba meilu odeli. Ji vienok 
ant visu žiurėjo szaltai su ab- 
jutnumU visam ženklinime to 
žodžio, o duszioje savo panieki
nėjo visus ir mistino sau: Ach 
kokie czion tie žmones neran
gus, kaip nepažinsta mandagu
mo ir puikaus apsiejimo! Suvis 
kitaip buvo pas teta Lvave! 
Bet kuom-gi Adele gale di
džiuotis? Kas skyria ja nuo ki
tu, jeigu, anuos paniekina, nes 
bu,sent yra augszcziau stovin- 
czia nuo ju? Ach, ne! Puikybe 
szirdyja kiteip liepia jai di
džiuotis ir niekinti kitais, jog

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mabanoy City, Pa.

velei sznaibždejo: 1 ‘ir man teip 
rodėsi isz pirmo pažiūrėjimo,’’ 
tokis puikus apsiejimas iszt-ik- 
ro gali but tik pas jauniki aug- 
sztesnes luomos ’žmonių.”

Po szokiui Adele paprastinai 
pas gimdytojus nuėjo ir vos

BALTRUVIENE J 
* * 
*4r^t4r-»r******************^
Seredoj, Gegužio 30-ta diena, 
Pripuola Papuszimo Kapu 

Alba; Decoration Diena.
Toji tai dienoje kruta 
Daugelis žmonių ant 

kapiniu.
Kožnas jieszko kapo 

Kuriame ilsisi mylima 
ypata,

Persiskyrusi su sziuo 
svietu.

Ant tuju kapu vieni 
Sodina gyvus žiedus,

Kiti papuoszineja juos su! 
bukietais ir vainikais.

Ant kitu guli glėbelis 
laukiniu žiedu.

Ant daugelis tiktai 
sužėlusi žole,

Tvorelei sulaužyti, o 
Kryžius palinkės iii

s z on a.
Žiūrėdami ant tokiu kapu, 
Gal ne vienas užduos sau 

klausymą: 
“Kur dingo tieji kuriu 
Mylyimi ilsisi ant tuju

ji nėra duktė grafo, nei kuni
gai kszczio, tik prasto luomo 
gimdytoju duktero, nes tėvas 
jos buvusis sliesorium, savo 
(laiba gilukningai. dasidirbo 
turtu, tai-gi Adelai privalytu 
pamyt, jog ir ji nėra augsztos 
luomos ir neprivalo niekinti 
žmonėmis, da gal augszcziau 
stovinezais, arba geresne paei
to, bet puikybe aipjakina ja, 
savmyliste liepe jai paniekinet 
kitais, o save augszcziau statyt 
nuo kitu.

Orkiestra pradėjo sutaikinet 
balsus, o Adele su savo szoky- 
ku rengėsi prie szoko ir links
mai tarp saves szniakasi. Tame 
atsidaro sales durys ir in vidų 
ineina naujas sveczias, mato
mai pasivelines. Visu akys atsi
kreipė ant pribuvusio. Tas 
patogus raganai!janezai vyras, 
jaunas juosvu plauku, veido 
sveikai iszrodanczio, akiu pil
nu gyvybes, sveikina draugavę 
su mandagumu ir puikumu, su 
kiekviena, ypata szposaudamas 
ir nelaukdamas suvis užvaduo- 
tuojauspats persistato burmis
trui. Tas jo ruoszumas, puikus 
apsiejimas pažadino svecziosia 
žingeidumą: “Kas do puikus ir 
tvirtas iszžengimas, kas do 
drąsą, kas do patogumas, del 
ko-gi jo nepažinstame ? Visur 
tarp sveicziu pasklydo sznabž- 
dai. Januos merginos teippat 
sznaib'žda. vienos in kitas dary
damos visokias pasargas alpie 
nepažinstama jauniki. Paga
laus kelios žingeidžiausios ypa- 
tos, kurioms pavyko iszgirsti 
laike persistatimo nepažinsta- 
mo burmistrui, jog jis yra ba
ronas B., locnininkas dideliu 
žemiszku turtu, paleido taje ži
nia tarp susirinkusiu ir aki- 
merkoje jau visi žinojo irpanos

kapiniu,
Kodėl jie tailp greitai 

. • juos užmirszo?” 
Stebėtina lyad daugelis isz

Musu ^pradeda dovanoti 
žiedus,

Del ypatų tiktai po
• mirėžiai!

Už gyvasties neatsimename 
apie žiedus.

Vietoje bukieto žiedu, 
Apdovanojame juos biauriais 

Ž odži a i s, 11 e a p y k ai 11 a, 
Nupleszimu gero vardo ir 

apjuodinimu.
Juk vienas žiedelis už 

gyvasties, 
Vienas geras žodelis daugiau 

Gali atneszti laimes, 
Ne kaip visas vežimas žiedu 

užklotas ant kapo,
Ne kai]) visi jausmingi 

Atsidūsėjimai ir aszaros, 
Kada szirdis jau sustengo 
Ir mylimi akis užmerkė 

ant amžino miego! 
Todėl, dienoje Papuoszimo 

Kapu,
Jeigu vela sulaukime, 

Atsiminkime ne tik ajjie 
mirusius, 

Bet ir apie gyvuosius.
Suteikite jiems nors 

truiputi szirdingurno, 
Koki turime del ju, 
Kurie su mumis jau 

persiskyrė, 
Kurie da randasi su mumis z' 
Ir apie tuosius kuriu galime 

netekti rytoj!

atsisėdo szale motinos, toja.-gi 
valandoja prisiartinai patogas 
baronas B., ir persistato pons- 
tvai K., ir pradeda kalbą. Szir- 
dis merginos drueziai pradėjo 
plakti, kraujas musze jai iii 
galva, kada'paregėjo, jog jis su 
matomu užėmimu prisižvelgi- 
neja in ja. ir da kalba su ja. Tas 
neapraszomai linksmina ja, nes 
mato, kad visos kitos žiuri ant 
jos akimis deganezioms pavy
du. Po valandai baronas B., už- 
prasze Adele szokti.

Adela. susipažinus su nepa- 
■žinstamu visiszkai atsimainė, 
buvo tokiai linksma,, ruosze, 
meile, daug kalbanczia, kokia 
da niekad nebuvo, nes 'barono 
B., imsies 'buvo visos atkreiptos 
ant Adeles, buvo jis visiszkai 
užimtas iii ja,.

Labai vėlai balius pasibaigė, 
o Adele meilu, suspaudimu ran
kos atsisveikino poną ba.rona 
B., ir užganėdinta ir triumfuo
janti važiavo namon, kada vi
sos kitos lydėjo ja akimis pil
noms pavydus ir szirdies savo 
jaute neapykanta.

o

Kada jau ponstva K., ir ju 
duktė Adele sėdėjo rogesia, 
motina pradėjo su neslėptu 
džiaugsmu:

—■ Adele, buvai isztikro ant 
baliaus karaliene tarp kitu 
merginu, esmių užganėdinta 
isz tavęs visiszkai ir galu di
džiuotis būdama teip laiminga.

— O asz teip pasilinksmi
nau, atsako mergina apkaitus! 
isz lomios laimes. Niekad da 
man teip linksma ir smagu ne
buvo; gal mama nežino, kai}) 
Erwinias, czion pertrauke ir 
pasitaisė ant sėdynės rogese, 
kai]> baronas buvo meilum del 
manes. Kas do patogas, puikus 
vyras! Ne teisybe tote?

— Na kas jau ten, atsake 
tėvas, jis tokis kaip ir visi kiti, 
per dideles tavo pagyros.

— Esi ip pasiliksi visados 
murinu, paszauke su neužganė
dinimu pati, ar-gi jokio džiaug
smo nejauti, matant puiku pasi 
vedima, musu Adeles?
• — Duok man pakajn, atsai- 
ko tėvas žiovaudamas, užtai ir 
szlebe josios, kuria liepė pasiūt 
gal lik ant to, ne mažai skatiko 
man praryjo'.

— Esi visada skupuolu del 
musu, juk rodos skatiko del 
musu ne suvis stoka, ir tas da 
dideliais skriaudas tau nedaro, 
o tu vienok, kožna. rubli mums 
iszkalibi, koloje pati. Ne mislini 
apie likimą ^avo dukters ir 
apie jos ateiti nepaisai, neįeis
imi suvis apie tai, jog musu 
Adele gali padaryti puikia par
tija !

— Ne linksmina mane su
vis tos partijos, kurios susitvė
rė ant balių! Atsake senas tė
vas.

— Na padeki va, baronas 
B., ar-gi nepritinka, del Ądeles 
ar nebūtu pulke daug ženkli- 
nanezia del musu partijos, at
sake szposinga^pati.

Hm, jis ? Kažin kas do 
vienas? Netikiu ir neužtikiu 
žmonėms, lig kolei pats ji ge
riau nepažinsiu.

Tais žodžiais da labiau suar
dė užmanymą abieju moterių ir 
da labiau inarzino. Sujungta 
pajiega užklupo ant jo ir savo 
asztrais liežuvais teip pradėjo 
kapot sena, jog tasai pabūgęs 
isztrauke abi rankas rodos bu
sent norėdamas gintis ir norė
damas padaryt gala tam gin- 
czui, dadave:

— Ar jus manote, jog bal
ionas ims sau užpaezia (lukte
ri sliesoriaus?

Vienok ir tuom da teisinos 
nelaimėjo, nes pati velei užpro- 
testavojo:

— Ka, dukteri sliesoriaus^! 
Juk esi fabrikantu! O ne prastu 
sliesorium. Esi isztikro insta
ll ju žmogum.

Senas K., nieko neatsake ir 
matydamas jog ant tuszczio 
reiketu toliaus bartis su mote
rims, davė joms laimėti, nutilo 
i n si spraudės in kampeli ir pra

liejo sau snausti žiovaudamas. 
Motina su duktere nenutilo, o 
vede otliaus tarp saves pasi
kalbėjimą, svajodamos apie at- 
cinanezia laime.

Kada, ant rytojaus senas K., 
sėdėjo savo kancelarijoje užsi- 
dunksojas ir neiszmiegotas in 
kamlbari inpuola penkiolikos 
metu senumo mergiuke ir pri
puolus apkabino jo kakla- savo 
rankoms. Buvo tai Mariuką, 
jaunesne duktė ponstvos K, ku
ri pabueziavus tęva, tarė links
mai :

— Kaiip vakarykszczias ba
lus tetuluj patinka?

— Ne gerai! Atsako tėvas 
glostindamas mergiukes szvel- 
nius plaukus ant galvos, nes 
man tik namie geriausia ir 
linksmiausia bovintis. O tuig- 
ka, mano szirdžiukia veikei na- 
inieja viena pasilikus? Paklau
sė tėvas. Ar ne buvo tau nuobo
du?

— Buvau pirmiausia atlan
kyti Papraucka kuris praeita 
sanvaite susižeido sau ■ koja 
fabrike, nuneszdama jam gy
duolių apsakinėjo apkaisdama 
mergaite, po tam buvau pas sa
vo numylėta maža Karoluka, 
kuris vakar apsirgo. Gaila kad 
tėvelis ngealejo matyti kaip jis 
džiaugėsi. O sakau tevelui, kad 
man daug linksmiau buvo bo
vintis su ligoniais negu Adelai
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That’s the record of U. S. Sav
ings Bonds-.

Born under war clouds in May, 
1941, Savings Bonds have paid 
off in peace and prosperity for 
40 million Americans.

How much are Series E and H 
Savings Bonds worth today?

“$40,000,000,000,” say the fig
ure experts.

But to find out the real value 
of Bonds, ask a family how much 
their home purchased through 
Bonds means to them. Or the 
value of a Bond-financed college 
education to a young man. Sav
ings Bonds have values you can’t 
figure in dollars and cents alone. 
Only in dreams come jtrue.

Here’s wliat Savings Bonds 
can promise you for the future:

A 100% safe investment—fully 
guaranteed by the United 
States Government.
A sure investment — paying an 
average 3% interest when 
held to maturity (9 yeahs and
8 months). And 10 years

- ' more if you so desire! ■
A liquid investment—Convertible 
into cash any time after 2 
months.

Make your dreams come true 
by investing regularly in Bonds 
... on the Payroll Savings Plar- 
or at your bank.

FOR THE BIG THINGS IN YOUR LIFE - BE READY 
WITH U. S. SAVINGS BONDS

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

vakar su jaunikais ant baliaus. 
Labai dekavoju tau teveli, kad 
man pavėlinai atlankineti ligo
nius ir pavargėlius. Tas man 
suteikė didžiausi smagumą. 
Iszeidama įprasziau, idant už 
teveli mano ir už mane pasi
melstu.

Senam tėvui aszaros džiattgs- 
tno užteme akys, prispaudė sa
vo dora kūdiki prie szirdies ir 
duszioja dekavojo Vieszpa- 
ežiui Dievui, jog jam suteikei 
toki džiaugsmai per apteikime 
tokiu geru mylimu kūdikiu.

— Aniuola tu mano, deka
voju asz tau mylima mano duk
tė, jog tu teip didelei palinks
mini mane. Bukie visados teip 
doros szirdies mano brangi 
dukrele, o- Vieszipats Dievas 
laimins tave! Paszauke tevaš 
su užgavimu.

Da toja paezioja dienoja at
silankė pas fabrikanta K., ba
ronas B., apreiszke, jog Ibusent 
nori pasilikt czionais per ilges
ni laika, nes užmano szioja ap-' 
linkine ja nusipirkt dvarus ir 
apsigyvent juosia. Tas atsilan- 
kimas pono barono, o ypatin
gai tas jo apreiszkimas iszvere 
ant motinos su diiktere neapra- 
szoma; džiaugsma. Senas gi K., 
nuolatos prisižiurinejo in sve*.

(Tasa Ant 2 puslapio)
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ZiniosVietines
— Buvęs miesto gyvento

jas, Jonas Szumanis, nuo 4012 
Lawndale uly., Philadlephijoje, 
numirė 'pareita Nedelia treczia 
valanda ryte in Episkaipole li- 
gon’bute, virsz minėta miestą. 
Velionis sirgo per koki tai lai
ka. Gimęs Mahanpjuje. Apie 
penki metai atgal aipsigyveno 
Philadelphijoje, kuris didbo del 
SKF Industries. Baigės High 
School mokslą. Kitados dirbo 
del Hack’s Hardware sztora, 
Department of Public Assis
tance Pottsvilleje ir del Hoover 
Vacuum Cleaner Kompanijos. 
Paliko savo motinėlė ponia 
Pranciszka Szumaniene, mies
te; jo pati Ona (Sisakiute); sū
neli Joną ir dukrele Vivian na
mie; du brolius: Kazimiera ir 
Mykolą, taipgi seserį Mare, pa
ti Antano Baluczio mieste, 610 
W. Market uly., isz kur laidotu
ves in vyko. Taipgi dvi pus-se- 
seres: Tessie Minickiene, Ha
zleton, ir Ona Richards isz Phi
ladelphia. Laidotuves invy'ko 
įSeredos ryta, su apiegomis in 
Szv. Juozapo bažnyczioje de
vinta valanda ir palaidotas in 
parapijos kapinėse. Gralborius 
L. Traskauskas laidojo.

— Subatoj pripuola pas
ninkas ir Szv. Philypo Nerijo 
iszpažintojo, o Tautiszka Var
dine: Žvdre. Ir ta diena: 1323 v
metuose Kunigaiksztis Gedimi
nas apskundė Kryžiuoczius po
piežiui už žmogžudystes, gal 
nežinodamas, kad pats popie
žius juos Lietuvon buvo pa
siuntęs ugnim ir kardu kriksz- 
tyti stabmeldžius; 1937 m., 
Plieno darbininkai sustreika
vo; 1927 m., Pinigu bumaszkos 
buvo sumažintos; 1946 m., Ko
munistai laimėjo rinkimus Cze- 
koslovakijoje; 1946 m., A. F. 
Whitney Gležinkeliu darbinin
ku unijos Prezidentas pasmer
kė Prez. Harry Trumana, sa
kydamas, kad Trumanas “tik 
atsitiktinai per politika yra ta
pes Prezidentu Amerikos,’’ ir 
kad jis tai vietai netinkamas. 
Jis toliau sake kad jo unija yra 
paskyrus pustreczia milijono 
doleriu sumuszti rinkimuose 
kiekviena Kongresmeną, kuris 
Trumana rems ant to geležin
keliu darbininku klausimo.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola. Szvencziausios Trejy
bes Nedelia., ir Szv. Bedo, o 
Tautiszka. Vardine: Radvyle. 
Taipgi ta diena: 1941 m., Ang
lijos Laivynas atkerszino Vo- 
kiecziams ir nuskandino ta di
džiausi ir galingiausi kariszka 
Vokiecziu lai va “Bismarck”, 
už tai kad Anglijos didžiausias 
kariszkas laivas “HMS Hood” 
buvo nuskandintas; 1919 m., 
pirmutinis eroplanas perskri
do skersai Atlantiko mares; 
1950 m., Amerikos valdžia už
dare visus Rumunijos Ambasa
dos ir Pasiun.tenyįbes ofisus 
Amerikoje ir uždraudė j n at
stovams važinėti po musu 
kraszta be pavelinįmo. Tai bu
vo atsikirtima,s Rumanijos val
džiai, kuri taip yra suvaržius 
musu, dipliomatu veikla savo 
kraszte.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Augustino, o Tautiszka Vardi
ne: Augis. Ir ta diena: 1940 m.,

Belgijos karalius Leopoldas 
pasidavė Vokiecziaras. Su juo 
pasidavė ir penki szimtai tuks- 
tancziu kariuomenes. Daugu
ma Belgijos gyventoju sako 
kad jam reikėjo pabėgti, nepa
siduoti ir sutverti valdžia trem
tyje, kaip kitu krasztu valdo
vai ir karaliai buvo padare.

— Utarninke pripuola Szv. 
Marijos Magdalenos, o Tautisz
ka Vardine: Viksve. Ir ta die
na: 1946 m., keturios deszimts 
penkių dienu mainieriu strai- 
kos baigtos, kai mainieriu bo
sas, John L. Lewises pasirasze 
ant kontrakto su valdžia; 1453 
m., Turkai užėmė Konstantino- 
ple miestą. Baisus smūgis vi
siems krikszezionims. Jis su
naikino sudegino neinvertinus 
knygynus, sakydami kad vis
kas randasi ju “Korane”, o 
kas nėra tame “Korane” nėra 
verta palaikyti; 1226 m., Lie
tuviai pergalėjo Mozūrus.

Seredoj Gegužio 30-ta 
diena, pripuola “Papuoszimo 
Kapu Diena, arba. Decoration- 
Memorial Day.” Yra tai pami
nėti Suvienytu Valstijų Karei
vius, žuvusius per Civilini Ka
rai 1861 iki 1865 metuose ir per 
1-ina ir 2-tra Did., Kariu. Ban
ku ir Paczto darbininkai ne
dirbs ta diena; Publikines ir 
Parapijines Mokyklos bus už
darytos.

rike diibdavo pusketvirto 
szimto žmonių. Pinegrove 
miestelis randasi apie dvide
szimts myliu nuo Pottsville, 
Pa.

Shenandoah, Pa.—
Margareta Rudalievicziene nuo 
425 Ė. M t. Vernon uly., pasimi
rė in Szv. Agnites ligonbute 
Philadelphijoj, kuri gydėsi ten 
per keletą dienu. Velione priesz 
tai gydėsi in Locust Mt. ligon
bute. Gimė Shenadoryje. Pali
ko savo sunu Kazimiera isz 
Fairfield, Conn., dvi dukterys: 
Julia Poniatkauskiene ir Flo
rence Belauskiene isz Strat
ford, Conn. Penkios seserys: 
Helena Marcher ir Ona Henkel 
isz Stratford, Conn., Agnieszka 
Roche, T. Waters ir Julija; Wa
ters, Philadelphia ir broli Pet
ra G only s isz miesto. Prigulė
jo prie Szv. Jurgio parapijos. 
Gra’boriai Oravitz laidoą.

— Buvęs miesto gyvento
jas Andriejus Kovalauskas, isz 
Newburgh, N. Y., numirė pa
reita Petnycizia, pas savo žentą 
ir duiktere Stepą ir Eleonora 
Zarutskievicziu. Velionis gimė 
Lietuvoje. Buvo angliakasis ir 
kitados dirbo Gilberton kasyk
lose. Buvo veteranas, kuris tar
navo Amerikos armijoje Pran
cūzijoje. Velionis taipgi kita
dos gyveno Gilbertone ir prigu
lėjo prie Szv. Liudviko parapi
jos,. Laidojo Utarninkos ryta 
su apiegomis in Szv. Liudviko 
bažnyczioje 9:30 valanda ir pa
laidotas in Szv. Jurgio parapi
jos kapinėse Shenadoryje. Pa
liko duktere Eleonora,, pa,ti 
Stepono Zarutskio, Newburgh, 
N. Y., du anuku, ir tris brolius: 
Vinca, Shenandoah Heights, 
Kazimiera, Philadelphia ir My
kolą, Argentinoje.

NORIU PIRKT
Geležies Nuokarpos. Apie $5.00 
daugiau ant tono pas GOLIN’A, 
negu pas kitus! Adresas:

GOLIN’S SCRAP METAL
So. Main St., Shenandoah, Pa.

Pinegrove, Pa. —
Trys namai buvo ligi žemes su
degti ir du kiti buvo laibai ap
deginti, kai gaisras prasidėjo 
in Garden State Tanning kom
panijos fabriką. Fabriko vir- 
szininkai nebuvo ant vietos, bet 
kiti spėja kad iszkados tam 
fabrikui yra padaryta ant kele
tą milijono doleriu. Ugniage
siai isz veinuolikos miestu ir 
miesteliu buvo suszaukti in. pa
gelia ta gaisra gesinti. Gaisras 
prasidėjo apie treczia valanda 
isz ryto. Szitame viename fa,b-

BEDARBE DETROIT
MIESTE

DETROIT, MICH. — Michi- 
gan valstijoje, ypatingai De
troit mieste, daug žmonių da
bar randasi be darbo, nes auto
mobiliu fabrikai szimtus tuks- 
tancziu yra paleidę isz darbo ir 
kasdien dar daugiau paleidžia, 
nes dabar vis mažiau ir mažiau 
automobiliu tie fabrikai gali 
parduoti, nes mažai kas perka
si nauja automobiliu.

Vien tik General Motors 
kompanija yra paleidus dau
giau kaip du sžimtu tukstan- 
cziu darbn’nku. Ir szita kom
panija sako kad dar kelis szim
tus ju paleis ateinanczia san
vaite.

Dar ir to negana. In Detroit 
miestą kasdien atvažiuoja 
szimtai juoduku isz pietiniu 
valstijų, jieszkodami darbo.

Michigan valstijos Guberna
torius Williams dabar kreipia
si in valdžia pagelbos, sakyda
mas kad tikra bedarbe randasi 
jo valstijoje, o ypatingai De
troit mieste. Jis sako kad val
džia dabar turi stoti in pagel
ta tiems bedarbiams su paszel- 
pa, ar turi paskirti jo valstijai

daug nepasitikėti ant Sovietu 
nauju pasižadėjimu.

Kai tik Trumanas paliko 
Szventaji Tęva, Kataliku Baž- 
nyežios virszininka, jis daly-

Anglijos lakunu sztabas 
greitai iszsiunte keletą savo 
eroplanu to bombneszio jiesz- 
koti.

Vienas lakūnas isz to bomb-

STUDENTAI
“NUBAUSTI”

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
vavo Amerikos Episkopalu 
Bažnyczios pamaldose.

Popiežius pareiszke savo rū
pesti apie visas tas naujas ato
mines bombas ir ju pasekmes.

Trumanas Szventajam Tėvui ; 
pareiszke kad jis pataria ir re
mia byla kad Amerika pasiuns- 
tu savo Ambasadorių in Vati
kaną ir kad Vatikanas pasiuns- 
tu savo Ambasadorių in Vasz- 
ingtona.

Trumanas Popiežiui paaisz- 
kino kad jis negali valdžios 
klausimus tardinti, nes jis da
bar pra pastumtas isz valdžios 
ir jokios intekmes ant tos musu 
valdžios nebeturi. Bet isz viso 
ko matyti kad Trumanas buvo 
labai patenkintas to savo ap
silankymu pas Szventaji Tęva.

KETURI ŽUVO

2 Eroplanai Susimusze
FLINT, MICH. —. Lakunu 

Sztabo Leitenantas iszvažiaves 
ant savo “medaus menulio ke
liones” su savo teta ir du kiti 
žmones žuvo, kai du maži ero
planai susimusze padangėse ir 
nukrito.

Viename eroplane buvo Lei
tenantas Victor Fonda, dvide-

daug kontraktu isz Armijos ir 
Laivyno.

Jeigu ne, tai Gubernatorius 
sako jis turės investi kokius 
insakymus kad bedarbiams bus 
uždrausta in jo valstija atva
žiuoti.

Czia gali Luti tik pradžia be
darbes, kuri gali prasipliesti ir 
po 'kitas valstijas. Chrysler au
tomobiliu kompanija teipgi yra 
szimtus darbininku paleidus, ir 
kitos kompanijos, kaip Pack
ard ir Studebaker del keliu 
sanvaieziu yra visai užsidariu
sios.

3 VAIKAI PRIGĖRĖ
CARBONDALE, PA. — 

Trys jauni vaikai iszejo pasi- 
maudinti in Fife Dam, apie my- 
le nuo Childs miestelio. Jie bu
vo deszimts metu Jerry Clark, 
asztuoniu metu Daniel Linsen- 
bilger ir tryylikos metu Tho
mas Cibula. Visi isz Childs 
miestelio.

Policijos virszininkas, Pat
rick F. Mula sako kad jauniau
sias inbrido in ta prūdą ir kai 
jis pradėjo skėsti jis szaukiesi 
pagelbos. Jo kiti du draugai 
inbego ir stengiesi ji iszgelbeti 
ir visi trys prigėrė. Kiti vaikai 
pamate ta nelaime nubėgo na
mo ir pranesze savo tėvams, 
kurie patelefonavo policijai.

Visi trys lavonai buvo už ke
liu valandų surasti tame prude 
Ipr vanduo buvo apie deszimts 
pėdu gilumo.

Dar per anksti czia maudin- 
tis, bet diena buvo tokia szilta 
kad szitie vaikai nutarė pradė
ti savo vasaros sportą anks- 
cziau už kitus.

TRUMANAS
PASIKALBĖJO SU 

POPIEŽIUMI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sargiai invertinti szitas naujas 
Sovietu taikos sanlygas ir per j

neszio iszszoko ir nusileido su ’ --------
parasziutu, apie szeszios my- nubaudžia. Jeigu paprastas’ 
lios nuo Land’s End kranto. į darbo žmogelis butu taip pa-i

Kita lakuna Prancūzu laivas. szokes priesz policijantus, jis j- 
rado jurose ir iszgelbejo. : dar ir dabar kalėjime tupėtu, i

Paprastai tokie bombnesziai Bet iszrodo kad Pennsylvanijos i 
kaip szitas B-47 turi tris laku- Universiteto studentai ir isz į 
nūs. kitokio molio numinkinti, ir

Ercplanai ir laivai dar vis 
jieszko treczio lakūno, bet jau 
vilties mažai liko kad jis bus 
surastas gyvas.

policijantai negali ju paleisti.
' Mums iszrodo kad ežia buvo
I ne universiteto, bet policijos 
klausimas, ir kad tie ponaieziai

PASMERKTAS IKI
GYVOS GALVOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ji buvo nužudinta Liepos 
treczia diena in Adelphia viesz- 
buti, Philadelphia, Pa.

Saito žul.lko draugas trisde- 
szimts szesziu metu amžiaus 
Frank J. Ellsworth, isz Tampa, 
Florida, dabar randasi kalėji
me ir laukia teismo. Kiek isz 
teismo galima dažinoti, tai szi
tas Ellsworth nužudė to mote- 
riszke, bet Wilson prisidėjo.

SKAITYKIT

nežiūrint ju proto ar ju tėvu 
turtelio, turėtu su miesto insta- 
tymais skaitytis ir policijantus 
pagerbti kaip ir mes. Jie nei 
kuomi nėra geresni už mus.

Jus iszleiskite orą isz polici
ja nto automobiliaus ratu, pas
kui duokit jam in žanda ir pa
leiskite kelis žalius kiauszinius 
in ta policijanta, ir pamatysite 
kur jus atsidursite. Bet ežia 
garsaus universiteto szviesia- 
plaukiai sūneliai ir už tai juos 
negalima kaip paprastus žmo
nes pamokinti ar pabausti.

JIESZKO DARBININ
KU DEL SIBIROS

“SAULE”
PLATINKIT!

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

apie pusantro milijono jaunu 
vyruku važiuoti in Sibirą, te
nai apsigyventi ir ukius, far- 
mas užvesti.

Maskvos radijas sako kad 
tiek jaunu vyruku reikes Sibi
re per ateinanezius du metu.

Kai kurie dipliomatai isz va
kariniu krasztu spėja kad už 
tai Sovietai dabar sumažina sa
vo armija ant vieno milijono 
dvieju szimtu tukstaneziu vy
ru. Jiems dabar reikia .darbi- / 6
ninku fabrikuose ir ant farmu.

Ir isz kitos puses, tokia di
dele armija baisiai daug kasz- 
tuoja užlaikyti. Už tai Sovietai 
dabar garsina ir giriasi kad jie 
pirmutiniai sumažinti savo ar
mijas, ir taip priparodina kad 

! jie vien tik taikos ir ramybes 
nori.

AUTOBUSĄ?
SUDEGE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

miestą, kur kitas autobusas, 
pasiunstas i s z Harrisburg 
miesto visus paėmė ir nuveže in 
Pittsburgh, Pa.

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

szimts vieno meto amžiaus, isz 
Kankakee, Illinois, ir jo teta, 
Ponia Dorothy Hoffman, tris- 
deszimts devynių metu am
žiaus isz Flint, Michigan.

Antrame eroplane buvo tris- 
deszimts penkių metu amžiaus 
Dale Hath, aerodromo savi
ninkas ir dvideszimts asztuo- 
niu metu amžiaus Ggsrf@ §816- 
mon, kurie mokinosi kaip ero- 
plana vairuoti.

Leitenantas Fonda su savo 
nuotaka buvo atvažiavę pas jo 
teta praleisti dvi sanvaites ato
stogų. Jis buvo iszskrides duo
ti savo tetai “raida” eroplane.

Iszrodo kad tiedu eroplanai 
susimusze kai tik jie nuo žemes 
pakilo.

ŽUVO ANT
TURNPIKE

HARRISBURG, PA. — 
Dvideszimts penkių metu am
žiaus Kenneth Dunn, isz Har
risburg užsimusze kai jo auto
mobilius susikūlė su dideliu 
troku ant Pennsylvania Turn
pike.
- Jis tik vienas sau važiavo kai 
nelaime atsitiko. Policijantai 
spėja kad jis ar per greitai va
žiavo ir to sustojusoi troko ne
matė, ar gal bevažiuodamas už
snūdo ir taip susimusze.

Troko draiverys sako kad jis 
savo troka buvo sustabdines vi
sai nuo vieszkelio, ir kad tas 
automobilius nuvažiavo nuo 
vieszkelio ir susikūlė in jo tro
ko užpakali.

BOMBNESZIS
NUKRITO - - - <

Vienas Amerikietis 
Iszsigelbejo

LONDON, ANGLIJA. — 
Amerikos B-47 Strato j et bomb- 
neszis nukrito in Atlanto ma
res, apie dvylika myliu nuo 
Land’s End.

dabar stengiasi prikalbinti

Naturally, they're important to you! That's why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you . . the magic is in the making of these 
Invitations! Feel that fine., sharp raised lettering It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line.
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