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Policija Ant Sargybos

Czia du Anglijos polici j an
tai stovi ant sargybos prie 
Turku Ambasados, Londone. 
Ėjo gandai kad Graiku-Cyp- 
rijos patrijotai, tautininkai 
buvo pasamdė keletą žuliku, 
žmogžudžiu nugalabinti 
Anglijos virszininkus, kaipo 
atkerszinima už tai kad Ang
lijos armija buvo pakoriusi 
du sukilėliu ant Cyprijos sa
los. Slapta Scotland Yard 
policija savo policijantams 
net iszdave revolverius ir 
karabinus, kad jie ne tik ap
sigintu, bet ir Anglijos vir
szininkus apsaugotu nuo tu 
žmogžudžiu. Tai pirmas sy
kis in trisdeszimts penkis 
metus kad tiems Scotland

Yard policijantams buvo pa
vėlinta nesziotis revolverius. 
Paprastai visa Anglijos poli
cija ir Scotland Yard slapta 
policija nesineszioja nei re
volveriu nei karabinu.

Apginkluoti sargai buvo 
pastatyti prie visu ministe- 
riu ofisu ir namu ir prie val- 

( džios ofisu, 10 Downing St.
Anglijos valdžia rūpėjo ne 

vien tik savo virszininku li
kimas, bet teipgi ir Turkijos 
atstovu gyvastys.

Cyprijos tautininkai da
bar nori Anglams atkerszinti 
už tai kad Anglijos kariuo
menes pakorė du ju geriau
sius ir isztikimiausius vadus.

o o ra

Isz Amerikos Darbininkai dabar daug dau
giau uždirba ant dienos, bet 
daug mažiau dienu gauna dirb
ti.

VISKAS VĖL
PABRANGO

WASHINGTON, D. C. — 
Per pastaruosius du menesiu 
viskas vėl labai pabrango.Taip 
žinios isz Vaszingtono prane- 
sza.

Jie sako kad darbininkai vi
sur yra pareikalavę ir gave 
daugiau mokėti, ir už tai vis
ikas vėl dar daugiau pabrango.

Automobiliu ir eroplanu dar
bininkai gavo apie viena nuo- 
szimti daugiau mokėti ir keli 
tukstancziai kitu darbininku I 
gavo savo algas pakelti. Isz vi-. 
so to paaiszkejo kad viskas, Į 
maistas, ir kiti reikalingi daly- j 
kai pabrango.

Net ir per kara viskas nebu
vo taip brangus kaip dabar. 
Fabrikantai ir kompanijų at
stovai aiszkina kad jie czia ne
kalti, bet kad Darbininku Uni
jos kaltos, kai jos tiek daug 
reikalauja darbininkams.

Daug kompanijų ir fabrikan
tu dabar daug savo darbininku 
praszalina, jiems “sakti” duo
da ar ant keliu sanvaicziu at
stato, nes jie jaucziasi kad jie 
neiszgali tokias algas mokėti.
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PAKVIETIMAS VIESZBUTIS
IN MASKVA SUDEGE

Sovietai Kvicczia 
Amerikieczius

WASHINGTON, D. C. — 
Sovietu Ambasada, Vaszingto- 
ne yra pakvietus Generolą Na
than F. Twining, musu lakunu 
sztabo virszininka pasiusti du 
ar tris savo geriausius atsto
vus in Sovietu Rusijos paroda, 
Birželio dvideszimts ketvirta 
diena.

Szita pakvietimą suteikė 
Marshal Vassily D. Sokolovs
kis, vardu Sovietu Lakunu 
Sztabo.

Vaszingtono dipliomatai sa
ko kad Generolas Twining bu
vo pakviestas in szita Sovietu 
paroda, kad isz jo puses jis pa
tartu kad Amerika panasziai 
padarytu, pasikviestu Sovietu 
vadus, kai Amerikos lakūnai 
laikys savo paroda ir parodys 
savo naujausius eroplanus.

Kai kurie kitu krasztu at
stovai sako kad Sovietai Ame
rikieczius dabar pasikvieczia 
vien tik už tai kad jie nori vi
siems parodinti kad jie nori 
taikingai sugyventi su kitais 
krasztais. Jie sako kad czia 
yra gryna propaganda ir nie
kas kitas.

Iszkados Ant $75,000 
Padaryta

PARKSVILLE, N. Y. — 
Trijų augsztu vieszbutis, lie
telis in Parksville miestą sude
gė ligi žemes ir iszkados buvo 
padaryta ligi septynios de- 
szimts penkių tukstancziu do
leriu.

Ugniagesiu virszininkas in 
Sullivan apygarda sako kad 
gaisras buvo tokis didelis ir 
taip greitai prasidėjo, kad ne
buvo galima ji užgesinti.

Vieszbutis dar nebuvo atsi
daręs del vasaros biznio, buvo 
tuszczias ir už tai niekas nebu
vo sužeistas. Paprastai szitas 
vieszbutis atsidaro del vasaros.

KETVERIOPA
ŽMOGŽUDYSTE
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KARALAITE
NEKVIECZIAMA

Margarita Norėtu 
Atsilankyti Pas Mus
LONDON, ANGLIJA. — 

Anglijos graži karalaite, dvi- 
deszimts 'penkių metu amžiaus 
Margarita, jau keletą, sykiu 
pareiszke kad ji labai norėtu 
atsilankyti in Amerika ir Ka
nada. Ji sako kad ji yra viena
tine isz karaliszkos szeimynos, 
kuri nėra maczius nei Kanados 
nei Sujungtu Valstijų.

Bet kiek galima sužinoti isz 
Vaszingtono, tai musu valdžia 
nėra jai davus pakvietimą, pas 
mus atsilankyti.

Musu politikieriai ir diplio- 
matai rūpinasi apie pakvieti
mą tu Sovietu, Komunistu, ku
riu visi neapkenczia, bet szitai 
malonei ir jaunai karalaitei jie 
nei nesusimislino pasiunsti pa
kvietimą.

O jos atsilankymas butu la
bai gera propaganda mums ir 
Anglams. Ji, atsilankydama 
pas mus daugiau gero padary-

HAMMOND, IND. — Poli
cijos virszininkai sako kad jie 
dar vis stengiasi isztirti ir da- 
žintoi del kokios priežasties 
jauna žmona nužudė savo ko- 
lielka vyra, jo motina ir jo dvi 
seseris.

Dvideszimts penkių metu 
amžiaus jauna moteriszke, Po
nia Opal Juanita Collins, su 
mažu medžiokles karabinu nu- 
szove savo vyra, dvideszimts 
asztuoniu metu amžiaus Ben C. 
Collins, Jr.; jo motina, Ponia 
Julia Collins ir vienuolikos me
tu Mary Sue ir keturiolikos 
metu Ann Collins.

Sukilėliais
ALGIERS, ALGERIA. — 

Penkios deszimts vienas Alge- 
rijos sukilėlis buvo Prancūzu 
nužudintas, kai jie susikirto in 
Batna rytinėje dalyje Algeri- 
jos.

Prancūzai isz oro su eropla- 
nais užsipuolė ant szitu sukilė
liu.

Vienas Arabas inmete sprog- 
stanczia bomba in Constantine 
miestą ir sužeidė viena Araba 
ir penkis Europieczius. Bomba 
susprogo saliune.

Prancūzijos virszininkas bu
vo paszautas ir pasimirė in 
Constantine miestą.

Policijantai suėmė keletą 
rasztu isz kuriu buvo dažinota 
kad tie sukilėliai rengiasi pul
tis ant Algerijos valdžios. Ju 
tarpe randasi Žydai ir Arabai.

Keturi tukstancziai Arabu 
buvo suimta, bet tik penki 
szimtai szeszios deszimts ketu
ri buvo sulaikyti, suaresztuoti.

Bet po visa szita Algerijos 
kraszta sukilimas verda priesz 
Prancūzu valdžia, ir iszrodo 
kad Prancūzai turės isz czia 
iszsikraustyti ir prisipažinti 
kad jie nieko bendro neturi su 
to kraszto valdymu.

^Pirkie U. S. Bonus!

TALLAHASSEE, FLA. — 
Floridos A & M Universiteto 
juodukai studentai dabar ne
važiuoja autobusais, kai dvi 
juodukes buvo ant tu autobu- 
siu sraresztuotos.

Juodukes, dvideszimts sze- 
sziu ribėtu amžiaus Wilhelmina 
Jakes ir dvideszimts meut am- 

■ žiaus Carrie F. Patterson buvo 
suaresztuotos ana Subata, kai 
jos nesutiko sėstis užpakalinė
se autobusio sedynese, kur pa- 

Į skirta juodukams ir juodu- 
kems. Abidvi buvo vėliau pa
leistos po dvideszimts penkių 
doleriu kaucijos.

Ta nakti mažas kryžius buvo 
uždegtas ant ju daržo, parodin
ti kad jos yra nepageidauja
mos toje susiedijoje.

Juodukai studentai, Panede- 
lio ryta tyczia susirinko ant 
ulyczios kampo, kur autobusas 
paprastai sustoja. Kai tas 
tuszczias autobusas privažiavo 
ir tenai sustojo, visi tie juodu
kai studentai rankomis pradė
jo ploti ir szukauti, bet nei vie
nas in ta autobusi neinženge. 
Daug ir baltu studentu stojo su 
juodukais ir pareiszke kad jie 
ant tu autobusiu nevažiuos, kol 
juodukams bus pripažintos pil
nos teises kaip ir visiems ki
tiems, kad jie gali autobusyje 
sėstis kur tik jiems patinka ar 

į kur jie tuszczia vieta randa.

Garsi muving pikczieriu 
loszike Valentina Cortese 
dabar randasi in ligonine, 
Rymoje, kur ji su-savo vyru 
buvo nuveszta po automo- 
biliaus nelaimes. Jos vyras 
yra Amerikietis loszikas 
Richard Basehart. Ji dabar 
szitoje ligoninėje turės pasi
likti ilga laika, kad daktarai 
galėtu jai jos gražu veidą at
statyti, perdaryti, nes jos 
veidas buvo baisiai sužalio- 
tas toje nelaimėje. Jos vy
ras buvo tik biski sukriestas 
ir sužeistas.

Pikta Gražuole

Asztuoniolikos metu am
žiaus Diane Rider, pirmame
te in Henry Ford Kolegija 
netoli nuo Dearborn, Michi
gan, buvo ant smert nuszau- 
ta, Detroit mieste, savo bu
vusio meilužio, dvideszimts 
asztuoniu metu amžiaus 
Henry H. Gales. Jis, savo 
buvusia meiluže nuszoves, 
pats nusiszove, mislindamas 
kad ji negyva. Jųdviejų la
vonai buvo surasti susiedo 
namuose.

Jos motina sako kad jos 
duktė buvo atstumus savo ta 
meiluži ir nesutikus už jo 
iszteketo, kai jis kelis sy
kius jai pirszosi.

tu negu keli tuzinai diplioma- 
tu ar valdininku.

Atsimink! Mielas Skaityto 
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at 
silyginsi, ar ja paremsi!

Policijantai kurie suėmė ir 
suarėsztavo Ponia Collins, sa
ko kad ji jiems prisipažino kad 
ji buvo visus juos nuszovus. Ji 
dabar yra laikoma kalėjime del 
teismo.

Vienatiniai tos szeimynos 
nariai kurie iszvenge jos to 
kerszto ar pagiežos buvo sze- 
sziu metu Bobby, jos vyro bro
liukas, kuris pabėgo kai jo se
sutes stovėjo isz baimes supa
ralyžiuotos, ir jo tėvas, penkios 
deszimts metu Ben, kuris tuo 
laiku buvo fabrike.

Policijantus paszauke susiet
ina, pas kuria mažutis Bobby 
atbėgo verkdamas ir sakyda
mas kad jo sesute buvo nuszau- 
ta.

Avtyke policijantai rado vi
sus lavonus dviejuose kamba
riuose.

Jaunas Collins, kuris buvo 
per kara sužeistas ir suparaly
žiuotas buvo nuszautas savo 
kriesle ir nuvirto po lova.

Ponia Collins sako kad ji 
buvo supykus ant savo vyro ir 
jam buvo pasakius kad ji myli 
ji, bet jeigu ji jam negana, tai 
ji nenori kad kuri kita boba ji 
turėtu.

Jos kaimynai sako kad jie 
nežino kodėl ji taip buvo pasa
kius, nes isz visko iszrode kad 
jiedu viens kita mylėjo ir buvo 
isztikimi.

I

3 ŽUVO ANT
KRYŽKELIO
—

ALLIANCE, OHIO. — Grei
tas traukinys buvo nuverstas 
nuo rieliu kai jis susimusze su 
troku ant kryžkelio. Traukinys 
nubėgo apie penkis szimtus pė
du žemyn nuo rieliu ir sudužo 
in ūkia, farma, kur jis užmusze 
viena ūkininką.

To troko draiverys, trauki
nio darbininkas, breikmones ir 
ūkininkas žuvo toje nelaimėje. 
Septyni isz szeszios deszimts 
keleiviu ant to traukinio buvo 
sukriesti ir sužeisti.

Traukinys važiavo isz Pitts
burgh in Cleveland miestą.

Traukinio darbininkui, breik- 
monui, penkios deszimts metu 
amžiaus Arthur J. Fisher buvo 
galva visiszkai nukirsta.

Ūkininkas, keturios deszimts 
vieno meto amžiaus Charles E. 
Fouser buvo užmusztas, kai jis 
atėjo in maluna, kuri tas trau
kinys sudaužė.

Gražuole Sandra Giles 
duoda per veidą piesziejui 
Philip Paval, ir piktai pa- 
reiszkia savo pasipiktinimą 
ir nepasitenkinimą, kad jis 
jos paveiksią pardavė Las 
Vegas vieszbucziui. Paveiks 
las ja parodo plikai nuoga. 
O ji sako kad kai jis jos pa
veikslą piesze, ji buvo man
dagiai ir kukliai apsirėdžiu
si su maudinimo “bathing” 
siutu. Piesziejas prisipaži

no kad kai jis jos paveiksią 
piesze, jis pamirszo ant jos 
gražaus ir lieso kūno nu- 
pieszti ta maudinimo siutą. 
Las Vegas vieszbuczio, hote- 
lo savininkai sako kad jie 
sutiks ta jos nuoga paveiks
lą paszalinti, jeigu tas pie
sziejas ar ji jiems sugražins 
pustreczio tukstanczio dole
riu, kiek jie už ta jos nuokos 
paveiksią buvo užmokėję.

o ra ra

Troko draiverys, dvide- 
sz’mts septynių metu amžiaus 
Andrew Nappi, isz Akron, bu
vo taipgi sužeistas. Jis buvo 
penkių vaiku tėvas.

Tie, kurie mate ta nelaime, 
sako kad szviesos prie to kryž
kelio žibėjo ir mirgtelejo, ir 
traukinys, privažiuodamas su- 
szvilpe, bet tas trokas vistiek 
važiavo skersai geležinkelio 
rieles ir taip buvo sudaužintas 
in mažus szmotelius.

Sužeistieji buvo greitai nu- 
veszti in vietiniu miestu ir 
miesteliu ligonines. Iszrodo 
kad nei vienas nebuvo labai pa
vojingai sužeisats.

Platinki! “Saule” j
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Kas Girdėt
tie partijos vadai kreiptųsi in 
Truimana.

Minnesota, valstijos teismas 
ipastėbejoi kad visi naujai gi
musieji kūdikiai vienaip iszro- 
do.

EisenhoįVeris savo draugams 
sako kad ateinantieji rinkiniai 
yra Republikonams užtikrinti, 
nes nei jis nei jo partija negali 
būti sumuszti.

Vaszihg-tono teismas moks- 
liszkiaųsiaji pasteibejima pa
dare: Vien tik Ik'ad žmogus yra 
teisėjas, tai nereiszkia kad jis 
yra durnas ar kvailas.

Kiek laiko praleidžiate lovo
je bemiegodami ?

Garsus iszradejas ir moks- 
linczius, Thomas Edison saky
davo kad keturios valandos in 
dvideszimts keturias valandas 
gana.

Graiku mokslinczius ir gar
sus raszytojas, Aristotelis sa
kydavo: “Szeszios valandos 
gana vyrui, septynios moterisz- 
kei, ir asztuonios kvailiui.”’ 
• Benjamin Franklinas saky
davo kad Metūzala tiek szimtu 
metu siusi lauk e už tai kad jis 
visados miegodavo ant lauko. 
Pats Franklinas turėjo ketu
rias lovas, ir miegodavo in vie
na po kitos isz kaleinos. Jis su
silaukė asztuonios deszimts ke- 
turiu metu amžiaus, kada jo 
laikais, paprastai žmones negy
vendavo daugiau kaip trisde- 
szimts penkis metus.

“• • ■
w George Vaszingtonas 'buvo 
bagocziausias Prezidentas 
Amerikoje.

Apie keturi szimtai tukstan- 
ežiu Amerikiecziu yra pagije 
nuo vėžio ligos?

Daugiau kaip asztuoni szim
tai tukstaneziu Amerikiecziu 
gali būti nuo szios vėžio ligos 
padidinti, jeigu jie in laika pa
siduos savo gydytoju priežiū
rai.

Ar jus žinote tu vagiu; var
dus, kurie mirė ant Kalvarijos 
kalno su Kristumi? Gesinąs ir 
Dysrnus.

Nauju automobiliui biznis 
įprastas. Pardavėjai, kompani
jos ir fabrikantai dejoja, ir 
darbininkai darbu netenka.

Ir fabrikai kurie televizijos 
setus gamina teipgi dejoja ir 
sako kad visas biznis niekai.

X

Dabar sunkiau gauti paskola 
iszbankos; ir bankieriai bieda- 
voja, nes jie savo bankose net 
ir per daug pinigui turi.

• •
Kai taksos tiek daug pinigu 

innesze in valdžios iždą, visi ti
kėjosi kad del ateinancziu me
tu tos taksos bus mažintos. Bet 
niekio panaszaus nematyti!

Dabar tikrai brangiai atsi
eina laikytis automobiliu. Rei
kia ne tik paszieliszkai bran
giai ulž ta automobiliu užsimo
kėti ir už gazoliną, aliejų ir ta
lerius mokėti, bet dabar 'beveik 
kur tik važiuosi ant tolimesnes 
keliones reikes ir už pavelini- 
ma ant vieszkelio “turnpike” 
mokėti.

Nors buvęs Prezidentas Har
ry Trumanas užsigina kad jis 
už jokius pinigus nestos in rin
kimus del Prezidento, bet De
mokratu partijos vadai dar jo 
nėra pamirsze, ir tikisi jeigu 
kiti kandidatai per labai susi- 
kirstu, tai galimas daigtas kad

“Talmudo Paslaptys”i ’
$ ŽYDU TIKYBOS
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minti po tokioj vergi jos, ir asz 
tik norėjau pajusti kaip laisvas 
žmogus jaucziasi. ” Teisėjas, 
iszklauses jo pasiaiszkinimp 
jam uždėjo dvideszimts penkių 
doleriu 'bauda.

Keturios deszimts milijonu 
Amerikiecziu, vienas isz ketu
rių, susirgs szita vėžio liga per 
savo gyvenimą. -

Bet czvertis szitu gali pagy
ti, jeigu jie in laika nueis pas 
savo gydytoja. 

_ • » ___
Daugiau moterų pagyja nuo 

szitos vėžio ligos negu vyru, 
nes moterys tankiau eina pas 
savo daktarus del egzaminu ir 
taip daktarai gali greicziait da- 
žinoti apie ta. liga ir pradėti jas 
gydinti. 

___________ • •____
In Newhall, Cal i forui joje, 

Harold J. Erickson, norėdamas 
parodinti kaip greitai jis gali 
revolveri iszsitraukti, pasiszo- 
ve sau in abi kojas, kai jis sa
vo revolveriu gaidukus pa
spaude pirm negu jis tuos savo 
revolverius iszsitrauke.

l’rez. Eisenhoweris dabar sa
ko kad mums reikia daugiau 
kolegijų ir universitetu ir 
mokslo vietų. Po ketiniu metu 
savo valdystes, Eisenhoweris 
pamate, susiprato ir iii protą 
atėjo, matydamas kad mums ne 
tik politikos ir propagandos, 
bet. ir mokslo ir proto reikia,.

Pacztoriai dabar reikalauja 
kokio nors inrankio atsiginti 
nuo szuniu, kai jie savo laisz- 
kus neszioja. Visokiu patarimu 
buvo duodama paczto virszi- 
ninkui, bet mums iszrodo kad 
geriausias patarimas butu 
lazda, szuniu ir bauda to szunio 
savininkui. Jeigu szunio savi
ninkas negali suvaldyti ir su- 
tvarkinti savo szuni, tai tas 
sznnis turėtu Imti nugalabintas 
ar jo savininkas.

Armijos vyriausieji karinin
kai sako kad mes dabar per 
daug invertiname Lakiniu 
Sztaiba ir ju eroplanus, ir tuo 
paežiu sykiu jie reikalauja ke
lis tukstanczius eroplanu sau.

Pypkes Durnai

Ant Dvaro

Ant tėvo dvaro
Auga žalia lepa, .x 
Devynioms szakomis 
Ir virszuneleje. 
Ant kiek szakužes 
Aukso spurgana, 
O virszuneleje 
Raiba gegužele. 
Kukavo ryta ir 

vakarėli,
Kol iszkukavo tėvo 

dukrytele.
Senos moeziužes 

pasiuntinele
Jaunu broleliu 

užtarejužyte.
Žaliu rutycziu inseiejyte, 
Margu negelkiu 

nuravetojyte.
Galvolinuže suverpejuže. 
Iszaudejuže iszsiuvejužyte.

In Miami, Floridoje, Robert 
Perry Crawford buvo paleistas 
isz kalėjimo kur jis buvo isztir- 
pejes penkios deszimts dienu. 
Jis ta paezia diena vėl buvo su- 
aresztuotas už girtuokliavimą. 
Teisėjui jis szitaip pasiaiszki
no: “Žmogus turi pasilinks-

Vienoje mokykloje mokyto
jai ir mokslo sztabas invede in- 
statvma kad mokiniams neva- 
lia atsineszti in mokykla kara
binus ar revolverius. Mokslo 
Sztabjiis pareiszke ar pastebėjo 
kad tie mokiniai su savo revol- 
vėrinis arba iszgazdina moky
toja arba priverczia kitus mo
kinius su jais stoti priesz mo
kintojus. Vat tai prie ko pri
ėjome: Mokiniai grasina Mo
kytojus. O kur tu snargliu mo
kiniu teVai? Ar ir jie su revol
veriais duonas kąsni užsidir
ba?

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

American -<v^v-m^h'"aas built on cue ability 
TO ENC0UBA6E MEN WITH VISION ANO THE 
C0U8A6E OF THElR CONVICTIONS —IN INDUSTRY AS 
well as in ALL Endeavors where CUR LIBERTIES

MA. ,PH(
ll.M -.H- III

• -A Nfi

Qn THEIR DESPERATE MARCH FROM LEXINGTON TO CHARLESTOWN 

TO BATTLE THE^1/A/CTfA1EV''THE BRITISH SET FIRE TO THE 
PATRIOTS' HOMES. THE QUICK WITTEO SON OF A CERTAIN 
PEACON ADAMS POUSEO THE FLAMES WITH THE DEACON'S 

HOME-BREWED beer!

“VhE SECRET OF /MECHANICAL SPINNING ANO 

WEAVING WAS BROUGHT FROM ENGLAND TO 
AMERICA IN 1769 BV SAM SLATER. PER- 
FOKMING A REMARKABLE MEMORY FEAT, HE 
BUILT A REPLICA OF THE FAMOUS ARKWRIGHT 

MACHINE WITHOUT A SINGLE DETAIL ON 
PAPER. ME BECAME 'THE. FATHBK OF 

THE AMEE/CAM TEXTILE INDUSTW

Saule Publishing Co Mahanoy City, 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.

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

Saule Publishing Co.
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BURIKE IR :: ::
:: :: BURIKAS» .

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

to vyro, tarė kokia tai senyva 
boba ir net atsiduso.

Burtininke tyczia tylėjo. Da
bar jau tave turini, pamislino 
sau Ateitinesi pas mane ant ro
dos ir nesigailėsi pinigu.

Juodaitiene pabalo kaip sie
na, paskui apkaito kaip buro
kas. Neiprasze kad da darytu 
burtus, nenorėjo. Žinojo dabar 
kas ja laukia ir atlikta.

Iszbego isz stubos ant uly- 
czios, pastovėjo ir valandėlė 
laikėsi sau akiem rankom už 
galvos. Jai rodėsi, jog nori 
trukt ant szmoteliu. Bego pas
kui greitai namon, murmėda
ma sau po nosia:

— Jeigu smertis. Kairta rei
kes numirt, niekas su varno
mis neiszleks. Numirė Grabli- 
kas, tai galiu ir asz numirti. 
Nereikalingai daviau hurt? 
Tiek to! Gerai ir apie tai isz 
laiko žinoti, kada reikes su 
sziuom svietu atsiskirt !

Parbėgus namon, sėdo ant 
suolelio niekam nieko nekalbė
dama. Apsidairė ir atsiduso: 
Kas man isz to. Patais ir taip 
netrukus galas.

Inejo tarnaite su jauniausiu 
kūdikiu ant ranku. Kūdikis 
isztrauike rankeles in motina. 
Nes Juodaitiene ne eme kūdi
kio ir nesiglamonėjo su juoni.

— Laikyk tu kūdiki, nes 
asz negaliu. Iszvirk vakariene 
gaspadoriau, o asz gulsiu in lo
va. Sergu, negaliu.

Virto' in lova kaip rulys. Pa
sirėmė ant ranku ir rymoda
ma boba klejojo.

— Smertis in meta, smer
tis!

Atėjo Juodaitis, o pa.regejas 
paezia lovoje, klausė kas ken
kė? Pati tylėjo. Tarnaite pasa
kė -buk gaspadine serga. Gal 
vejas užputo, ha iszojo sveika, 
o sugryžo lygusta!

Juodaitis su galva palinga
vo, o n^atydarnas karszcziuo- 
jenti veidą paezios, pavilge 
skepetaite in szalta vandeni ir 
aipriszo galva ligones.

— Bus tau geriau, tarė su-

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKIT!

si rup in i as J u oda it i s.
Ant rytojaus Juodaitiene ne- 

kele isz lovos. Posmavo apie 
smerti. Vyras josios nei plau
kus peszo nuo galvos ir net ap
kvaito nuo ergelio. Atsiminė, 
jog kaime yra ŽasaitienO, gar
singa daktarka.

Nuėjo pas Valtinius ir rado 
flirtininke rongentese eiti. Nu- 
siszypsojo- savije. Žinojo ko at
ėjo. Būrimas vakarykszczias 
padare veiksme ant moteres.

Ant praszymo,—idant užeitu 
apžiūrėt serganezia paezia, at
sake :

— Žinau asz, žinau kas, jai 
kenke. Juk vakar czion buvo. 
Turi savije kirminia kuris ja 
kremta, o tas yra užsisenejus 
liga.

— Kad mano Agota lyg 
ėziol buvo sveika kaip krienas!

— O vienok turėjo savije 
liga. Dabar atėjo laikas, tai 
pr a d e d a i s zs i r od y t.

Juodaitis pritikrino linguo
damas su galva, nes ne daug 
isz to džiaugėsi. Tarė tiesiog:

— Ar tai -buvo insis-enejus 
liga, ar ne buvo, tai man nedo- 
to, gana kad serga. Duokle ko
kiu žolių, o užmokėsiu gerai.

— Asz užmokesties nerei
kalauju, duosi ka loskele, nes 
asz isz augszto sakau, jog tai 
sena liga ir greitai ne iszais. 
Isz palengvo turime prie jos 
imtis. Asz ežia, turiu žolių kur 
ir apmalszys tavo motore. Ank
sti ir vakare iszvirti ir duoti 
gert indejus medaus. Paskui 
pažiūrėsime ka daryt.

Juodaitis paėmė žoles užmo- 
i

kejo ir iszejo namon. Perspėji
mas ilgos ligos nemažai ji su
rūpino. Ir kas prižiuręs narna 
ir vaikus? Tarnaite viską ne
gali prižiūrėt i. Ka gaspadine 
tai gaspadine.

Namieje volei rūpestis buvo. 
Pati nenorėjo gert iszvirtu gy
duolių ir kalbėjo silpnu balsu:

— Kas man isz to. Numirti 
reikes, neiszliksiu, kad ir kažin 
kokias gyduoles gersiu. Gaila 
tiktai pinigu.

— Kad tai yra gyduoles, 
kad nenumirtum.

— Ka tu žinai. Vakar paro
de kazyrse kad turiu numirti i 
szimet. Ant to nėra gyduolių.

Juodaitis dabar suprato isz 
kur ėmėsi liga jojo paezios. 
Pradėjo pertai paezai perkal
binėti idant kazyroms netikėtu 
o ir jokiems burtams. Juk gir
dėjo- ne viena karta, -bažnvežio
ja, jog in burtus nereikia tyko
ti ir jog tai nieko neženklina.

Žodžiai Juodaiczio nepertik
rino paezios, motere vis savo 
kalbėjo:

— O ar.-Graibiikas nenumi
rė in meta, kaip jam iszbure ?

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

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 kriminali szkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku / i
užiieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti . skaitymai: 
Yla isz maisžo 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 pasakaitymai ii 
t. t., 52 puslapiui 20c.

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

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

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

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

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu; Pelenigte; 
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—Apie 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. z

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

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

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

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

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

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

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

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

No.158-—A pie Kapitonai 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugav.enis; 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; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No. 166—Apie Sūnūs Mai
klams; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietaraį 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—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c,

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

OV 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.

IT#?"1 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. £
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KAREIVIS ::
:: IR VELNIAS

(Tasa)

Tėvas suspaudė duktere su 
aszaromis ir ji jo turėjo aszaras 
uos neverke, ba nenorėjo tęva 
surnpint nereikalingu verks
mu. Apsirodė in juodas szlebes, 
nesijuokę niekados ir tik dar
be ir maldoje jieszkojo surami
nimo. Tėvas mylėjo ja da dau
giau ne kaip priesz tai, nes se
sers juoke§i isz josios nuolatos 
ir erzino su savo juokais.

—• Sergelis, kalbėjo vyriau
sia, ba tavo puikus mylimas 
kaip tave pamylės kada, tai už
smaugs ant vietos! Tikra rnesz- 
ka geriau iszrodo už ji.

— Arba sues, daidave an
tra, tu tokia saldi, o žinomas 
daigtaS/jog meszkos myli sal
dumą.

— Puiki iszrodinsyte prie 
szlii.lbo!

— O da puikiau prie szo- 
kio: meszkos myli szokti.

Ir juokėsi kas diena seseres, 
bet mergina ryjo aszaras, o 
duoto žodžio nesulauže.

— Ka tėvas nutarė, kūdikis 
turi iszpildyt, tardavo pati in 
save, ir darbszi, tyka kaip ko
kis szeszelis slinko pp narna ne
atsakydama nieko ant juoku 
savo seserim

Tuom kart Meszkutis keliau
davo po svietą, pyle saujomis 
pinigus ubagams ir vargszams 
idant melstųsi už ji, o pats kan
trai lauke savo iszgelbejimo. 
Kur tik užeidavo, niekur ji ne
priimdavo, visur buvo panie
kintu, iszjuoktu, slėpėsi po gi
rias, o maisto turėjo gerumu1 ar 
vogtu budu sau surast. Visi ji 
laike už koki- tai nepaprasta 
žveri, o ir auksas nieko nepa
lengvino jojo nelaimėje.

Iszmusze ant galo paskutine 
valanda, septyni motai jau bai
gėsi, nelaimingas sutvėrimas 
bego ant pustynes idant vela 
pasitikt su velniu.

Neilgai lauke: vejas užszvil- 
pe, pustyne sudrebėjo, o vel
nias stojo priesz ji.

— Atiduok man mano žalia 
surdota! Suriko su piktumu 
velnias,- numesdamas ant žemes 
jo kareiviszkas drapanas.

— Palauk szia ponas velne, 
ne teip greit! Pirma padaryk 
isz manes žmogų. Imkis prie 
darbo!

Velnias,noru, ne noru, turė
jo imtis prie darbo. Atnesze 
vandenio ir szepeczius, uždege 
didele Ugne, iszvire visokio 
muilo ir ždliu, o po tam milži- 
niszkam katyte iszpranse ka
reivi, apkirpo jam nagus, isz- 
prause drapanas, o kada karei
vis apsirėdė in savo senovisz- 
kas drapanas iszrode puikiau 
ne kaip priesz tai. Pažiurėjas 
in vandeni net nusijuokė ir pa- 
szauke su džiaugsmu:

— Na tai dabar pristatyk 
czionais maisza aukso, antra 
maisza, deimantu, treczia pui
kiu perlu, o atiduosiu tau žalia 
surdota ir tegul mano akis ta
ve daugiau nemato.

Velnias ir tai iszpilde, o kad 
kareivis negalėjo to visko pa- 
neszt, liepe vedini pristatyt asi
lą o atsisveikinęs su keiksmu 
nusidavė in miestą. Czionais 
nupirko puiku narna su dauge
li dirvos ir puiku soda, karieta, 
ir keturis arklius, po tam pasi
rėdęs in puikes aksomines dra
panas, nuvažiavo pas savo my
lima.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

Kada puiki karieta užvažia
vo priesz varginga grinczele tė
vas. ir vyresnes dukteres iszbe- 
go pasitikt sveczia, invede in 
grinczele ir vieszino medum, 
kepsniu ir meilei ji priiminėjo. 
Nepažinstamas abiem seserim 
labai inpuole in akis, ba teip

i. T

Kaip vyras laimingu 
ir jaunu?

M a n o at sa k y m a s t o k is: 
Tankiausia yra tol 

jaunu,
Kol nemansto apie 

apsipacziavima.
Jeigu, vyra® inejas in sztora 

Perka kvepanti muilą,
Po tam užklausiiieja 

. pardavėjo,
Kokis būdas yra geriauses

N u sil< v ar bu oi i sau 
plaukus, 

Yra tai, greicziause® budaą 
Pažinimo kad jau pradeda 

sensti!
Vyras pradeda senst in 

Keletą dienas po 
Sako viena jauna moterele.

szliubui, 
Vyro senatve tai panaszi 

in jo drapana®;
Kuriu ilgumas nesziojimo 

priguli nuo to, 
Kaip su joms pasielgineja.

.Vyrai myli savo pacziulems 
užtikrinet,

Kad jau sensta, 
C) bet prie kitu moterėliu 

Visados nudavintu jaunais.
Vyras yra tol jaunu 
Kol moteres prie jo 

kimba, 
O sensta kada pats 

lenda joms in akis, 
Vyras buna lig tam 

laiku jaunu, 
Kol pataiko inkepti 

Užvydeiima savo mot erei.
Kaip apie tai maustote 

Tai negirdėjau bet 
Kaip nuo tūlos moterėles 

girdėjau, 
Tai vvras yra tada 

senu gramozdu,
Kada,... bet veluk 

Užtylėsiu ka ji 
man sake.

— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50£ arba 3 už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha- 
noy City, Pa.

. . . 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.

puikaus jaunikaiezio savo gy- 
vasteje nebuvo da mate, o kož
na, stengėsi kiek galėdama in- 
pult in aki • nepažinstamam. 
Jauniausioji duktė suvis nieko 
nekalbėjo; juodoje szlebeje, su 
nuleistom akimi, buvo užsi
ėmus mezginimu prie lango ir 
rodos nemate kas aplinkui jo
sios darėsi.

Nepažinstamas gere, kalbėjo 
ir juokėsi linksmai, ba jam bu
vo smagu ant szirdies jog nors 
karta gavo terp žmonių rastis 
o norints meilingai žiurėjo ant 
merginu, bet tankiai žiurėjo 
ant juodai pasirėdžiusios mer
gaites, apt galo užklausė apie 
priežaste josios nubudimo.

— Susižadėjo su meszka 
jau priesz trejetą metu ir nega
li dasilaukt savo mylimo, nusi
juokė vyresnes seseris.

Tėvas pabare jas už juokus, 
o juodai pasirėdžius mergaite 
aszarbs kaip žirnei pabirę jo po 
veidą. Sveczias apreiszke tė
vui, jog girdėjo apie puikumą, 
jo dukteriu ir tame mierije pri
buvo pas ji sau viena isz ju isz- 
rinkt.

Iszgirde tai abi sesers iszbe- 
go isz kambario idant pasiro
dyt in puikiauses szlebes, o 
tuom kart nepažinstamas pri
pylė stiklą, vyno, inmete puse 
žiedo, kuri turėjo prie saves, 
padavė nuliudusiai merginai ir 
prasze idant iszgertui.

Nedirstelejus ant jo, iszgere 
vyną, o užtemimus ant dugno 
pusią žiedo, nuėmė savo puse 
nuo kaklo ir sudėjus abi puses, 
dirstelėjo ant nepažinstamo.

— Esi mano sužadėtina, ta
rė sveczias, pasilikai man tik
ra, o kad isz mielaszirdystes 
Dievo, vela atgavau savo žmo- 
giszka pavydala, mylėsiu tave 
lyg smert', busi laiminga, pildy
siu visus tavo norus, kaip tu 
iszpildei norą savo tėvo. Žiū
rėk, esmių sziandien czystas, 
gali man paduot savo rankele.

Tai isztares, paėmė ja už ran
kos ir bueziavo karsztai, kad 
sztai, inejo vyresnes seseris 
puikiai pasirėdžiusios ir nuisi- 
szypsojus norints.su užvydeji- 
mu szridyse, gatavos viena ki
tai szirdi perdurt idant tik 
gaut puiku nepaižinstama uiž 
vyra. Kada dažinojo teisybe, 
pabalo abi ir su kliksmu isžbe- 
go laukan, o da priesz vakaru 
viena rado nuskendusią upeje, 
o kita kabant e ant sausos sza- 
kos, abi atome saui gyvastes isz 
pavydumo.

Apie pusią,unakt kas tokis 
pabaladojo in duris kareivio. 
Atsikėlė isz lovos, nes visas 
sudrėbėjo kada paregėjo velum 
žaliam surdote.

— Nesibijok, paszauke vel
nias, nieko tau nepadarysiu, 
juk buvai kareiviu! Koriu tau 
tiktai pasakyt, jog nieko ant 
tavęs netrotinau: in vieta tavęs 
turiu 2 duszias už tavo viena.

❖ ❖ ❖

Nuo tojo laiko Meszkutis jau 
nesusitiko sui savo gundininku 
ir neprietolium; gyveno Dievo
baimingai, szlope pavargusius 
ir ubagus, darydavo daug gero 
kur galėjo, ba pinigu turėjo 

Burike ir Burikas
piiIESZ penkios deszimts 

metu Krosnos parapijoj*, 
klebonas kas metas iszguldinė
jo bažnyczioje, laike pamokslo 
apie “Deszimts Dievo Prisaky
mus’’. Parapijonai per tai ži
nojo, kas vale, o kas nevale. 
Nes kunigas kad ir gana aiszki- 
no ir iszguldinejo kaip ant del
no, bet žmonis savo dare ir ga
na!

Tankiai ateidavo iii kaima 
D., kelis kartus Žasaitiene. Kas 
jije do viena buvo, niekas ne
galėjo pasakyti. Mat, Žasaitie
ne ir gana.

Sena suvyta bobelka, gyveno 
kur ten netoli Serija, kokioj tai 
grinczeleje, pusiau in žeme su
lindusi, kuria žmonis isz aplin
kines kas Nedelia atlankine jo, 
o ir Ketverguosia, kada pribū
davo in Serijas ant turgaus. 
Vieni su rodą nuo kaltūno, ki
tu kad karves pieno neduoda, 
turi velei nuo* gumbo kokiu gy
duolių ir nuo visokiu kyarabui.

Ta bobele Žasaitiene didelei 
perkitrus' isz ko turėjo ne ma
ža, pelną nuo tamsuneliu. Kada 
per kėlės dienas niekas neatsi- 
lankinejo, imdavo gurbeli su 
visokiom, žolelėm, kaziras in 
kiszeni ir atsilankydavo in ap
linkines kaimelius. Viena karta 
in viena, kaima, kita, in antra; 
teip turėjo padaryta, kad ne 
tankiai pasirodinet. Po kožnai 
kelionei neszinejo nemažai va- 
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Something old, 
Something new

-and something to help make dreams come true
Something to help make dreams come 
true _ Every young couple has a favor
ite dream. Maybe it’s a home of their 
own - a car - or their own business. 
Your gift of a U. S. Savings Bond will 
help bring this dream just that much 
closer. What’s more, the Bond you give 
may be the young couple’s first step 
towards a regular savings program of 
U. S. Savings Bonds.

Savings Bonds are easy to buy. Just stop 
in at your local bank today. The teller 
will take care of your Bond request in 
seconds. And while you re there, buy a 
Bond for yourself, too. Or sign up for 
Payroll Savings where you.work. There’s 
nd better way to make your own dreams 
come true.

'V&ndering what to give the brute?
Here’s a gift suggestion for anyone 

who doesn’t know her choice of silver 
isn’t sure whether she prefers tra

ditional or modern ... or how many 
duplicates she already has. Our sugges
tion-^ U. S. Series E Savings Bond.

Something old-lt’s an old prob
lem. A bride’s wants and needs always 
exceed her means to fulfill them. Your 
gift of a Savings Bond will give her 
help when it’s needed most.
Something neW-Brides of history 
were given land or a fine fat pig. The 
modern practical wedding gift is a U. S. 
Savings Bond - a gift that/will increase 
in value and reflect your thoughtfulness 
for many years to come.

kiek norėjo, nes velnias teip 
prižadėjo, o mylima ir gera pa- 
cziule pagelbinejo jam visame 
ir gyveno laimingai.

- ------GALAS--------

Iriniu pinigu ir visokiu daigtu: 
! lasziniu, skilandžio, kiauszi- 
! niiis ir 1.1., mi ir teip velei tu- 
I re jo koki laika, isz ko gyvent.

Apie Gramnyczias dirstelėjo 
Žasaitiene in kaima D. Turėjo 
czionais keliolika moterių ir 

i vyru paliegusiu, kuriuos gydė 
su savo žolėm ir užžadinejo vi
sokias lygas. Už savo gydimą 
niekad* nereikalavo nieko, -per 
ka ne valdlže negalėjo prisika- 
byt. Kožnam. kalbėdavo: dul
kite loskele. Na ir žmonelei už 
viena kita davinėjo bobelei kad 
nerugotu; o už iszdejima kazy- 
ru, davinėjo pirmiausia; pini
gus po kėlės ir keliolika kapei
kų kad tik geriau nubartu at
eit e.

Ir dabar pas Vaitunai užimta, 
buriniu isz kaziru. Kaimynai 
suisirinkinejo su stoka; žiopso- 
josi nuolatos. Tarp juju radosi 
ir Juodai! iene.

Jauną digta., mot ere, 'žiurėjo 
akyvai -in kaziras, kurais grei
tai destinejo Žasaitiene.

— “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!

SAPNORIUS

I
 Su 283 Paveikslais ji

160 Puslapiu į1
8 col. ilgio, 5% col. plocxio J 
Iszaiszkma sapna ir kas j 
ateiteje stosis. Su priedu Į 
planatu ir visokiu burtu. J 
Knyga in minksztos po- J 
pieros virszeliuose. :: :: Į i

Pinigai reikia siusti su Įj 
užsakymu: !;

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., J j 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A, b

Kožna žodi temine, ka boba 
po uosiu murmėjo prikimusiu, 
balsu, jog vos galėjo girdėti. 
Tesi kožna. žodi pamaiželi ne
ves svarbu daigtu. Žmonelei 
net kvapa sulaikė klausė, kad 
kožna žodeli iszgirst.

Juodaitienes szirdis plake, 
kaip kūjis ant priekalo. O gal 
jije dažinotu ka apie savo at- 
eite? Isztrauke isz kiszeniaus 
mazga su pinigais, atriszo ir 
iszemus pora szesztoku, padėjo 
priesz burtininkia. Boba norint 
gerai mate pinigus, bet ne vos 
nepaisė ant ju, o vienok džiau
gėsi iszgansaus nžniokesczio. 
Maisze kazyras uižsidunksojus, 
paskui pakele galva augsztyn 
ir tarė:

O, Juodaitiene, ar svei
ka; ar drūta? Neužėjau pas jus, 
ba žine, jog gyduolių nereika
laujate.

— Acziu Dievui, esmių 
sveika!

Gal vienok vaikeliems 
kas kenkia?

juju reikia ryksztes, 
o ne liekarstu, atsake linksmai

.Juodaitiene.
Visi nusijuokė, katrie buvo 

stnboje ir pradėjo szposu's 
krest. ;

Dave ženklą .Burike ir isz- 
mete kazyras ant stalo. Visi nu
tylu. Pradėjo jąsias taikyti. Pa
rode paskui su pirsztu ant kož- 
nosir sznabžclejo' pusbalsiai: 
ežia butui gerai, nes ežia, kas lyg 
neaiszku. Kokis tai nevidonas 
stovi ant kelio, nes gal tai szir
dies nevidonas. Tokis tai nevi
donas labiausia žmogų graužia 
ir kankina. Czia butu pagelba 
szoikia, tokia nes tyli. Pagelba 
isz toli daug kasztuoja. Kas 
turi pinigus tegul eina, tegul 
jieszko ipagelbos. O czia žmo
gus atszalies, žiopsosi, nes nie
ko neiszmano, ba atmsunai. Ei, 
žmogau, nes tu kad norėsi, tai 
viską turėsi!.

Suėmė kaziras ir pradėjo, 
staigai maiszyti. Visi nusimy- 
nia, 'žioipsojosi. Kožnas lauke, 
kaip tolinus bus.

—- Nukelk kaziras Juodai
tiene, tarė Burtininke. Juodai
tiene prisiartino prie stalo, pa
ėmė puse kalades, pažiurėjo 
ant apatines kaziros ir mete ka 
žiras su piktumu ant stalo, ro
dos su kokia baime.

Gyliu tūzas! Susznabž- 
dejo keletas.

— Smerties ant tikro, da- 
dave kokia, tai motere.

— Ir tai netrukus metas! 
Dadave kita.

— Neplovotis, mete niekus, 
tarė,kokia tai Ibolba tarp kitu 
ramindama.

— Nugi Grablikas nukėlė 
gyliu tuza, ar nė numirė in me
ta? Kalbėjo volei toji ka pirma 
prakalbėjo. • ■'

— Juk jau jis ir teip kru- 
niano!

— Smertis nepaiso ne dru-
(Tasa Ant 2 puslapio) 1

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta ir 

geidžiame, kad ir visi teisia 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokės- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de-: 
kavoj ame visiems už platinima 
“Saules,“ lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules“ Redyste.
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KAVA PABRANGO

— Seredog pripuola Szv. 
Norberto, o Tautiszka Vardi
ne: Tauras. Ir ta diena: 1910 
metuose Susivienijimo Lietu
viu Amerikoje Julbiliejinis Sei
mas; 1944m., Amerikiecziu, 
Anglu ir Kana die ožiu armijos 
inplaukia in Prancūzija. Pra
džia karo ipalbaigos Euro joje; 
1949m,, Senato Užsienio Reika
lu Komisija priima Atlaintiko 
Kariszka. Sutarti; 1941m., Pre
zidentas Franklin D. Roosevel- 
tas pasirasze ant bylos suimti 
visus Svetimu krasztu laivu, 
kurie randasi musu, uostuose; 
1947m., Taft-Hartley Darbiniu 
ku Byla. Senato priimta, kuri 
suvaldo ir sutvarko visokias 
ir nesusipratimus tarp darbi
ninku, kompanijų ir fabrikan
tu.

— Ketverge pripuola Szv. 
Rbbesto, o Tautiszka Vardine: 
Szilgaila. Taipgi ta diena: 
1948 metuose Czekoslovakijos 
Prezidentas Eduard Benesz at
sisako, pirm negu jis butu pri
vertas pasiraszyti ant Komu- 
nistiszkos konstitucijos; 1935 
m., J. Ramsay MacDonald, Dar 

‘bo Partijos Ministeris pasi
traukia. Jo vieta Anglijoje už
ima, Stanley Baldwin; 1935m., 
Pierre Lavai yra vėl iszrinktas 
Prancūzijos Prezidentu; 1933 
m., Italija, Anglija Prancūzija 
ir Vokietija pasiraszo deszimts 
metu sutarti Rymoje.
— Petnyczioj pripuola Szven 

czia.usio Jėzaus Szirdies ir Szv. 
Melardo, o Tautiszka. Vardine: 
Meninas. Ir ta diena 1949m., 
Prezidentas Fr. D. Rooseveltas 
su Anglijos Karaliumi pasiža
da bendra dra.ugiszkuima Vasz- 
ingtone; 1942 m., Amerikos ka
reiviams pakeltos algos; 1945 
m., Po-Sekretorius Joseph C. 
Grew užsigynė kad buvo susi
tarta. pavesti Rusijai Korėja, 
už tai kad ji paskelbė kara 
priesz Japonus. Mes dabar 
matome, kad tas musu labai 
gerbiamas Po-Sekretorius bu
vo be protis arba tikras mela
gį; 1514m., Lietuviai pergalė
jo Gudus ties Orsza; 1815m., 
gimė Lietuvos raszytojas Jo
nas Juszkeviczius; 1795m., 
Prancūzijos Karalius Liudvi
kas Septynioliktasis pasimirė 
kalėjime per revoliucija. Tai
ka 'buvo sudaryta su Prūsais ir 
revoliucija Prancūzijoje baigė
si; 1782111., Jurgis Vaszington- 
as, Pirmasis Amerikos Prezi
dentas pasitraukia isz politi
kos ir vieszaus gyvenimo. Pa
taria valstijoms palaikyti vie
nybe.

NEW YORK, N. Y. — 
Amerikos didieji sztorai vėl 
pabrangino kava. Dabar kavos 
svaras kasztuoja doleri ir de- 
szimtuka.

Kiti dideli sztorai ta kava 
pabrangino nuo asztuonios de
szimts vieno cento ligi devy
nios deszimts devynių centu.

Kodėl ta kava dabar taip pa
brango, niekas rodos nebežino 
ar bent nesako.

Kiek mums teko žinoti, tai 
Pietiniu krasztu pramoninin
kai turi ir per daug tos kavos 
ir nori kuo daugiausia, kad ir 
pigiau parduoti Amerikai.

Czia gal galima kaltinti Už
sienio Politika del tos kavos 
pabranginimo. Pietines Ameri
kos krasztai dabar daugiau ka
vos siunczia in Europa ir visai 
nepaiso Suvienytu Valstijų biz
nio. Ir jie taip daro ant kerszto, 
nes jie jaucziasi nuskriausti ir 
in szali pastumti, kai Amerika 
taip rūpinasi Europos krasz- 
tais ir visai nepaiso ir nežiūri 
in Pietų Amerikos krasztu rei
kalus.

Valdžia dabar pranesza kad 
Demokratai greicziausiai lai
mes asztuonios deszimts penk
ta nuoszimti visu balsu, votu.

Bet Kommunistai dar vis ne
pasiduoda ir tikisi tuos Demo
kratus sumuszti. Komunistai 
dabar eina nuo duriu in duris

PRANCŪZAI SUĖMĖ 
2,000 SUKILĖLIU
ALGIERS, ALGERIA. — 

Daugiau kaip septyni tuks- 
tancziai Prancūzijos kariuome
nes ir policijos užsipuolė ant 
Casbah, isz Algiers, ir suėmė ir 
suaresztavo daugiau kaip du 
tukstancziu to kraszto sukilė
liu.

Szeszi tukstancziai kareiviu 
ir apie pus antro tųkstanczio 
policijantu, su kariszkais gink
lais numalszino Algierijos su
kilėliu sukilimą, ir paskui die 
na isz dienos ėjo per visus na
mus, jieszkodajni ginklu, ku
rie yra tiems Algierijos gyven
tojams uždrausti.

Prancūzai dabar vieszai ir 
drąsiai visus suaresztuoja ir 
patupdina in Ikalejima jeigu jie 
Prancūzu armijai ar policijai 
prieszinaisi.

Prancūzai yra pasiuntė dau
giau kaip penkios deszimts 
tukstancziu kareiviu daugiau 
in szita kraszta, visai nesiklau
sė pavelinimo isz Tautu San- 
jungos. Prancūzai pasiaiszkina 
už savo ta žingsni, sakydami 
kad nei Tautu Sanjunga nei 
kurie kiti vakaru krasztai j u 
klausima neinvertina ir nesu
pranta.

Iszrodo kad Prancūzai Ame- 
rikiecziu neapkenczia, bet be ju 
negali apsieiti.

ir ragina ar grasina visus eiti 
ir balsuoti už j u partija.

GYVAS KARAS
NAMIE

szimts metu amžiaus Ponia 
Benjamin Hunt, isz Camden, 
New Jersey.

Automobiliaus draiverys, 
Benjamin Hunt užsnūdo bevai- 
rodamas. Jis buvo labai pavo
jingai sužeistas ir buvo nuvesz- 
tas in Carlisle ligonine. Pavo-

CZEKAI SZOVE IN 
AMERIKIECZIUS

HEIDELBERG, VOK. —
Amerikos Užsienio Armija ; 
pranesza kad Czekai paleido 
kelis sziuvius in Amerikos ka-

News redakcijos ir Jack 
Thompson, isz Chicago Tri
bune redakcijos buvo tiedu 
laikrasztininkai in kurios tie į 
Czekai szove.

Jiedu buvo prie to Czeku ru- 
bežiaus privažiavę su kitais į 
Amerikos kareiviais. Jiedu ne-'

lauke in Montreal.
Nei vienas isz keleiviu nebu

vo sužeistas ir dauguma nebe
žinojo kas tenai atsitiko, kai 
traukinys sustojo.

Traukinys buvo visa pusva
landi sustabdintas ir pavėlin
tas.

Palo Alto, Pa.—
Sirgdamas ilga laika, Albertas 
Stravinskas nuo 1 W. Savordy 
uly., pasimirė pareita Petny- 
c-zia savo namuose. Velionis 
gimė Saint Clair. Buvo anglia- 
kasis ir paskutini karta dirbo 
Salem Hill kasyklose. Paliko 
savo paczia Ona (Radzievicz- 
iute) ; tris brolius: Juozą, She
nandoah Heights; Povilą, Ring 
town ir Jurgi, Shenandoah. 
Dvi seserys; Ona Mjilkauskie- 
ne, Shenandoah ir Helena 
Krieger, Hazleton, taipgi kele
tą brolienu ir seserienu. Lai
dojo Panėdelio ryta, isz Grabo- 
riaus G. Stabingo koplyczios, 
209 S. Nicholas uly., St. Clair, 
su apiegomis Szv. Kazimiero 
bažnyczioje devinta valanda ir 
palaidotas in parapijos kapi
nėse.

KOMUNISTAI PRA
LAIMĖJO DIDŽIUS

MIESTUS z ___
Italijos Rinkimai

Riestai Komunistams
RYMAS, ITALIJA. — Pas- 

kutinės žinios isz Rymos kas- 
link rinkimu parodo kad val
džia tos rinkimus laimeja ir 
kad Komunistams beveik visur 
viestai.

Komunistai tikėjosi didžius 
Italijos miestus laimėti per 
rinkimus, bet dabar pasirodo 
kad ir czia jie prasiszoko ir 
pralaimėjo.

Itali jonai kurie remia Vaka
rines tautas per paskutinias 
minutas rinkimu pasirodė ir 
balsavo ir taip visa Komunis
tu tvarka suardė.

Eisenhoweris Stengiasi Į 
Sutaikinti

WASHINGTON, D. C. — 
Trijų Kariszku szaku vadai ir 
ponai dabar labai yra susikir
te ir peszasi tarpu saves ir krei
piasi in Prezidentą Eisenhowe- 
ri. Visi skundžiasi ir visi kitus 
kaltina.

Armija ir Laivynas nori dau
giau dideliu ir greitu eroplanu. 
Bet Lakunu Sztabas sako kad 
tokie eroplanai yra lalkunu biz
nis, ir kad Armija turėtu rūpin
tis žemes atsargyba ir Laivy
nas turėtu rūpintis tik ant ju- 
riu ir mariu ir palikti padanges 
Lakunu Sztabui.

Armija nori daugiau karei- c
viu, bet Lakunu Sztabas sako 
kad eilinis kareivis jau isz ma
dos iszejes, ir kad jis yra vi- 
siszkai nereikalingas ant karo 
lauko.

Laivynas reikalauja daugiau 
laivu ir submarinu. Bet laku
nu sztabas sako kad ir didžiau
si laivai yra bejiegiai ant ma
riu be Lakunu Sztabo pagel- 
bos.

Visi trys sztabai dabar pe- 
szasi ir kreipiasi in Eisnehowe- 
ri; visi reikalauja milijonus do
leriu ir visi aiszkinasi kad jie 
yra kraszto apsaugai reikalin
gi.

Armija czia gal laimes nes 
Eisenhoweris yra buvęs Armi
jos karininkas ir karininku tar
pe jis turi daug artimu draugu.

Bet, kiek mes suprantame ta 
apsaugos klausima, tai visi 
trys sztabai mums reikalingi. 
Mums iszrodo kad mes turime 
iszvengti Hitlerio klaida. Hit
leris tikėjosi vien tik su savo 
kariszkais eroplanais paklup- 
dinti Anglija. Jis Anglija su
bombardavo, beveik sunaikino 
jos miestus, bet be geros ka
riuomenes ir be tinkamu laivu 
jis Anglija negalėjo paimti.

Musu lakūnai sutriuszkino 
Vokiecziu tvirtoves, bet reikė
jo musu eiliniu kareiviu tuos 
miestus užimti.

Musu kareiviams reikėjo lai
vyno, kad tas musu laivynas 
juos saugiai nuveszut in kiro 
lauka.

Mums iszrodo kad visi trys 
mums reikalingi ir kad mes vi
siems trims lygiai turėtume 
pinigus paskirti, nes visi trys 
labai gera darba atliko ir at
lieka musu sargybai.

jingai buvo sužeista Wilma 
Hudnell, trisdeszimts asztuo- i 
niu metu amžiaus.

Visi gryžo isz Chicagos kur 
moterys dalyvavo in Moterių 
Misijonieriu Seimą.

Trijų metu mergaituke, Ju-! 
dith Havens buvo suvažinėta, 
kai ji bego skersai Wrights
town-Chesterfield vieszkeli, j 
prie savo namu. Ji ka tik buvo 
gavus laiszkus isz pacztoriaus 
ir bego su tais laiszkais namo,' 
kai ji buvo suvažinėta.

DVI MOTERYS IR 
MERGAITE ŽUVO
CARLISLE,-PA. — Dvi mo- 

terys isz Philadelphijos ir vie
na mergaite žuvo ant Pennsyl
vania “Turnpike” vieszkelio, 
netoli uo Mount Holly. Keturi 
kiti buvo labai sužeisti.

Valstijos policijantas Ed
ward Herbst, isz Harrisburg, 
sako kad žuvusios moterys bu
vo trisdeszimts metu amžiaus 
Ponia Mary Lee Foster, isz 
Philadelphijos ir penkios de-

POTVANIAI
ISPANIJOJE

MADRID, ISPANIJA. —
Kai mes, czia, Amerikoje, be
veik visur bedavojame kad lie
taus trumpa ir trūksta, kad vi
sur žeme džiūsta, beveik visas 
Ispanijos krasztas dabar yra 
paplūdęs potvanio vandenyse. 
Miestuose vanduo yra keturiu 
ar penkių pėdu gilumo.

Traukiniai, veszdami, apie 
keturis tukstanczius keleiviu 
turėjo sustoti, nes geležinkeliu

reivius ant rubežiaus.
Armijos sztabo virszininkai, 

sako kad kai keli Amerikos 
laikrasztininkai per žiūronus. 
žiurėjo in Czeku rubežiu, keli 
Czekai kareiviai paleido kelis 
sziuvius stacziai in tuos Ameri-' 
kieczius. Keli sziuvius pataikė 
tik keletą pėdu nuo tu Ameri-1 
kos laikrasztininku. Bet nei 
vienas nebuvo sužeistas.

Du Amerikos laikrasztinin
kai, Warren Kennet isz Ne
wark, New Jersey, isz Evening

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. r-«. •

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

rieles to potvanio iszplautos. 
Autobusiai, trobai ir automo
biliai buvo priversti sustoti kur 
jie buvo, nes keliai ir vieszke-1 
liai po vandeniu, ir szimtai til- j 
tu yra iszplauti ar taip susilp
ninti kad pavojingai skersai 
juos važiuoti.

Ūkininkai sako kad tiek 
daug vandenio dabar randasi 
ant ju kkiu, kad jie bijosi kad 
viskas supus. Ir tam lietaus dar 
nematyti galo. Valdžios oro 
sztabas pranaszauja kad dar 
daug daugiau to lietaus tie Is
panijos žmones susilauks.

FORDO DARBININ
KAMS ALGOS BUS 

PAKELTOS
PHILADELPHIA, PA. — 

Szioje apylinkėje, Fordo auto
mobiliu darbininkai gaus algas 
pakelti. Apie du tukstancziai 
vienas szimtas tokiu darbinin
ku czia gaus daugiau mokėti. 
Jie gaus nuo szesziu ligi asz- 
tuoniu centu ant valandos dau
giau.

Kontraktas buvo sudarytas 
tarp Fordo kompanijos ir Au
tomobiliu Darbininku unijos.

Bet nežiūrint didesnes algos, 
tie darbininkai vargiai dau
giau pedes parsinesz namo, nes 
dabar beveik visi mažiau dienu 
gauna dirbti, nes mažiau auto
mobiliu yra gaminama.

Kiti Fordo darbininkai po 
visa kraszta, kuriu randasi 
apie penkios deszimts du tuks
tancziai asztuoni szimtai dabar 
gaus nuo deszimts doleriu pen- į 
kios deszimts centu ligi asz- 
tuoniolikos doleriu ant mene
sio daugiau, jeigu jie visa me
nesi iszdirbs. Bet dabar retas 
kuris isz tu darbininku gauna 
visa menesi iszdirbti.

Taip dabar beveik visur; 
kompanijos sutinka daugiau 
ant valandos ar ant dienos mo
kėti darbininkams, bet paskui 
tiems darbininkams beveik per 
puse perkerta ju darbo dienas, 
kad jie, daugiau uždirbdami, 
mažiau pedes gauna.

turėjo su savimi jokiu ginklu, 1 pro szali vėl pateminti ir 
ir už tai nebuvo jokio reikalo pažymėti kad tas inžinierius 
Czekams in juos szauti. jau t-uvo virsz szeszibš de-

Amerikos Užsienio Armijos 
Sztabas dabar reikalauja kad 
musu valdžia pareikalautu kad 
Czeku valdžia pasiaiszkintu ir 
prižadėtu kad nieko panaszaus 
ateityje neatsitiktu. Amerikos 
Ambasada Czekoslovakijoje 
nieko nesako ir tyli; laukia in- 
sakjmo isz Vaszingtono.

INŽINIERIUS
PASIMIRĖ

NEWPORT, VT. — Trauki- 
nio isz Bostono in Montreal 
Alouette inžinierius pasimirė 

į kai jis ta greita traukini vai- 
i lavo.

Szitas penkių karu traukinys 
greitai buvo sustabdintas per 
intaisintus stabdžius, kurie ta 
traukini sustabdė kai tas inži
nierius savo vieta paliko.

Inžinierius Harold Call, sze 
szios deszimts dvieju metu am
žiaus, isz Newport pasimirė 
nuo szirdies ligos. Jo žmona jo

sz.'mts metu. ■
Mes jau ne karta esame sake 

ir rasze kad geležinkelio kom
panijos baisai klaida daro duo
dami tokius greitus traukinius 
tekiams žmonėms, kurie jau 
yra pasene. Gal kadaise buvo 
garbes ženklas senesniems in
žinieriams duoti geresnius 
traukinius; bet tos dienos jau 
seniai praėjo, kai dabar tie 
traukiniai yra tokie dideli ir 
greiti. Jiems reikia jaunu inži
nierių, kai ant autobusiu ir 
traukiniu. Inžinierius; kuris 
veža keletą szimtu žmonių ant 
traukinio kuris važiuoja apie 
asztuonios deszimts ir devy
nios deszimts myliu in valanda, 
turi būti jaunas, o ne pasenės.

Szito inžinieriaus vieta už- 
'. eme eilinis darbininkas, kai 
. tas inžinierius nuo szirdies li
gos pasimirė. Mes stacziai sa
kome, kad jau keli metai kai 
tas inžinierius butu turejes isz 
tokios atsakomingos vietos pa
sitraukti.

i t.


