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Po Sukilimo; Surenka Ginklus MATE TRIS
AMERIKIECZIUS

Sovietu Kalėjime

KOMUNISTAI
PALEIDO

2 KUNIGU

PLIENO STRAIKOS
ARTĖJA

PASIVOGĖ SZNAPSO Sukilėliu Vadas

Argentinos valdžios karei
viai surenka ir peržiūri suki
lėliu karabinus ir kitus gink
lus, in La Plata tvirtove. Ke
turiuose Argentinos mies
tuose buvo sukilimai nuvers
ti kariszka valdžia ir sugra
žinti Peroną, kuris pabėgo

kai valdžia buvo armijos pa
imta.

Armija dabar po visa 
kraszta jieszko dar kitu to 
sukilimo vadu ar nariu. Ke
turios deszimts isz ju buvo 
suszaudinta ir daug kitu bu
vo padėta in kalėjimą.

VIENNA, AUSTRIJA. — 
Austriecziai, gryždami isz So
vietu nelaisvės, pranesza kad 
jie buvo mate tris Amerikie- 
czius kareivius, vergisz'ku dar
bu kalėjime.

Spėjama kad tie kareiviai 
yra Edward Reitz-Stochnoth, 
lakūnas; Bob Goldman isz New 
York, ir Jack Koarelsky, kurio 
adresas nežinomas.

Austrijos Draugija, kuri rū
pinasi pargryžusiais isz nelais
vės, pranesza kad tie Ameri-! 
kiecziai buvo laikomi nelaisvė
je in Vorkuta vergu kalėjimą 
szaltuose Arctic krasztuose, 
bet dabar buvo perkelti in Ode
ssa, Ukraine.

Amerikos sztabas Vokietijo
je dar nesurado tu kareiviu 
vardu eilese dingusiu ar ne
laisvėn paimtu. Iszrodo kad 
vienas Bud Goldsman buvo pa
imtas in nelaisve, Estonijoje, 
1946 metais.

HONG KONG, KINIJA. —
Vienas isz dvieju Amerikiecziu 
Kunigu, paleistu isz Kiniecziu 
Komunistu nelaisvės sake kad 
jiedu sea sveiki ir patekintii 
bet dar nebegali pasakyti ka 
jiedu dabar darys.

Kunigas John Clifford, per 
telefoną isz Hong Kong laik- 
rasztininkams pasakė, “Mes 
nežinome Dievo valia kaslink 
musu darbo ateityje.”

Jis ir Kunigas Thomas Phil
lips buvo paleisti isz Shanghai 
kalėjimo, kur jiedu iszbuvo 
tris metus kaipo szpiegai.

Ju kongracijos virszininkas 
stengiasi juos pasiekti in Hong 
Kong ir insakyti kad jie grysz- 
tu namo, nors Komunistai nė
ra jiems insake palikti Kinija.

Amerikos laikrasztininkai 
sako kad tai pirmas sykis kad 
Komunistai, paleidę ka nors 
isz kalėjimo neinsakytu kuo 
greieziausiai iszsikraustyti.

NEW YORK, N. Y. — 
Trijų didžiųjų plieno fabriku 
atstovai ir United Steelwor
kers of America unijos vadai 
stengiasi susitarti ir susitai
kinti del naujo kontrakto. Bet 
iszrodo kad jie negali prieiti 
prie kokios iszeities, susitari
mo. I

Unija atmete pirma tu fab
rikantu pasiulinima del naujo 
kontrakto.

Senasis kontraktas pasi
baigs szio menesio trisdeszim- 
ta diena. Po tam darbininku 
unija sako kad visi darbininkai 
sustraikuos.

Fabrikantu atstovai ir uni
jos vadai jau keletą sanvaites 
kaip tariasi ir stengiasi susi
tarti, bet iki sziol nieko isz tu 
pasitarimu neiszejo, ir iszrodo 
kad darbininkai iszeis ant 
straiku.

WESTVILLE, N. J. — Va
giai insilauže in Park Cafe sa- 
liuna, in Westville, New Jersey 
ir pasivogė sznapso už pustre- 
ezio szimto doleriu.

Policijos virszininkas, H. 
Jarrett Davis, isz Westville, sa-; 
ko kad ta vagyste buvo užtikta 
darbininkes, kai ji ta saliuna 
atidarė isz ryto, kai ji buvo at
ėjus saliuna iszszluoti.

Ji tuojaus pranesze savo bo-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Nuszautas

SKAITYKIT

Mes negalime suprasti, ir esa
me tikri kad ir musu skaityto
jams protas yra biski" susimai- 
szes, kaslink Prezidento Eisen- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Ponia Bess Truman, kuri 
su savo vyru Harry Truma- 
nu važinėja po Europos 
krasztus ir miestus, ežia 
vaiksztineja po viena sztora 
Paryžiuje, jieszkodama tin
kamu dovaneliu pasiunsti 
savo pažystamiems in Ame
rika. Kai ji po sztorus vaik
sztineja, jos vyras buvęs 
Prezidentas Trumanas vis 
neiszkenczia spyeziu, prakal
ta iszdroszti, jeigu tik kas 
sutiks jo klausyti.
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Isz Amerikos
• Ė. ■__________ _________

DAKTARAI
POLITIKUOJA

Politikieriai Gydo
WASHINGTON, D. C. — 

Sziandien, Vaszingtone, tikrai 
viskas sumaiszyta, suraizgyta.

DEMOKRATAMS
VILTIS

Eisenhowerio Antra 
Liga, Gera Propaganda

WASHINGTON. D. C. —
Kai Prezidentas Eisenhoweris 
natru kartu susirgo, tai visiems 
Demokratams viltis vėl atgi
jo.

Jie dabar jaueziasi kad jie 
gales vesti gera ir pasekminga 
propaganda per rinkimus, pri- 
parodindami kad Eisenhowe
ris nėra gana sveikas eiti Pre
zidento pareigas.

Jie per rinkimus dabar 
; stengsis priparodinti kad pa- 
! vojinga iszrinkti ligota ir ser
ganti žmogų in tokia atsako- 
minga vieta kaipo musu krasz- 
to Prezidentą.

Czia gal ir bus gera propa
ganda del rinkimu; bet tie pa
tys Demokratai labai greitai ir 
labai patogiai pamirszta kad 
ju vadas, Prez. Rooseveltas 
buvo iszrinktas kai jis buvo ne 
tik ligotas, sergantis, bet net 
ir suparalyžiuotas.

Kaip tie rinkimai eis, taip; 
bet galima tikėtis kad Demo
kratai pilnai panauduos ir isz- 
nauduos at Eisenhowerio liga 
per tuos rinkimus.

Jie ypatingai pabriesz ir pri
ims m kad jokiu tikru žinių mes 
negavome ir negauname apie 
Eisenhowerio liga ar sveikata. 
Ji seakys kad tikra teisybe apie 
Eisenhowerio liga yra nuo mu
su sulaikoma, ir kad jo partija 
pranesza tik ta kas jai patinka 
ir kas jai in sveikata.

AMERIKIETIS 
NUSZOVE

EGIPTIETI

Egiptietis Vogė Ameri
kos Automobiliu

CAIRO, EGIPTAS. — Ame- 
rikos Laivyno lakūnas nuszove 
Egiptieti, kuris norėjo pasi
vogti Amerikos automobiliu 
“Jeep”.

Laivyno sztabo virszininkas 
sako kad Chief Bradford H. 
Patterson, lakūnas, szove in 
Egiptieti kai tas Egiptietis, in- 
sisedes in ta automobiliu jau 
sau važiavo pro ambasados na
mus. Egiptietis susmuko ant 
automobiliaus rato ir automo
bilius apsivertė. Kai keli ka
reiviai pribėgo prie jo, jis jau 
buvo negyvas.

Kataliku Vyskupas . in 
Shanghai, James Walsh, sako 
kad tie Kunigai yra sveiki. 
Jiedu atnaszavo savo pirmą
sias Miszias in tris metus.

Laikrasztininkai spėja kad 
tiems kunigams buvo pavėlin
ta pasilikti Kinijoje, kai jie 
buvo isz kalėjimo paleisti, vien 
tik del propagandos, kad vi
siems parodžius kad Kiniecziai 
Komunistai nieko nepersekio
ja-

Dar vienuolika Amerikiecziu 
randasi Kiniecziu Komunistu 
kalėjimuose.

“SAULE”
PLATINKI!!

Kovos Priesz Taksas

KRIAUCZIUS
NUDURTAS

ARDMORE, PA. — Juan C. 
Otero, szeszios deszimts szesziu 
metu amžiaus kriauezius buvo 
surastas negyvas savo namuo
se. Jis buvo nudurtas staeziai 
per szirdi.

Susietka, trisdeszimts asz- 
tuoniu metu amžiaus Ponia 
Mabel Strickland užtiko jo la-- 
vona, kai ji užėjo pažiūrėti kas 
ten darosi, nes ji buvo iszgirdu- 
si bildesį jo kambariuose. Ji 
mate kai koks liesas žmogus 
iszbego isz to kambario.

Policijantai spėja kad czia 
buvo vagies darbas, bet jie 
sako kad galimas daigtas kad 
tas kriauezius susibarė ir susi- 
pesze su kuriuo savo kostume- 
riu.

Pirkie U. S. Bonus

VAIKAS ŽAIBO 
UŽMUSZTAS 

f

Dvideszimts Penki Kiti 
Sužeisti

CHESTER HEIGHTS, PA. 
— Perkūnas trenke in medi 
szalia kurio miegojo trys jauni 
vaikai, Skautai, ir viena isz j u 
užmusze.

Apie trys tukstaneziai jaunu 
vaiku, Skautu isz penkiolikos 
parapijų buvo suvažiavę ant 
vasariniu, ant lauko rekolekci
jų, in Camp Mulhearn, prie 
Elam Road.

Vienuolikos metu vaikas, Jo
seph Simpson, isz Upper Dar
by, Pa., buvo to trenksmo nu-į 
mestas daugiau kaip penkias 
pėdas isz savo palapines. Ji 
greitai nuveže in Chseter ligo
nine, kur jis pasimirė.

Daktarai sako kad ant jo kū
no nebuvo jokio ženklo, kaip 
žaizdos; jie sako galimas daig
tas kad jis butu galejes pasi- 
mirti isz iszgasties.

Dauguma szitu Skautu buvo 
czia suvažiavę tik diena priesz 
tai, ir ketino pasilikti per ke
lias dienas. Bet po szitos nelai
mes dauguma j u sugryžo namo.

William O’Dwyer, buvęs 
New York miseto May oras, 
sugryžo in Manhattan, New 
York, isz Meksikos, ir dabar 
reikalauja naujo teismo. 
Teismas buvo nustatęs kad 
jis yra dsezimts tukstaneziu 
doleriu skolingas taksomis, 
nuo 1949 iki 1951 metu.

Jis czia sveikinasi su savo 
giminaite, kuri ji pasitiko 
kai jis atvažiavo in Manhat
tan.

Jis sako kad jam daugiau 
kasztavo visokius tuzus ir 
ponus priiminėti kai jis buvo 
Mayoras, negu jis uždirbo ir 
kad jis daug pinigu isz savo 
kiszeniaus turėjo iszmoketi.

— 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.

STUDENTAS
SUARESZTUOTAS

Girtas, Susimusze Su 
Kitu Automobiliu

PHILADELPHIA, PA. — 
John V. Rawson, isz Plainfield 
New Jersey, dvideszimts vieno 
meto amžiaus studentas in Uni
versity of Pennsylvania susi- 
musze su kitu automobiliu ant 
Wissahickon Drive, apie antra 
valanda isz ryto, ir paskui ne
sustojęs pabėgo.

Jis susimusze in dvideszimts 
septynių metu amžiaus Phineas 
Williams automobiliu.

Parko sargai, policijantai 
Charles Ludovico ir George 
Munyon iszgirdo ta trenksmą 
ir pradėjo ta studentą vytis, 
bet jis nuo ju paspruko ant 
Ridge Avenue ulyezios.

Ne už ilgo, policijantai Ed
ward Dougherty ir Edwardi 
Horne užtiko ta studentą prie 
Cresson ir Winona ulycziu, kur 
jis buvo sustojęs atlenkti savo 
automobiliaus viena sudužusi 
sparna, kuris pjovė jo tajeri.

Leitenantas Pulkininkas 
Oscar Lorenzo Cogorno buvo 
vienas isz septyniolikos ka
rininku; kurie buvo nuszauti 
in Buenos Aires, Argentino
je kai tas ju sukilimas priesz 
valdžia buvo numalszintas.

Prezidentas Pedro Aram- 
buru insake juos nuszauti 
kaipo sukilėlius.

Sukilimas ne ilgai tęsęsi, 
tik apie dvylika valandų.

Dar dvideszimts vienas 
bus suszaudytas už ta sukili
mą.

Jis buvo kraujais aptekės. Po
licijantai ji nuveže in Woman’s 
Medical College ligonine, ir pa- 
szavke policijos dafctara, Ed
ward Keyte, ji iszagzamina- 
vuoti. Daktaras pasakė kad tas 
studentas girtas ir netinkamas 
automobiliu vairuoti.

Studentas sako kad jis buvo 
begryžas isz szokio, kai ta ne
laime atsitiko.

Ofisai Prie Ligonines

Laikrasztininkai czia nu
traukia paveiksią Preziden
to pagelbininko, Sherman 
Adams, kai jis atvažiavo in 
Waletr Reed ligonine, užves
ti laikiniu Balt-namu ofisus 
prie Prezidento Eisenhowe
rio kambariu.

Eisenhoweris jau su kele
tą ypatų yra pasikalbėjęs, ir 
daktarai prižada kad už ke
liu dienu jis gales su dar 
daugiau pasikalbėti ir pasi
tarti, kaslink svarbius klau
simus.

□ o ra
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Kas Girdėt
Jaunuoliai, pabaigė High 

School, da'bar gali dasižinoti 
kur jie gali darbus gauti. Jie 
itk turiparaszyti trumpa laisz
ka in Vaszingtona ii’ jiems bus 
prisiunsta. knygute su daug ži
nių apie darbus ir vietas kur 
daugiausia darbu randasi. Jie 
turi raszyti in: Government 
Printing Office, Washington, 
25, D. C. Knygute kasztuoja ke
turios deszimts centu.

Eisenhoweris teipgi labai 
nusiminęs ir susirupines, kad 
tiek mažai darbininku uniju 
vadu pas ji atsilanko su juo 
pasitarti. Jis jau keletą kartu 
yra juos kvietęs atsilankyti in 
Balt-namus, pas ji iii sveczius. 
Bet mažai isz ju ta jo pakvieti
mą. priėmė ai- pagerbė. '

AFL ir CIO Unijos prezi
dentas, George Meaney tik du 
kartu in tris motu pas Eisenho- 
weri buvo atsilankęs. Kiti unj- 
ju vadai dar nei syki nebuvo 
pas Eisenhoweri atsilanko.

Pypkes Durnai

Žaidė Laimuže

arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.

Nors daktarai ir mokslin- 
cziai yra daug nauju ir geru 
liekarstu iszrade, bet tos lie- 
karstos paszieliszkai brangiai 
kasztuoja. Jau beveik laikas 
kad valdžia ežia insikisztu ir 
[pažiūrėtu ar tikrai tiek daug 
kasztuoja tas naujas liekarstas 
pagaminti. Sziandien darbo 
žmogelis neiszgali susirgti, nes 
ligonine, daktarai ir liekarstos 
per daug kasztuoja.

Yngoslavijos vadas Marsha] 
Tito, kursi dabar svecziuojasi 
pas Sovietus, 'buvo grasinės

atei-Automobiliu fabrikai 
naneziais metais tik treczdali 
tiek automobiliu pagamins, isz- 
leis kiek pernai iszleido.

planus, jeigu Amerika jam ga
na kariszku oro,planu neprista- 
tydins. Bet Amerikos valdžia 
jam griesztai pasako kad jis 
nors viena toki eroplana pasi
statydins, tai viskas baigta 
tarp jo kraszto ii’ Amerikos, ir 
kad visa paszelpa ir pagelba ta 
diena bus nutraukta.

Tas Yugoslavijos Tito neisz- 
‘dryso nei pradėti tos Sovietisz- 
kns eroplanus statyti.

Žaidė laimuže aukso 
žiedeliais;

Žiedeliais žaidė, burteliais 
svaidė, '

Žaizdama lemse; eme 
Didžius dyvus iszleme. 
Tai buvo dyvai, dyvuliai 

rimti:
Ponas būro dukra norėjo 

imti,
Geide, kad ji mylėtu, 
Kad už jo iszteketu. 
Ne tame dyvai, kad

ponas giede,
Kad pono szirdi meiluže 

žeide;
Dyvai, kad jis mylėjo, 
Mergyte netekejo.

arba pradžia
SKAITYMO

go stalo valgydama! O atleisk 
man, kad pavargėlėms nepa
dariau daugians^goro ir kad 
Tau lalbiaus nedekavojau. Rasi 
niekados nebucziau pažinusi 
kaip sunkiai prispaudžia ba
das! O ne viena alkana bu ežia u 
galėjusi mažus atidėjimu labai 
.skaniai prisotinti.”

Gerai atsigerusi pieno ir dar 
viena karta Dievui padekavo- 
jusi, vėl iszejo isz pakriauszio, 
nuo akmenų ir senu kelmu sau
sus kyminus ir minksztas kro
pęs rausti. Daug pilnu kvartu- 
ku prikimszo, o del saves ir del 
kūdikio pataisė minksztagnoli 
ipakrauszyje. Ta padariusi, sto
resnes ir drūtesnes szakas, ku
rios prie angos pakriauszio pa
linkusios laikos, dar žeminus 
prilankste, idant gyvenimą sa
vo nuo gojo uždengtu. Prie to 

' atrado dailu niedi,»kuris pui-

apraszy-

apysaka 
szimtme-

Kontraktoriai dabar mažiau 
nauju namu stato, nes daug’ ma 
ižiau žmonių perkasi naujus na
mus.

Pernai daugiau kaip ketu
rios. deszimts asztuoni milijo
nai automobiliu važiavo kur 
ant musu kraszto vieszkeliu.

Su automobiliais buvo vie
nas milijonas trys szimtai pen
kios deszimts tukstancziu ne
laimiu.

Trisdeszimts asztuoni tnks- 
tapcziai trys szimtai žmonių 
žuvo ant musu vieszkeliu.

Kas metai vis daugiau ir 
daugiau nelaimiu atsitinka ant 
musu vieszkeliu už tai kad fab
rikai gamina vis greitesnius ir 
gražesnius automobilius, o mu
su vieszkeliai jau seniai isz ma
dos iszeje tokiems automobi
liams.

Prezidentas Eisenhoweris vis 
stengiasi Kongresą perszneketi 
ir kitus augsztus žmones Vasz- 
ingtone intikinti, kad visiems 
mums butu geriau jeigu mes 
da'bar pasikviestame in sve- 
czius Sovietu Rusijos Apsau
gos Minister!, Marshal Zhuko
va, nes Eisenhoweris yra tikras 
kad szitas Zhukovas, ne už il
go, valdys visa Rusija.

Kai tik žinios pasklido, kad 
Amerikos Prezidentas antru 
kartu susirgo, tai Amerikos do
lerio verte nusmuko beveik vi
suose Europos krasztuose.

Darbininku Unijos pasiren
gusios isz fabrikantu reikalau
ti deszimtuka ant dolerio dau
giau algos. Bet visi laukia pa
žiūrėti ka Plieno darbininku 
unija darys.

— “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!

.. .ir...
RASZYMO

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

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

Skaitykit “Saule”

Kai kurie isz Prezidento Ei- 
senhowerio draugu sako kad 
jis beveik kone patruko steng
damasis tiek daug nuveikti, 
taip sunkiai dirbti, kad vi
siems parodžius kad jis sveikas 
ir drūtas. Ir už tai jis dabai’ vėl 
susirgo.

Jie sako kad Eisenhoweris 
savo daktaru nepaklausė.

Iszrodo kad Amerikiecziai 
visko baisiai daug perkasi isz- 
imant nauju automobiliu. Au
tomobiliu biznis baisiai pras
tas. Ir ne be priežasties. Tie au
tomobiliai paszieliszkai bran-

Philadelphia, Pa.—
Szventd Kazimiero parapijos, 
South Philadelphia parapijie- 
cziai surengė laibai gražia isz- 
leistuviu vakariene, Kunigui 
Vincui Vežini, kuris szioje pa
rapijoje darbavuosi per beveik 
penkiolika motu. Jam buvo su
teikta laibai gražiu ir duosniu 
dovanu nuo visu parapijos 
draugijų. Iszleistuviu vakarie
nes programa vede Mykolas 
Bėginis. Kalbėtoju tarpe buvo 
Panele Szaulyte, kuri Lietuviu 
kalba kalbėjo ir labai gražiai 
pasveikino ir atsisveikino su 
Kunigh Vėžiu. Ponas Rainys 
A n g 1 n kalba, pasako trum
pa prakalbcle. Pralotas Kuni
gas Ignas VaJancziunas, para
pijos klebonas iszgyre savo bu
vusi vikara ir davė keletą 
bruožu kaslink kunigu ir kuni-

GENOVAITE

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

nais ir žalais kiminais buvo ap
kerpėjęs. Perlai!žūsi ji in dvi 
nelyges dalis, mažesnėje prie 
didesniosios su eglines metau- 
ges lanku tiep pririszo skersai, 
jog pasidaro kryžius, kuri pa
kriauszyje ant apskritos vietos 
in žemo insmeige. Ta viską pa
baigusi, nuilsusi atsisėdo pa
kriauszyje. Prilenktos eglių 
szakos, dabar anga su tamsai 
žaliuojanczia uždanga, gražia, 
lengvai pri tamsy ta pastoge pa
dare, kuri nuo elnes 
kūno apszildyta likos. 
Genovaite teip ilsėjos, 
kartu savo szirdyje
lengvybe ir palinksminimą. 
Karsztai Dievui dekavojo, kad 
ja isz tamsaus kalėjimo iszgel- 
'bejo, o paslėpta vieta nuo Go- 
laus teikes in gyvenimo duoti. 
Bet vėl anas atpuolė ant szir- 
dies, jog ir czionais turės daug

Kada 
pirmu 
pajuto

Kompanijos kurios duoda 
paskolas gera geszepta varo. 
Matyti kad, nors žmones daug 
uždirba, bet dar daugiau pra
leidžia.

jo

Isz kitos puses Prez. Eisen
howeris buvo labai susirūpi
nės; Kongresas, buvo atmetės 
jo byla kaslink Užsienio pa szel- 
pos; keli svetimi krasztai jam 
pasiprieszino. Eisenhoweris 
'buvo supykęs ir susirupines.

Dabar Republikonu partijos 
vadai tikrai susirupine: Kaip 
žmones per rinkimus dabar at
silieps; kiek intakos szita an
tra Eisenhower io liga dabar tu
rės ant rinkimu ? O jeigu, ne Ei
senhoweris, tai kas bus Repub
likonu kandidatas?

In Cleveland miseta, Virgi- X 
nia, per rinkimus, nebuvo nei 
vieno kandidato del to miesto 
MayorO vietos. Esamasis May- 
oras John Owen ėjo isz st ūbos 
in st ulba, prasžy damas kad 
žmones kito kieno varda inra- 
szytu, nes jam tas darbas jau 
insipyko ir nei jis jo nenori.

Kunigas Jeronimas Bagdo
nas, kuris Kunigo Vėžio vieta 
užima, trumpai pareiszke kad 
jo viltis yra sekti Kunigo Ve- 
žio pėdomis parapijoje ir 
pradėta darba. tęsti toliau.

Svecziai Kunigai isz apylin- 
kiniu parapijų dalyvavo tame 
vakarėlyje, nes visi yra Kun. 
Vėžio artimi draugai. Kunigas 
Vežis dabar dabbuojasi New 
Philadelphijos parapijoje.

Svarbus Praneszimas

Biznieriams ir fabrikantams z 1
laibai rupi szitie ateinantieji 
Prezidento ‘rinkimai, nes jie 
jauczia kad sulyg rinkimu ir 
ju biznis.

In Binghamton, New York, 
mokytoja, Panele Selena Smith 
maliavojo, pentino savo gara- 
džiaus langus. Buvo szilta ir 
dusznai, tai ji nusivilko savo 
virszutinius marszkinius. Ji k
tuojaus buvo suaresztuota ir 
turėjo deszimts doleriu užsimo
kėti.

Pasirodo kad ji buvo be apa
tiniu ir nuo liemenio ligi pa- 
kauszio buvo nuoga.

Kai tik Eisenhoweris antru 
kartu susirgo, tai Wall Street 
stocku ir bonu biznis keliais 
milijonais doleriu nusmuko.

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

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisin 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad ne vilkintu ii 
gai su atnaujinimu užmokes- 
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.

pertvinkusi, tuoj prie savo 
toszmens prisileido. .Genovaite 
paskiaus suvyniojo savo kūdi
kėli dabai’ nutilusi isz miego 
norinti in dali savo aprėdo, šil
siant e ir pakriauszio kampe pa
guldo.

Kad Genovaite tokiu budii 
savo kūdikėli nuramino, dabar 
apie save rūpinosi, vėl isz pa
kriauszio iszejo ir nukrituses 
dynes rankiojo, kožna. pusiau 
perpleszusi minksztinia isz vi
daus Užmoto ir szaltinio van
deniu isziplovo; Sugryžusi rado 
elne pakriauszyje atsiguluse, 
rastas netoli upelio, padavė; 
elne atsikėlusi ode anas isz ran
ku, o po tam kaip rodydama sa
vo atsidekavojima ome rankas 
laižyti. Dabar Genovaite rnpi- 
no.s datirti, ar elne duosis 
milszties, kuri tai darant kaip 
in žemo inremta stovėjo, ir ke
lis indus isz dynu kiautu pada
rytus primelže. Tuojaus ant 
keliu puolusi ir ynu indeliu 
skanu ir driimna pieną dangun 
pakėlusi abiem rankomis, su 
aszaromis teip meldėsi: “O 
Dievo priimk mano, aszaras, 
kaipo dekavone už Tavo teip 
'brangia dovana; juk Tavo ge
rybe yra tasai pienas. Tarp tu 
kietu uolu man atsiuntei valgy
mą. Tavo tai parėdymu turėjo 
bu i t , jog kokis pauksztelis per 
ta gi re lėkdamas iszmete dynio 
grinda isz snapo, kad man da-, 
'bar kutu isz ko indą pasitaisy
ti. Tavo galybe yra., kad mane 
atvedei in ta pakriauszi, in gu
lykla to gero gyvulio', per kuri 
asz ir vaikas mano bu d n nu
mirsime; dabar Tavos atsida
vusi, nuraminta ir palinksmin
ta, galiu drąsiai laukti sunkaus 
szaltimeczio, nei jokio vaisiaus 
neiszdnodanczio. ’ ’

Gere pieną, o dekavones asz- 
aros laszais in ji krito. “O kaip 
brangus gerims!” tarė: “nei 
joksai gerims nei valgyms man 
niekados teip nepatiko. O Die
ve! Kaip mažai mokėjau bran
ginti Tavo dovanas prie tartim

teip meldėsi: “O Dieve, Iszga- 
nytojau. mano, kurisai isz ma
lones ant kryžiaus už mano im- 
mirai! Ta Tavo ženklą visados 
troksztu turėti priesz savo 
akis. Tegul jisai duoda vis at
minti ant Tavo malones. Su 
Tavimi tai pati viena gilioje 
noriu gyventi. Mano vargai da
bar yra mano k r y ž i u m i. 
Troksztu ji pagal Tavo pamo
kinimą imti ant savos ir nc- 
szioti kantrybėje, ir teip kai]) 
Tu, melstis neperstodama. Tė
vo! Tavo, o ne mano tegul sto
jasi valia.. Juk vargai mano tu
rės tik kada norints pasibaigti 
ir ateis valanda, kad galėsiu 
tarti: Stojosi.”

Kada teip pasimeldė, pirma 
karta praeju teiip ilgam laikui 
skanus miegas užyere jos. akis. 
Kūdikis szalip jos gulėjo, o pri
junkusi e] n i s, kuri nuo dabar 
niekur nebiszejo, prie jos kojų 
iszsitiesusi ant žemes ilsėjosi.
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isx 

szito Katalogo
Nr. 1956

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 4-04 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—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 ' 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) ] 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTa isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio < 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakai tymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No. 112—-Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristų pa; J noki n gi szposelei; 
Kaip traukt gilinkingai 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 nema
no. 58 pus., 20c.

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

Np.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 pacziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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

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

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

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

No. 142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mate.uszo 
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 Malnninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15o.

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

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

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

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

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

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

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

No. 158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; 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, Ž vai gi 
dės ir Kitus Dangiszkus Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No. 166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Al a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

Knygute

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites 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 Kataln 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35 c.

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 Mtx- 
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- . 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

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

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.
, No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

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. <



“SAULE ” MAHANOY CITY. PA.

GENOVAITE
(Tasa)

tu darbu užgaisztanti užmokė
ti, nes užtai yra amžinas pražu
dymas. Lalbiaus Dievo nekaip 
žmonių bijokie. Argi judu ta 
Golu didžiaus už Dieva garbi-

Genovaite ėjo su du pancie- 
riniu ilgu keliu kaipo urvą po 
žeme kasta, k-irri rodės galo ne
turinti. Neszas žiburį ėjo pir
ma, k arda neszantis paskui, o 
didis szuo, kudlomis aptekus, 
ties anais. Netrukus, prie 
angsztn geležiniu duriu visi su
stojo. Vyriszkis pirma einantis 
atrakino duris, o žiburį užgesi
no. Iszejo per duris in plika ir 
veik atsirado netoli neapmato
mos girios. Szviesi buvo ruden 
naktis, dangus 'žvaigždėtas 
menulis arti nusileidimo, vejas 
szaltas pute, o nei vienas isz 
anų dvieju žmonių nei žodžio 
nepratare. Genovaite toli laibai 
toli in giria nuvede, ant galo 
atsistojo plikumoj vietoj, ap
link kuria augsztos tamsios eg
les sz’akomis gUobes, apuiszes su 
drebanczais lapais augo.

'Czion pancierinis vadinamas 
Liudgerdu, Ii minai prakalbėjo : 
“Genovaite apsistok ir klaup
kis.” Genovaite atsiklaupė. 
“Dabar paduok savo kūdiki, o 
tu lyginai tuomi taupu užriszk 
anai akis,” tarė tolinus; o pa
griebęs kūdiki už rankeles, 
pakele kardu, bet Genovaite sa
vo kūdiki tvirtai rankomis ap
ėmė, o dangum pažvelgusi su- 
szuko: “O Dieve! Tegul asz nu- 
mirszu, tiktai gellbek mano ku- 
diki!” “Ko-gi gaiszt, smarkiai 
ir rastai atsiliepe Liudgerdas, 
“kas tur būti, tas tur būti! 
Duok szena.i!”

Bet Genovaite raudodama ir 
dejuodama tolinus neperstojo 
maldauti. “O man mieliausie- 
jie, ir judu ta varginga kūdikė
li norite nžmuszti? Kuomi nu
sidėjo jis? Ka-gi toki bloga 
kam padare? Nukirskite mane, 
kaklas atviras, tiktai manio kū
dikėli palikite gyva nueszkite 
ji prie mano tėvu! Arba jeigu 
jus to negalite daryti, leiskite 
man, ne del saves vienos, bet 
del mano kūdikėlio pasilikti to
je girioje iki pabaigos mano 
amžiaus, asz niekados žmonėms 
nepasirodysiu, niekur kojos 
neiszkeldama.. Sztai asz jusu 
pone ir jusu valdytoja klupau 
priesz jus ir maldaudama prisi
glaudžiu prie jusu kojų. Jeigu 
asz judviem kada norius koki 
pikta padariau, mane užtai už- 
muszkit. Jeigu kai pražudžiau, 
nukirskite mano galva. Juk ži
nau kad nekalta esu! O atmin
kite jog kadai nors ga,ilesites, 
jeigu dabar ant mano aszaru 
Susimylėkite ant manės, o Die- 
nesugraudinsite - savo szirdis. 
vas kada norint ant juisu susi
mylės! Neprisidekite prie, pik-

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

; Viesz. Jėzaus ir ■ 
i 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.

Skriaudika teisingyste 
baudžia,

Ir bent tuomi suramina 
nuskriaustaji,

Bet kas atlygina už paneszta 
Moraliszka skriauda 

nuskliaustam, 
Kas nubaus ta.,

Kuris savoveidmainiszku 
Pikiu žodžiu, moraliszkai 

Nužudė savo artima?
Yra augszcziausia 

teisingysta,
Kuri atsiliepe in ji 

Laike valandos mirties 
Balsu jo sanžines ir

Nubaus duszios kanczia.
Nuskriaustam yra Tėvas,

Kuris suramina taji 
Kuris in Ji szaukiasi 
Savo kraszta malda, 

Melsdamas: “Teve musu!
Atleisk mums musu kaltes 

Kaip ir mes atleidžiam savo 
kaltininkams!”

* * * 
iSchuylkille viena moterele 

lustauna, 
Tai su tokia jau gana, 
Josios vyras užtruko 

saliunoje, 
Parėjo ant pirmos valandos 

, namo.
Moterele da nebuvo namie, 
Turėjo Imti kur besiedoje, 
Antra valanda atsirado, 
Vyras ant greitos laszda 

surado, 
Ir tai,p moterele aptaise, 
Kad ne greitai pasitaisė,

O moterele kad ir pasitaisys, 
' Tai vis taip darys.

* * *
Kokis tai jaunikaitis 

isz Pennsylvanijos, 
Apsigarsino buk pajieszko 

paczios, 
T i k si e ap s ipa c z i a v im o, 

Kuri turi būti turtinga, 
O priek tam kurczia 

ir nebyle.
Jau tas ant tikrųjų 

Ėmėsi ant gero budo. 
Geriau da padarytu, 

Kad pareikalautu kad 
butu, akla, 

T a d a t u re 111 pi i i k i a pa c z i u 1 e 
Kuriam niekas neužvydetu 

i *

ir neatimtu.

Gera Priežastis
Antanas — Kodėl tu Jonai 

skiriesi su savo paczia?
Jonas — Ba ji geria,
Antanas — Juk ir tu nege- 

resnis.
Jonas — Na taip, bet rei

kia tau žinoti kad nors vie
nas isz mus turi būti blaivas. 

imte? Nepraliekite krauja, nes 
kraujas nekaltai pralietais 
szauks in dangų atkerszijimo, 
o užmuiszejas nebegauna, dan
gaus at ilsies!”

“Asz nieko nedarau,” tarė 
karda tu.rintysis, “tiktai pil
dau kas man insakyta, ar tai 
yra teisingu ar neteisingu daig
iu. .Golus siu jo mylista tegul už 
tai atsako.”

Bet Genovaite neperstojo 
praszyti ir maldauti : “Paveiz- 
dekite ant dangaus! Juk mato
te tenai menesi! O sztai nusi
leidžia už eglyno ir rodosi, jog 
ant prakeiktino darbo, kuri 
žadate, padaryti, baidosi žiūrė
ti. Žiūrėkite, rodos kaip in 
krauja pavirtęs nusileidžia! O 
kiek kartu teip nusileidžiant; 
regesite, liek kartu judu ap
skųst už kraujo nekaltai pra
liejimą! O norius angsztai ant 
dangaus žiedra szviesai ki
tiems žmonėms praszvis, jud
viem vienok kruvinu rodysis. 
Klausykite, vejai pakilsią! Ar
gi negirdite kaip nuogandžiai 
sznokszczia. medžiai, ir kaip 
balsiau lapai sznab/dai. Visas 
prigimimas baisejasi ant pra- 
žudomos nekaltybes, o valanda 
ateis, kad kožnas lapelis paju
dinamas nuo vėjo judu nugan- 
dis! Paveizdekit tenai ant 
Žvaigždžiu angszczian musu! 
Kaip tukstancziai ant jųdviejų 
žiuri! Argi turite drąsą priesz 
dangaus paveksla krauja pras 
lieti? Atminkite, jog augsz- 
cziau Žvaigždžiu yra Dievais, 
ant kurio sūdo kada nors turė
site stotis? Teve naszliu ir se
ra,tu, tenai ant augsztybes susi
milk! O graudink szirdi tu 
žmonių kurie teip-gi pačzias ir 
vaikus, turi, o atlaikyk anų 
ranka, idant vargingai motinai 
ir anos klykencziam kūdikė
liui gyvasti' dovanotu, o ta sun
kia kruvina kaltybe ant saves 
neužsitrauktu.”

Vienas isz anų, kurisai iki 
sziol tylėjo, aszaras nusiszluos- 
tes antram pratarė: “Liudger- 
dai, szirdis man plyszta. Palik 
ja. gyva! Jeigu tu nori krauja 
pralieti, tai geriau su tuomi 
paežiu kardu/ Golui krutinę 
perverk. Jisai yra piktadeju, 
bet ta mot.eriszke kanibaluose 
gyvendama tiktai gerus darbus 
dare. Atmink tiktai ant savo 
paskutinios ligos, kaip tave 
sargindama, gelbėjo. ”

“Ji turi mirti,” atsake Liud
gerdas. “Tai niekas nepagel
bės mano mylimasis Iginai, pri
siekiu, jog ir man gailu yra ja 
nukirsti, bet jeigu ja gyva pa
liksime, mudu 'pražūsim. O vie
nok anai gero tas nieko nepa
darys. Golus visur ja gales at
rasti, juk anam del ženklo kad 
insakyma. anuo iszpildem, jos 
iszluptas akis turim nuneszti.”

“Vienok anos neuižmuszi- 
rne,” atsiliepe Iginas, juk mes 
ta kitaip galim apversti; kad 
mus neisznuotu, liepsime anai 
prisjegt, jog visados pasiliks 
toje girioje, bet Golui akis ta
vo szunies iszlupe nuneszim. 
Galiu tvirtinti, jog anuo pikta 
szirdis nedalais anoms arti pri- 
siveizdeti, idant apgavima su-' 
prastu, bet argi netiesai, jog 
tau nepigu atsieina, savo szuni 
nžmuszti, . tiktai pasistebėk 
Liudgardai! Argi musu myli
ma jomylistiene ir jos mažutis 
sūnelis, argi ta varginga, moti
na ir nekaltas anos kūdikėlis 
nėra tau brangesnis ne kaipo- 
Dieve atliesk man, tavo szuo? 
Liudgerdai ne buk kraujo pra
liet o jum! ”

“Asz tuomi neesu,” “Dievas 

žino, dar man. niekados toksai 
insakymas nebuvo teip sunkus. 
Bet Goluspaduks kaip,....”

Eik szalin su savo Golumi! 
Atspyre Iginas, nekaltai gy
vastį dovanoti, matom jog yra 
geru daigtu, o žmogus turintis 
szirdi, tegul nesibijo gerai da
ryti, bet butu drąsus. Kad da-1 
bar ir koki varga užsitrauktu- 
mera ant saves, ir kas-gi isz to ? 
Ankszcziaus, vėliaus, geras vis 
atnesz nauda. Tuomi Liudger
das sugraudintas pratarė: 
“Tegul bus teip.” Ir tuojaus j 
lieipe Genovaitai paskui save 
kalbeli baisia, prisiega, jog kol 
gyva bus, niekus neiszais isz 
tos girios; teipgi ir Iginas prie 
kardo turėjo įprisiegti, jog ne I 
vienam apie ja ne žodelio nepa- 
sakis ir niekuomet toje girioje 
nelankys jos.

Dabar Liudgerdas su Iginu 
vede Genovaite, save geresnei 
gelbėdami dar kėlės mylės per 
kalnus ir daubas in tamse gi-' 
ria, kur niekados žmogaus ko
ja nepastovėjo ir ezionai ant 
galo silpna ir nebatsimenanti 
ant saves parpuolė Genovaite 
po egle. Vyrai paliko ja begu
lint paėjo szalin nuo keliu. Vie
nas isz jųdviejų dar paskutini 
karta su aszaruojaneziomis 
akimis atsisukęs pratarė: “Te
gu] ja. Dievas pagelbi ir tegul 
ja su vargingu kūdikiu toliau 
savo apveizdoje užlaido! Kad 
jisai neimtu mielaszirdingesnis 
už žmones, tuomet labai butu 
sunku.”

Kad anuodu sugryžo, rado 
‘Golu sunkiai nusiminusi, besė
dinti seklyczioje ir laikanti 
galva savo ant ranku paremat. 
“Atnesziau akis,” tarė Liud
gerdas tarp duriu atsistojas, ir 
szunies akis ant delno padejas 
rode. “Asz anų nenoriu regeti, 
piktu balsu /Golus suszuko ir 
paszokes nuo krėslo karda pa
griebė. “O jeigu kurisai norint 
da viena karta isztars varda 
-tos moteriszkes, kardu ant vie
tos nukirsiu; tuojaus man isz 
akiu, atsitraukite, ir tegul tuo
jaus man ne viena nepasiro
do.” “Stebuklingas tai daig
ias,” patsai sau tarė: “pirma 
man rodės, jog geriause dalyka 
del savos padariau, kad Geno
vaite pražudžiau, o dabar teip 
dide kartybe man stojosi; duo- 
cziau kobrangiause daigia už 
tai, kad ta pikta darba galima 
butu pataisyti! Ak, kas eina 
pagal savo pa jaut ima, paregės 
vėliaus, kiap verksmingai save 
apsigauna.” x
Genovaite Ir Jos Kūdiki Užlai
ko Elne Nuo Bado Smerties
Apalpusi Genovaite valanda 

po egles pagulėjusi, paskiaus 
atsibudo ir pasijuto esanti vie
nu viena su savo kūdikėliu bai
sioje giroje. Tuomi laiku visas 
dangus debesimis apsitraukė, 
menulis seniai buvo nusileidęs, 
aklai sutemo, oras nuo vėjo

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslaifl

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. plocado 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksstoe po- 
pieros vlrszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . - $1.00
Saule Publishing Co., 

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

“Talmudo Paslaptys
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
Mahanov Ci tv. Pa.. U.S.A.

smarkiai sujudintas uže per 
eglynus, augszt galvos medyje 

/pradėjo klykti peleda, o neto
li jos vilkas pradėjo kaukti, tai 
girdint jai visas kūnas sudrė
bėjo.

“O Dieve, Dieve! Kaip man 
czion baugu Indi. Vienok Tu ir 
ezionai su manimi esi; priesz 
Tave ir ngktis szviesi. Tu ma
ne regi! Kur nėra nei vieno 
žmogaus ir tenai Tu esi. Tu 
niekados neapleidi tuos kurio 
ant Saves nusitik. Tu mano ir 
mano kūdikėli isz žmonių ran
ku iszgel'boja.i už ka Tau karsz- 
tai dekavoju: Tu mus apginsi 
nuo pikui gyvuliu. Ant 'Tavęs 
troksztu atsiduoti nieko nesi
bijoti.”

Pasiliko po egle, kūdikėli 
ant prieglobstos laikydama, su
glaudę savo rankas ant keliu 
padėjusi, tylėdama, liejo asza
ras dangun žiūrėdama ir lauke 
dienos; bet anai atėjus, kita 
liudnasti turėjo, nes buvo tai 
uganotas debesimis apsiniau
kęs rudens rytas. Visa szalis 
ant paveizdos rodėsi apleista ir 
tnszczia; visur buvo regeti tik 
iszkeltos uolos, tamsus ir tan
kus eglynai, erszkotinai ir ka- 
daginai krūmai. Oras buvo at
vėsės nuo szalto vėjo, po kurio, 
didžais laszais lytus ir dargana, 
užtkio. Genovaite užgauta nuo 
szalczio drebėjo, o anos malo
nus kūdikėlis nuo vėjo perpūs
tas suszlapes ir alkanas-pradė
jo graudžiai raudoti. Visur eme 
jieszkoti ar ne atitiks kur ga
lėtu. ineiti, ir kokius norint vai
sius ant pastiprinimo, bet nie
kur sausos kerteles, niekur ant 
krumu, daug jau lapus, numet u-
'---- - - ’ — — - - -■ .... >

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima# 
apie Jezu Kristų.

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

Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus! SUĖMĖ VAGI

A.eg

ZSAv'^sZU^- ,

THAT'S fl FMT

' STORMY WEATHER""M.m
EbeiNG the ckimean >war,the navy of napoleon 

WAS SO SEVERELY PAMAGEP BY A SUPDEN STORM, THE / - 

EMPEROR ESTABLISHED a WEATHFg PREDICTIH& 
BUREAU UNDER THE FAMOUS FRENCH ASTRONOMER, 
LEYERRlEB/ • /

HEADPIECE 
£\mons the peer family, and 
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siu nei vienos uogeles nerado; 
tuojaus savo dailais pirsztelais 
iszkase isz kietos jau paszalu- 
sios žemes, kažin kokias szak- 
neles, o sniegas nuo sukruvin
tu rankos pirsztu paraudona
vo. Tas szakneles su krameziil
si, davė savo kūdikėliui.

Paskiaus norint pavargusi ir 
apsilpusi kūdikėli neszdama 
ant ranku 'brido sniegaut ir ly
jant per laukes giros tolyn, ne
žinodama kur paeiti. Vėl ant 
vienos uolos užlipus pamate 
dau'boi tarp skardžiu augsztu 
krantu maža pieva, nulipo že
myn, o tarp uolu kur eglių sza- 
kos tankiai buvo susiglaudžiu
sios, paregėjo urvą, kaip maža 
seklyczaitc, kur galeut tris ar 
keturi žmones sutilpti. Netoli 
tos vietos gyvasis szaltinis. kai
po krisztolas isz ]>o uolos tekė
jo. Nepažystama krumu veisle, 
dynemis vadinta, vyniojosi ant 
uolu, bet jos lapai 'buvo paga
dinti, o vaisius apipuvęs ant 
žemes nukritęs; negalėjo valgo
mas Luti.

Genovaite su kūdikėliu inejo 
in ta pakriauszi. Aname buvo 
ji uždengta nuo vėjo ir lietaus; 
bet dar visa drebėjo kaip dru
gio krecziama nuo szalczio. Bu
vo jau artPpietu, pradėjo gyvu 
badu alkti: teip ir jos kūdikė
lis iszalkes, pakele verksmą ir 
kliksma.
Netrukus atsiklaupė pakriau- 

szyje kūdiki savo ant žemes 
priesz save padėjusi, o paveiz- 
dejusi per atviraji szona dan
gun, suglaudę rankas melsda
ma :

“Geriauses dangiszkas teve! 
Atsižvilgek amt motinos asza
ru ir jos, kūdikėlio badu mirsz- 
tanezio: juk ir szalcziams atė
jus maitini vąrnus, k u r i e 
augszt uolu laksto, neužmirsz- 
ti ne to kirminėlio, kuris ant 
tu akmenų slanko, o per szalti- 
met duodi atrasti žaliu, kerpiu 
ir kmynu lapus. Tu teipos-gi 
mane su mano kūdikiu ir toje 
tamsiojo girioje užlaikysi ir 
Tau liepent pastos isz tu akme
nų duona; ne Teve! Tu mus ne
apleisi, Tu mus saugosi. Juk 
ir dabar teikais mums gyveni
mą duoti, o kad teip yra, tai 
gausime kuo maitytis!”

Sztai tuomi kartu debesis 
nuslinko, saule meiliai ir szil-

Price $2.50Stoto
COLORS: Red, Black, Green,

Blue, Gray, Copper.

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

tai szviete in pakriauszi, kažin 
kas susžnabdejo per nukritu
sius lapus, ir netrukus elne at
sistojo ties pakriansziu, nes 
niekados dar nuo žmonių gai
niota nebuvo ir- nebaugi, o in 
pakriauszi, kurio buvo jos pa
prastas guolis, drąsiai inejo ir 
priesz Genovaite atsistojo. Ge
novaite isz pradžios nuo to gy
vulio pabūgo, liet pamažu drą
sybe ingavusi eme elne glosty
ti. Tas rodos labai tiko elnei ir 
ji nesitraukė szalin. Genovaite 
isz to gavo linksmybe, lyg kaip 
dangus karalyste gavusi, nes 
tuomet anai ntojaus in misli at
puolė, save ir savo- vaika pienu 
ot gyvulio iszinaiitnti. “0 Die
ve! Ant ko tai prireikamai at
vedi varginga motina,” tarė, ir 
prie elnes priglaudę savo vai
ką. Elne, kurios elnaiti vilkas 
buvo papjovęs, o pati pienu

(Tasa Ant 2 puslapio)

CHICAGO, ILL. — Drabu- 
žiu sztoro savininkas, prekybi
ninkas, septynios deszimts me
tu amžiaus L. Gansel, nielkci 
nesake, pasidavė kai vagis at
ėjo in jo sztora ir pareikalavo 
visus jo pinigus. Bet jis baisiai 
inpyko kai tas vagis pradėjo ji 
daužinti ir smaugtu Jis isz to 
piktumo ta vagi nusistvere, 
jam isz nagu isztrenke revolve
ri ir už kalnieriaus ji nusistve- 
res nuvede in policijos stoti. 
Vagis sako kad jo vardas yra 
James Kenny ir kad jis dvide- 
sžimts penkių metu amžiaus.

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.

Pirkie U. S. Bonus
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ZiniosVietines
— Vasaris.
— Subatoj priipuola Szv. 

Audrejo, Szv. Eliodoro ir Szv. 
Etheldredo, o Tautiszka Vardi
ne: Blinda. Ir tai diena menulio 
atmaina, pilnatis. Taipgi ta 
diena: 1941 metuose Lietuviai 
sukilo priesz Sovietu valdžia; 
1938 m., Vokietijos valdžia in- 
vede instatyma, kad visi, po 
prievarta, turi in darbus stoti, 
kaip vyrai, taip ir moterys.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola' penkta Nedelia po 
Sekminių. Szv. Jono Krikszty- 
tojo, o Tautiszka Vardine: Pu- 
puolis. Ir ta diena : 1947 m., du 
szimtai tukstaneziu minksztos 
anglies mainieriu sustraikavo, 
parieszkdami savo priesztara- 
vima priesz to “Taft-Hartley ” 
byla; 1947 m., Generolas D. 
Eisenhoweris yra paskirtas 
kaipo Columbia Universiteto 
pirmininkas in vieta Daktaro 
Nicholas Murray Butler, New 
York mieste; 1945 m., Genero
las Arnold pasakė kad Ameri
ka turi pasilaikyti salas Pacifi- 
ko vandenyse del savo apsau
gos; 1950 m., penkios deszimts 
asztuoni žmones žuvo kai didis 
eroplanas nukrito in Lake Mi
chigan ežerą; 1941 m., Prez. 
Franklin D. Rooseveltas pasi
žadėjo kad Amerika stos Rusi
jai in talka, ir tuojaus insake 
paleisti, sugražinti suszaldytus 
Rusijos pinigais, apie keturios 
deszimts milijonu doleriu; 1497 
m., John Cabot atrado Kanados 
kraszta; 1812 m., per Lietuvo 
plūdo Prancūzijos kareiviai, in 
Rusija, vedami Napaleono.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Lauryno ir Szv. Vilimo, o Tau
tiszka Vardine: Baniute. Ir ta 
diena: 1950 m., Sziaures Korie- 
cziai užsipuolė ant Pietų Korė
jos žmonių. Karas Korėjoje 
prasideda; 1876 m., Indijonu 
vadas, Sitting Bull su savo 
Sioux Indijonais užmusze Ge
nerolą George A. Custer su 
dvejais szimtais ir szeszios de
szimts penkiais savo karei
viais. Tos skerdynes ir szian- 
dien atmenamos kaipo “Battle 
of Little Big Horn,” Montana 
valstijoje; 1530 m., Martinas 
Liuteris buvęs Kataliku kuni
gas, paskelbė savo priesztara- 
vima, priesz bažnycziai; 1941 m., 
Finlandija paskelbė k a ra 
priesz Rusija.

— Utarninke pripuola SS 
Jono ir Povilo, o Tautiszka 
Vardine: Jausius. Taipgi ta 
diena: 1917 m.,pirmieji Ameri- 
kiecziai kareiviai inženge in 
Prancūzija; 1945 m., Tautu 
San junga insteigimo, San 
Francisco mieste, Californijo- 
je; 1941 m., Popiežius Pijus 
Dvyliktasis, per devinta Eu
charistini Kongresą susirinki
mą, perspėjo kad “Juodas Pa- 
gonizmas,” gresia visam svie
tui.

bizni. Buvo veteranas isz Pir
mos Svetines Kares ir prigulė
jo prie V. F. W. Allen Mowery 
Posto 381 ir prie 'Szv. Marijos 
parapijos, Ringtown. Paliko 
dideliame nubudime savo žmo
na, Ona (Green); dvi dukte
rys: Ona, pati Robert Roader- 
mel, isz Falls Church, Va., Ka- 
talina, pati James Schamitis, 
Ringtown ir du anukus, taipgi 
dvi seserys: Berta, pati Julius 
Lusczinsko, iždininkas, del Mi
ners National Bank, mieste ir 
Edna Chappell, .Gilberton, ir 
broli Albertai Sadausku isz De
laware. Laidojo Petnyczios ry
ta, su apiegomis in Szv. Mari
jos bažnyczioje 9:30 valan
da ir palaidotas in Szv. Jurgio 
parapijos kapinėse. Veteranai 
isz VFW Allen Mowery Posto 
381 dalyvavo laidotuve.se.

PLATINKI!
Or1 "SAULE”

Pajieszkojimas
Pajieszkau savo sunu, Vitau- 

to Vilkaiczio, (Vito Wilkitns) 
trisdeszimts metu amžiaus, ji
sai kitados gyveno, 125 River 
Street, Olyphant, Pa. Jisai ap
leido gyvenimo vieta keturi 
metai atgal. Jo motinėle Mar
cela Vilkaitiend praszo kad ji
sai ar jo 'žinantieji, atsilieptu 
ant adresu:

Mrs. Marcella Wilkitis, 
124 Lincoln Street

Olyphant, Pa.

MARINAS
APVOGTAS

PHILADELPHIA, PA. — 
Septyniolikos metu amžiaus 
Marinas, kareivis buvo ap- 
musztas ir apvgotas ant tris
deszimts trijų doleriu.

Marinas Peter Norlock nuo 
Richmond ulyczios, policijan
tams pasakė kad jis lauke 
strytkario prie Dvyliktos ir 
Girard ulycziu, kai trys vyrai 
ant jo užsipuolė, ji partrenke, 
apmusze ir apvogė.

PASIVOGĖ SZNAPSO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sui, savininkui, John Foster, in 
Woodbury. Savininkas John 
Foster sako ikad tie vagiai iss- 
musze Įauga ir per ta langa iš
lindo. Vagiai ne tik tiek sznap- 
so pasivogė, bet ar daug iszka- 
dos padare.

DAKTARAI
POLITIKUOJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ra daktaras.
Laikrasztininke Doris Flee

son surinko labai svarbiu žinių 
apie ta liga, kuria Eisenhowe
ris yra susirgęs, ir ji tas žinias 
paskelbė. Ji savo tas žinias ne 
isz pirszto iszcziulbe, bet gavo 
isz geriausiu ir tikriausiu szal- 
tiniu, isz Apdraudos, Insurance 
kompanijų iszradimu. (O gali-i 
ma ežia pastebėti, kad Apdrau- j 
dos kompanijos, kurios valdo 
milijonus doleriu, turi kuo ge
riausius daktarus.)

Viena knyga, kuria laikrasz
tininke Fleeson skaitė buvo 
“Risk Appraisal”; Apdraudos 
kompanijos Szventas Rasztas. 
Ta knyga yra paraszes Dakta
ras Harry W. Dingman. Ap
draudos kompanijos seka szita 
knyga kaslink invairiu ligų, ir 
sulyg szitos knygos nusistaty
mais, tos kompanijos duoda ar 
nesutinka duota insurance, ap- 
drauda tokiems žmonėms.

nal of Medicine” knygos, ku
rioje raszoma kad operacija 
nuo tokios ligos žmogui tik pa
lengvina bet niekados neiszgy- 
do.

Szitas tokiu augsztu daktaru 
pastabas sunku suderinti su 
Eisenhowerio Daktaro, Major 
Generolo Leonard D. Heaton 
pastabomis, kad Eisenhoweris 
po szitos operacijos bus svei
kesnis net negu buvo pirm ne
gu jis ta szirdies liga buvo su
sirgęs. Dar ir to nebuvo gana 
szitas Daktaras, Major Genero
las Leonard D. Heaton prideda 
Ikad jis yra tikras kad Eisenho
weris gali stoti in Rinkimus ir 
dar per keturis metus tarnauti.

Szitoje knygoje Daktaras 
Harry W. Dingman raszo ir 
apie ta liga, “Ileitis” kuria 
Prezidentas Eisenhoweris yra 
susirgęs. Jis raszo kad nieka
dos negalima tikrai szita liga 
isztirti, negalima nuo jos isz- 
gydinti, tik galima ta liga lai
kinai sustabdint. O kaslink ap
draudos tokiam žmogui, jis 
staeziai sako “ne, ir nieka
dos.” \

Ta laikrasztininke toliau pa
rodo isz “New England Jour

Mums iszrodo kad? daktaro, 
gydytojo darbas yra žmogų gy- 
dinti, o ne pranaszauti apie Po
litikos Rinkimus.

Isz kitos puses Eisenhowerio 
draugai, patarėjai, politikieriai 
neturi tiesa skelbti ar prana- 
szauti apie Eisenhowerio svei- 

I kata. Mums iszrodo kad Re- 
' publikonai ežia tyczia nori 
Į mums akis apmuilinti, kad mes 
I tikros teisybes nedažinotume.

Jie sako kad jie viską pra- 
nesza, nieko neslepia apie Ei
senhowerio liga ar sveikata, 
bet didžiausia beda kad ne tie 
pranesza, kurie turėtu pranesz- 
ti: Politikieriai mums pranesza 
apie jo sveikata, o daktarai 
kalba apie ateinanezius Rinki
mus!

JAUNUOLIS
PASIVOGTU

AUTOMOBILIU

Kita Jaunuoli Suvaži
nėjo, Užmusze; Buvo

Suimtas
PHILADELPHIA, PA. — 

Szseziolikos metu jaunuolis ėjo 
skersai ulyczia su draugu ir 
buvo suvažinėtas, užmusztas 
ant vietos, kai kitas jo metu 
jaunuolis su pasivogtu automo
biliu, bego nuo policijantu, va
žiuodamas greieziau negu sep
tynios deszimts myliu in valan
da.

Suvažinėtas jaunuolis buvo 
szesziolikos metu Edward Mc- 
Monagie. Jis buvo to trenksmo 
numestas trisdeszimts pėdu, 
kur jo lavonas atsimusze in sie
na. Jo draugas iszsigelbejo kai 
jis greitai szo'ko atgal nuo uly
czios kai jis pamate ta taip 
smarkiai atvažiuojanti auto
mobiliu; jis yra septyniolikos 
metu William J. McNiff.

Du policijantai to automobi
liaus varytojo greitai po tam 
pasivijo ir suaresztavo. Jis yra 

I szesziolikos metu Solomon Par- 
lin. Ir jis buvo biski sužeistas, 
sukriestas ir buvo nuvesztas in 
Metodistu ligonine. Jis stengie- o o

si pabėgti kai du policijantai, 
Arman Gasbarro ir Carroll 
Warren pradėjo ji vytis, nes 
jiedu pažino ta pavogta auto
mobiliu.

Policijantai sako kad jau
nuolis Solomon Parlin jiems! 
prisipažino kad jis buvo ta au-! 
tcmobiliu pasivogęs, ankseziau 
ta diena. Automobiliaus savi
ninkas yra Nathan Goodhart, I 
kuris policijai buvo praneszes 
kad kas nors buvo pavogęs jo 
automobiliu. Policijos ofisas 
greitai visiems policijantams 
per radija ta to automobiliaus 
numeri pranesza ir taip tiedu 
policijantai ta automobiliu 
tuojaus pažino, kai tas jaunuo
lis pro juos pravažiavo.

Shenandoah, Pa. —
Panedelyje apie 6:40 valanda 
vakare; laike kada atlankyda
mas savo sergainte žmona, po
nia Ona, Borisziene (Boreese), 
kuri gydosi in Locust Mt. li- 
gonbute, jos vyras Juozas J. 
Berys, nuo 381 W. Main uly., 
Ringtown, netikėtai krito ne
gyvas prie žmonos lovos ligon- 
buteje. Daktarais W. Lusczins- 
kas pribuvo ir sake kad velio- 
is turėjo szirdies liga ir nesvei- 
kavo nuo kokio tai laiko. Gimęs 
Gilbertone. Turėjo Insurance

howerio ligos.
Ir mums už tai pikta, nes 

mes jaucziames kad tie Ponai 
Vaszingtone tyczia nori mums 
protą sumaiczyti. Mes ne dak
tarai, ir mes prisipažinstame 
kad mes nieko apie ligas ar ju 
iszgydinima nebežinome. Tai 
ne musu amatas.

Vaszingtono spaudos Sekre
torius, Jim Hagerty tokia pa
staba padare apie laikraszti- 
ninke Doris Fleeson, pasaky
damas jai kad ji nėra daktaras 
ir už tai negali in ta Eisenho- 
werio ligos klausima kisztis. 
Kas nors turėtu priminti tam 
politi'kieriui Vaszingtono spau
dos sekretoriui, kad nei jis nė
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AUTOMOBILIUS IN 
STULPĄ

Motciiszkc Užmuszta;
Trys Kiti Sužeisti
PHILADELPHIA, PA. — 

Moteriszke buvo užmuszta ir 
jos vyras ir trys kiti keleiviai 
buvo sužeisti, kai ju automobi
lius nubėgo nuo kelio ir sudužo 
in Pennsylvania Telephono 

| kompanijos stulpą, apie dvy
likta valanda nakezia.

Trisdeszimts dvieju metu 
amžiaus Ponia Wilhelmina 
Myles, isz 95 Weaver ulyczios 
buvo ant vietos užmuszta.

Policijantai sako kad tame 
automobilyje buvo diržai del 
apsargos, bet jie nebuvo pri- ■ 
riszti prie keleiviu. Kiti sužeis
ti buvo to trenksmo numesti 
prie Kiniecziu bažnyczios, ku
ria insteige mires Kardinolas 
Dougherty.

Policijantai sako kad tas au
tomobilius baisiai smarkiai va
žiavo kai jis susikūlė in ta stul
pą. Iszrodo kad draiverys ne
galėjo savo automobiliu subal- 
dyti ir taip sudužo in telefono 
stulpą. Jis susimusze su auto
mobiliu, kuri vairavo dvide- 
szimts asztuoniu metu amžiaus

VAGIS SUIMTAS

Apvogė Troko 
Draiveri

•--------------- i

CAMDEN, N. J. — Dvide- 
szimts keturiu metu amžiaus 
Harry Zemmitt buvo suimtas 
netoli savo namu ir buvo su- 
aresztuotas, už apvogimo vieno 
troko draiverio, Peter Belfore 
South Camden mieste. Draive
rys sako kad nuo jo tas žmogus 
pavogė apie trisdeszimts pen
kis dolerius. Harry Zemmitt 
užsigina ir sako kad jis nei ar
ti tos vietos nebuvo kai tas 
draiverys buvo apvogtas.

Draiverys sako kad prie jo 
troko privažiavo trys vyrai su 
automobiliu; jis kitu nepažino, 
bet jis sako jis tikras kad jis 
pažino Harry Zemmitt, kuris 
inslipo in jo troka, laikydamas 
viena ranka po savo marszki- 
niais, kaip kad jis ten turėtu 
revolveri, pareikalavo pinigu.

APVOGĖ GAZOLINO
STOTI

PHILADELPHIA, PA. — 
Manadžierius, bosas gazolino 
stoties ant 33 ir Diamond uly
cziu buvo apvogtas ant asztuo- 
nios deszimts septynių doleriu 
apie ketvirta valanda isz ryto.

Trisdeszimts septynių - metu 
amžiaus Lynn Powell pasakė 
policijantams kad vienas yagis 
inejo in jo gazolino stoti anksti 
isz ryto ir pareikalavo kad jis 
jam visus savo pinigus atiduo
tu. Powell jam atidavė visus 
savo pinigus ir dar savo kisze- 
nius isztusztino. Vagis pabėgo 
pirm negu jis suspėjo pasi- 
szaukti policijantus. Jis sako 
kad tas vagis buvo juodukas, 

1 apie pusantro szimto svaru ir 
apie keturios deszimts penkių 
metu amžiaus.

Sztoro savininkas Powell sa
ko kad tas vagis buvo pesezias 
atėjės ir pesezias pabėgo, nors 
keli tuzinai policijantu auto- 

Ambrose J. Brennan, isz Jen- mobiliu greitai pribuvo ir
kentown. I stengėsi isztirti ta vagyste.

Unijos Namai “Paszventinti”

Ana diena Prez. Eisenho
weris ir George Meany, 
AFL-CIO unijos ežia in nau
jus $4,000,000 unijos puosz- 
nius namus Vaszingtone, kai 
unijos nauji namai buvo 
“paszventinti.”

Per prakalbas in Unijos

vadus Prezidentas Eisenho
weris pasakė: “Asz iszreisz- 
kiu szita vilti, kad asz visa
dos busiu ežia priimamas 
kaipo darbininku draugas, 
ir kad darbininkai ant ma
nes pasitikęs kaip in gera ir 
isztikima savo dranga.”

laidotuve.se

