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Sovietu Naujas ‘Jet’ Eroplanas TRYS SUŽEISTI

Szitas Sovietu “Jet” ero
planas yra vienas isz Rusi
jos septynių naujausiu to
kiu kariszku eroplanu, ku
rie buvo parodinti Generolui 
Nathan F. Twining, per ero

Isz Amerikos
VAIKY AGYSTE

Baisiausias 
Prasikaltimas

WESTBURY, L. I., N. Y. — 
Ana Seredos ryta, Weinberger 
szeimynele in Westbury, Long 
Island, tykiai ir gražiai pra
leido Amerikos Nepriklauso
mybes “Fourth of July” die
na, kaip ir daug kitu Amerikos 
szeimyneliu.

Tėvas, Ponas Weinberger 
iszvažiavo su savo trijų metu 
šuneliu pasivažinėti. Jo žmona 
su jųdviejų kitu šuneliu, ketu- 
riu sanvaicziu Petru ilsėjosi 
ant savo namu parcziu.

Apie treczia valanda po pie- j 
tu Ponia Weinberger inejo in! 
stuba atsineszti nauja pala sa-! 
vo šuneliui. Kai ji sugryžo už i 
keliu minucziu jos sūnelis jau! 
buvo dingės. Jo vygeje ji rado 
trumpa raszteli.

Iszsigandus ji pati pradėjo 
savo sūnelio jieszkoti po visa 
susiedija. Kai, jos vyras sugry
žo, jis paszauke policija.

Jei policijantams parode ta 
palikta vygeje raszteli: “Asz 
labai nenoriu szitaip daryti, 
bet man labai reikia pinigu. 
Asz galecziau daug daugiau 
pareikalauti, bet asz reikalauju 
tik tiek kiek man reikia.”

Toliau tame rasztelyje buvo 
paaiszkinta kad tėvai turi tam 
vaikvagiui duoti du tukstan
cziu doleriu.

Tėvas iszpilde visus to niek
szo pareikalavimus ir parūpino 
tuos pinigus, taip kaip tame 
rasztelyje buvo insakyta, bet 
tas nevidonas gal but neiszdry- 
so tuos pinigus pasiimti.

To paczia diena jo žmona per 
radijo ir televizija ’kreipiesi in 
ta vaikvagi melsdama kad jis

planu paroda, Maskvoje. 
Szitokie eroplanai per paro
da, skrido apie szeszis asz- 
tuonios deszimts myliu in 
valanda.

o O

jai jos sūneli sugražintu sveika 
ir gyva.

Petnyczioje tėvas buvo per 
telefoną to niekszo paszauktas 
ir jam buvo pasakyta kad da
bar tas niekszas reikalauja 
penkių tukstancziu doleriu. Ir 
jam užtikrino kad jo sūnelis 
sveikas. Bet nuo to laiko, iki 
mes szi straipsni raszome tėvai 
daugiau nebuvo girdeje isz jo.

Už szitokia szelmysta jau 
jokio dovanojimo ar pasigailė
jimo negali būti. Ne už dyka 
Amerikos instatymai yra nu
statė mirties bausme tokiems 
niekszams. Mirtis tokiam niek- 
szui dar per gera, per lengva.

Dieve duok kad tie tėvai su
silauktu savo sūnelio sveiko ir 
gyvo. Bet kiek isz praeities ga
lima sakyti, tai retai tokie 
niekszai iszlaiko savo žodi. Jie 
patys taip iszsigasta, kad jie 
nužudo savo auka, taip tikėda
mi lengviau pasprukti, taip 
mislindami kad niekas ju ne
suseks. Ar tas tu tėvu sūnelis 
bus surastas gyvas ar ne, tam 
szelmui pasmerkimas jau da
bar turėtu būti nustatytas: Ko
jas pakratyti kol nudvės.

Net ir Szventame Raszte ran
dame: “Tas kuris pavagia 
žmogų, ir ji parduoda, ar jeigu 
jis būva surastas jo rankoje, 
jis tikrai bus nužudintas.

PACZTAS GAL VĖL 
PABRANGS

4 Centai Už Paprasta 
Laiszka

WASHINGTON, D. C. —
Kongresas nubalsavo priimti 
byla, pakelti, pabranginti siun
timą paprastu laiszku nuo tri
jų centu ligi keturiu centu. Du 
szimtai septyniolika balsu bu
vo už ta byla, szimtas szeszios 
deszimts penki priesz. Jie teip-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Policijos Automobilius 
Su Troku Susitrenkė
PHILADELPHIA, PA. — 

Policijos automobilius, besi
skubindamas in pagelba ki
tiems policijantams, kurie tu
rėjo savo automobilyje kalini, 
susitrenkė su troku ant 60-tos 
ulyczios ir Vine su duonkepio 
troku. Abudu policijantai buvo 
sužeisti kaip ir to troko drai- 
verys.

Policijantai Robert Mur
taugh, trisdeszimts metu am
žiaus ir James Mitchell, trisde
szimts asztuoniu metu amžiaus 
buvo nuveszti in Philadelphia 
General ligonine.

To troko draiverys, dvide- 
szimts trijų metu amžiaus Wil
son Kova buvo nuvesztas in 
Misericordia ligonine, kur jam 
buvo greitai padaryta operaci
ja.

Tiedu policijantai ėjo savo 
pareigas kai jiedu gavo per ra
diją insakyma nusiskubbinti in 
45 ulyczia ir Lancaster Ave. 
Kiti policijantai, važiuodami 
in ta paczia vieta surado savo 
draugus policijantus bedoje ir 
tuojaus paszauke ligonines 
ambulansa.

Tiedu policijantai kurie bu
vo per radija prasze pagelbos, 
galutinai numalszino savo bu
vusi kalini ir nuveže ji in poli
cijos stoti. Tas kalinys buvo 
daktaro surastas girtas kai jis 
savo automobiliu vairavo.

^Pirkie U. S. Bonus!

Armijai Daugiau 
Pinigu

Armijos Sekretorius, Wil
bur M. Brucker ežia Senate 
Komisijai aiszkina, kad at- 
einaneziais metais jis pra- 
szys kad armijai butu pa
skirta daugiau pinigu. Jis 
sako kad jis reikalaus ma
žiausia deszimts procentą 
daugiau.

Senatoriams jis aiszkino 
kad sziais metais armija gal 
ir apeis su jai paskirtais pi
nigais, bet kad ateinaneziais 
metais reikes daug daugiau.

KITAS SOVIETAS 
ISZMESTAS

WASHINGTON, D. C. — 
Pulkininkas Ivan A. Bubchiko- 
vas, Sovietu kariszko sztabo 
pageli ininkas buvo iszmestas 
isz musu kraszto, kaipo nepa
geidautinas asmuo.

Valdžia nesako kodėl jos yra 
“nepageidautinas”. Bet musu 
laikrasztininkai sako kad jis 
buvo ant karsztu pėdu sueziup- 
tas kai jis rinko slaptas musu 
kariszkos apsaugos žinias, ir 
stengiesi kelis musu valstybi
nius darbininkus papirkti.

“Newsweek” žinių žurnalas 
sako kad keli kiti Sovietu at
stovai yra ežia insivele, bet kad 
valdžia nenori visus ant sykio 
iszmesti. Szitas žurnalas sako 
kad kiti patys pasitrauks, nes 
jie žino kad j u darbas dabar 
ant nieko, nes musu FBI poli
cija seka kiekviena j u žingsni. 
Sovietu valdžia juos parsi- 
szauks namo, nes jie dabar jai 
nebereikalingi ir nenaudingi.

Lincoln White Vaszingtono 
Szatbo atstovas sako kad So
vietu Ambasadoriui Georgi N. 
Zarubinui buvo inteiktas laisz- 
kas, kuriame jam buvo pasaky
ta kad Bubchikovas yra “ne
pageidautinas asmuo”. Jam 
buvo insakyta prižiūrėti kad j 
tas Bubchikovas kuo greieziau- 
siai isz musu kraszto iszsi-! 
kraustytu.

Bubchikovas isz New York 
iszskrido Birželio keturiolikta 
diena.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

TITO TUPI ANT
TVOROS

NEW YORK, N. Y. — 
Yugoslavijos Ambasadorius 
Amerikoje nesutiko prasitarti 
ir pasakyti in kuria puse jo 
krasztas dabar linksta; ar in 
Rytus ar in Vakarus, nors Yu
goslavia vis priima musu ka- 
riszka pagelba ir paszelpa.

Ambasadorius Leo Mates, 
kalbėdamas per televizijos pro
grama pasakė kad jis sziuo 
laiku negali jokio atsakymo 
duoti. Jis tik tiek pasakė, kad 
jo krasztas, Yugoslavija eina 
viduriu kelio ir rūpinasi tik 
savo apsauga ir savo nepri
klausomybe. Jis toliau sake 
kad jo tikra ir szventa viltis 
yra kad jo krasztui nereikes 
nei vienas karabinas iszszauti, 
bet, jis pridėjo, “mes busime 
prisirengė kaip taikai, taip ir 
karui.”

O pats Yugoslavijos vadas, 
Marshal Tito, aiszkinasi kad, 
nors jis dabar draugauja su 
Sovietais, jis jiems nieko nėra 
prižadėjęs, ir kad jis nei žo
džio nėra prasitaręs priesz, va-

Mat, jis dabar tupi ant tvo
ros ir laukia pažiūrėti kas jam 
daugiau pasiulins pirm negu 
jis in kuria puse nuszoks.

GELEŽINKELIO

DARBININKAMS
ALGOS SUMAŽINTOS

Dvi Dienas Mažiau
Dirbs

HARRISBURG, PA. — 
Visi Pennsylvanijos geležinke
lio kompanijos darbininkai, 
kurie nepriguli in darbininku 
unija, dabar gauna ar gaus de- 
szimta nuoszimti mažiau mo
kėti. Bet del tos mažesnes algos 
jie gaus dvi dienas daugiau va- 
kacijos kas menesis. Reiszkia 
jie dvi dienas mažiau dirbs.

Kiek galima sužinoti, tai vi
siems tiems darbininkams apie 
sumazinima algų jau buvo pra- 
neszta pirma szio menesio, bet 
iki sziol geležinkelio kompani
jos atstovai nieko nesako.

Apie septyni tukstaneziai to
kiu darbininku nepriguli prie 
unijos ir visiems jiems dabar 
algos yra sumažintos deszimtu 
nuoszimcziu. Buvo ju klausia
ma ar jie sutiks imti mažiau al
gos, ar lauks kol kompanija 
turės daug ju atstatyti isz dar
bo. Beveik visi sutiko mažiau 
imti ir kad visi darba turėtu.

Geležinkelio kompanijos at
stovai sako kad kompanija bu- 

i vo priversta szitaip daryti, nes 
biznis labai sumažėjo kai plie
no darbininkai iszejo ant strai- 
ku. Szitos kompanijos trisde- 
szimtas nuoszimtis viso biznio 
paprastai pareina isz plieno 
fabriku.

Asztuoniolika tukstancziu 
jau dabar buvo paleisti isz szi
tos kompanijos fabriku ir trau
kiniu ir freitkariu, kai tik tos 
plieno straikos buvo paskelbtos Į 
ir kompanijos atstovai sako 
kad gal reikes dar ir daugiau 
paleisti jeigu tos plieno 
kos dar ilgiau prasitęs.

strai-

EISENHOWERIS
STOS IN

. RINKIMUS

GETTYSBURG, PA. — Jau 
dabar visas svietas tikrai žino 
ka pirmiau tikrai žinojo bet 
dabar vieszai žino, kad Prezi
dentas Eisenhoweris stos in 
rinkimus ateinanti rudeni. ,

Senatorių vadas, Republiko- 
nas Knowland 
paskelbė, per 
susirinkimą in 
legija.

Balt-namu
bosas, sekretorius James 
Hagerty, galva palingodamas 
pritarė ir patvirtino.

Senatorius Knowland sako 
kad Prezidentas Eisenhoweris 
paskelbė kad jis stos in rinki
mus. Jis taip paskelbė per su-

karinius krasztus ar priesz 
Amerika, ir kad jis nori su vi
sais draugiszkai sugyventi.

szitaip vieszai 
laikrasztininku 
Gettysburg ko-

laikrasztininku
C.

sirinkima Republikonu Kon- 
gresmonu.

Dabar jau tikrai paaiszkejo 
kad Republikonai per szitus 
rinkimus rūpinsis ne tik Prezi
dento iszrinkimu, bet dar la
biau ir svarbiau Vice-Prezi-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PENKIOS MAINOS 
UŽSIDARĖ

3,300 Mainieriu Dabar
Neteko Darbo

GARY, W. VA. — Penkios 
United States Steel kompanijos 
mainos užsidarė ir neatsidare 
kai mainieriu dvieju sanvai
cziu vakacijos užsibaigė.

W. G. Talaman isz Gary, 
kompanijos virszininkas pa- 
aiszkino kad tos mainos buvo 
uždarytos už tai kad plieno 
fabriku darbininkai sustraika- j 
vo. Czia trys tukstaneziai ir 
trys szimtai darbininku, mai
nieriu dabar darbo neteko.

Kompanijos virszininkas pa
sakė kad kitos dvi mainos in 
Lynch, Kentucky teipgi bus už
darytos.

VAGIS PASZAUTA

CHICAGO, ILL. — Keturios 
deszimts penkių metu amžiaus 
Albert Payne, isz Palos Hgts, 
Chicago, paszove jaunuoli, ku
ris su savo draug’ais vogė gazo
liną isz jo automobiliaus. Vie
nam isz tu jaunu vagiu kulka 
pataikė in peti. Visi tie vaike
zai pabėgo, bet policijantai 
tuojaus visus juos sugavo.

Ponas Payne policijantams 
pasiaiszkino kad jis nenorėjo 
nei vieno isz tu vaikežu su
žeisti; jis sako kad jis paleido 
viena szuvi juos tik pagazdin- 
ti, bet kažkaip jo ranka pasly
do ir jis netyczia vienam pa
taikė.

Platinkit “Saule”

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

Vaikas Paszautas Per Sztoro Apvogimą

Ponia Ann Higuchi klupo 
prie savo sūnelio, vienuoli
kos metu Grant, Los Ange
les, Californijos ligoninėje, 
kur jis buvo nuvesztas, kai 
jis buvo paszautas sztore ku
ri vagiai apvogė.

APVOGĖ SALIUNA

Vagiai Gavo $2,300

TRENTON, N. J. — Du ban
ditai, vagiai pabėgo isz Leon & 
Eddie’s saliuno ant Perry uly
czios, Trenton mieste ir iszsi- 
nesze du tukstancziu tris szini- 
tus doleriu. Jiedu labai sumu- 
sze tu broliu savininku tęva.

Tiedu vagiai, apdriskę ir nu- 
suse, iszrodant kaip ubagai ar 
berneliai, inejo in saliuna 
priesz septinta valanda isz ry
to, tik keletą minucziu po tam 
kada tas salniunas savo duris 
buvo atsidaręs. Saliuna buvo 
atidaręs szeszios deszimts vie
no meto amžiaus Morris Rosen.

Vienas isz tu skarmalu nu
mėtė ant baro puse dolerio ir 
paprasze po stikleli sau ir savo 
draugui, ir pats nuėjo in iszei- 
namaji kambarį.

Bartinderys Rosen pasiaisz
kino kad jis negali nieko par
duoti iki septintos valandos.

Tas kuris buvo nuėjės in isz- 
einamaji kambarį iszejo ir pa
sakė kad jis nori su bartinderiu 
pasiszneketi. Kai bartinderys 
iszejo isz už baro, antras vagis 
ji paseke isz užpakalio, ir pas
kui jiedu nusistvere ji ir bai
siai apmusze, apdaužė.

Bartinderys stengiesi atsi
ginti ir nusistvere už krieslo, 
bet tiedu žulikai ji partrenke 
ant grindų ir koneprimusze. 
Kai jis gulėjo ant grindų leis- 
gyvas, tiedu vagiai užbėgo už 
baro ir atsidarė register! ir ji 
isztusztino.

Policijantai greitai pribuvo, 
bet negalėjo susekti tu vagiu. 
Policijantai sako kad bartin
derys vis laikydavo gerokai 
daug pinigu registeryje iszmai- 
nyti kostumeriu czekius.

Bartinderys sako kad tie žu
likai, vagiai buvo juodukai, 
apie dvideszimts vieno meto 
amžiaus, ir svėrė maž-daug 
apie nuo pusantro szimto ligi 
szimto szeszios deszimts svaru.

Vienas banditas, razbai- 
ninkas ji nusistvere ir laikė
si prie saves kad niekas in ji 
nedrystu szauti, kol jis su
spės pabėgti. Jis ta vaika 
be jokios priežasties paszo
ve.



SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
In Salt Lake Citv, Felix E. 

Salazar buvo nuteistas ant asz- 
tuoniolikos menesiu iii kalėji
mą už tai kad jis neužlaike sa
vo szeimynele. Jis teisėjui per 
teismą buvo- pasakęs: “Jeigu 
asz turiu eiti dirbti užlaikyti 
savo szeimyna, tai asz noriu 
gera ir lengva dauba, kur ne
reikėtų per daug dirbti ar pra
kaituoti.“ Teisėjas jam toki 
darba ir parūpino: in kalėjimą 
prie sunkaus darbo del asztuo- 
niolika menesiu.

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.

In Milwaukee, suaresztuotas 
. už ' vairavima automobiliaus 

kai buvo pasigėrės, Archie 
Ransom buvo papraszyta's ke
lis žodžius pairaszyti ant popie- 
ros, kad jis galėtu priparodinti 
kad jis negirtas. Jis ant tos po- 
pieros parasze “ Asz myliu ta
ve, myliu, myliu.“ Iszsipagi- 
riojes jis policijai pasiaiszkino 
kad jis policijautu nemyli, bet 
kad jis pasigėrės svajojo ir 
mistino vien tik apie savo pa- 
cziute ir už tai buvo taip para
ižęs. iSupratlybas teisėjas sake 
kad jis supranta ir atja.uczia jo 
meile ir jausmus ir kad jis da:- 
bar turi užsimokėti pusantro 
szimto doleriu.

tarė ta seimą sutrumpinti in 
tris dienas jeigu Eiseuhoweris 
sutiks stoti in tuos rinkimus. 
Bet San Francisco miesto biz- i 
nieriai šukele toki lemia kad 
dabar Repu'blikonai nusileido 
ir prižadėjo kad tas seimas te
sis per keturias dienas, nepai
sant kada kandidatas bus isz- 
rinktas. Mat, tie biznieriai tiek 
daug pinigu paaukojo tam sei
mui, kad jie dabar nori isz isz 
s v e c z i u p a siipiii i gu o t i.

General Motors automobiliu 
kompanija, kuri gamina stato 
Cadillac, Oldsmobile, Buick 
Pontiac ir Chevrolet automobi
lius bus patraukta, in teisina ir 
bus priversta parduoti ar kaip 
kitaip nusikratyti savo biznio 
statyti autdbusius. Valdžia sa
ko kad szita General Motors 
kompanija jau ir taip per dide
le.

In Columbus, Ohio, 
Stout prasze teismo kad teis
mas uždraustu jo žmonos mo
tinai kišztis in ju reikalus ir 
kad jai nebūto pavėlinta pas 
juos sveęziuotis, ir kad jai bu
tu uždrausta, net ir paisiszneke- 
ti su savo duktere. Jis prasze 
kad teismas paskirtu penkios 
deszimts tukstaneziu doleriu 
kaucija jo žmonos motinai, kad 
ji paliktu, jodu ramybėje.

Joe

Komunistu laikraszcziai mir- 
szta Praneizijoje. Trys savo re
dakcijos duris užsidarė in vie
na menesi. Dabar tebeliko tik 
asztuoni komunistiszki laik
raszcziai Prancūzijoje. Tie li
kusieji Komunistiszki laik
raszcziai dabar turi apie ketu
ris szimtus penkiolika, tukstah- 
cziu skaitytoju. Pirmiau jie 
.turėjo pustreczio milijono skai
tytoju.

Vakaru Vokietijos valdžia 
ne už ilgo ims nagan keletą 
Amerikiecziu už taksas.

Philadelphia, Pa.—
Pastaroji! laiku czia isz Kana
dos miesto Montreal, vieszejo 
i n t e] i ge 111 i s zk i n a u j a k u r i a i,
Vincas ir Zofija Bilovicziai; ju 
žentas Juozoas Daneiiauskas ir 
jo dukryte; Biruta Daneliaus- 
kaite. Liepos antra diena jie 
net atlankė czia ir'žinoma sena 
ras'zeiva, Kaži Vidikąuska, nes 
mat jo drauge gyvenimo —pati 
Marija Pųoilžiunaite sulig tėvu 
yra Vinco B i lev iczi aus pussese
re. Kas, kas, bet Vincas Bilevi- 
czius tai yra labai inžymi as
menybe ir kaipo muzikas buvęs 
mokymu a.a. garsaus Naujalio 
ir kaipo Lietuvoje buvęs biz
nierius kooperaiiszkos suredy- 
mos. O kad jis atsirado Kana
doje, tai priežastis yra toji: 
kad kaip kar-sztas Lietuvos 
patrijotas-tevynainis nebenore- 
jo jis būti Kremliaus raudonų
jų kacapu vergu.

— Pastaroji! laiku czia pa
garbai ponios Vincentos Lozo
raitienės nuoraiszuose pradėjo 
skleistis eilerasztis tokio ve tū
ry n i aus:
Ponia Vincenta Lozoraitiene 
Yra liksziolaik ji ne vargdiene, 
Bet asz nujaueziu ir sužinuota 
Kad ji su laiku bus vainikuota 
Kaip karaliene lietuviu kraszto 
Kur’s dabar velka vergijos 

naszta.
Nes ji už laisve musu tėvynės 
Kaujas kaip gali, ja. visi mines 
Kaipo didvyre Lietuviu 

kraszto,
Nors kuo daugiausiai ji kaujas 

rasztu.
Bet rasztas dabar kaip ginklas 

yra,
Už ta net siunezia ir in Sibirą, 
Nes tai taktika yra nundiene, 
Tai taip ir daro Lozoraitiene; 
Kurioji pataps irgi irszventa, 
Nes ta užpelno ponia Vincenta! 
Kad už Lietuvos laisve ji

Price $3.00 s,"‘° “’u
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.
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GENOVAITE

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

atsidekavojei? Golus tarė savy_ 
j e, jog Sigitas smarkiai užpuls 
ir paduksai szauks ant anuo. 
Tasai lengvus su juomi apseji- 
nias sugraudino jo szirdi. Jis 
pradėjo balsu rėksi ir szaukti: 
Ak prakeiktinas pageidimas 
apjekino mane. Tavo pati, o ge
riausias Vieszpatie, yra nekal
ta kaip aniuolas danguje, asz

ežio sopulei iii karezias aszaras 
pavirto. Tai vis, bet labiausai 
rasztas Genovaitės, matomu 
buvo darodymu jos nekaltybes. 
Teip graudžiai raudojo, jog 
nieko nebegirdėjo ir aszaroniis

apraszy-

In Stanthorpe, Queensland, 
Australijoje, dvideszimts ketu
rių metu amžiaus Raymond Ri
ley Cox, sucziuptais kai jis no
rėjo apvogti viena žemcziugu 
sztora, ipasiprasze teisėjo pave- 
tinimo gryszti namo, sakyda
mas kad jo namai buvo tuo pa
ežiu kartu apvogti ir jis nori 
peržiureti ka tie vagiai isz jo 
narnu pasivogė. Teisėjas sutiko 
paskirdamas jam keliu szimtu 
doleriu kaucija.

Iszrodo kad Komunistiszka. 
Kinija bus priimta in Tautu 
Sanjunga, nežiūrint ka Ameri
kos delegatai sakys ar kaip jie 
prieszinsis. Kinija bus priimta 
in ta sanjunga szi rudeni.

Ir gerbia Dieva, bet Ji ne 
peikia,

Kaip daro dabar ir kacapienes
Valio, del ponios Lozoraitienės.

— Pagarsintoja.

Netoli nuo Holtville, Cali- 
fornijoje, jaunikis su savo nau
ja žmona., 'bevažiuodami per 
dykumas, su savo automobiliu 
inklimpo in peskas. Jaunikis, 
Kenneth Marele gavo raida in 
artimiausiaji miestą ir gavo 
pagelbos. Kai jis sugryžo jis 
nerado nei savo automobiliaus 
nei savo nuotakos. Ant ryto
jaus, jo nuotaka in Date City, 
jam pasiaiszkino kad malonus 
vyras atvažiavo kai jis 'buvo 
nuvažiavęs in miestą, ju auto
mobiliu isztrąuke isz tu pesku 
ir ja, nuvožė in Mexicali, Meksi
koje ir tenai jiedu ta nakti gra
žiai ir maloniai praleido.

Per kelias trumpas sanvai
tos keli eroplanai sudužo, nu
krito, ar sudege, ir daug žmo
nių žuvo. Czia negalima nei 
vieno kurio žmogaus kaltinti, 
bet mums iszrodo kad visa, ero- 
planu kompanijų tvarka czia 
kalta. Eroplanu iszvaižiavimais 
ir atvažiavimas yra tvarkomas 
jau seniai isz mados iszejusia 
tvarka. Sziandien eroplanai to
kie greiti, teip toli ir augsztai 
gali skristi, kad reikia jau nau
jos tvarkos jiems kelius pa
dangėse paskirti, kad jie nesu- 
simusztu. Kaip ant musu viesz- 
keliu dabar randasi per daug 
automobiliu, taip padangėse 
dabar randasi per daug eropla
nu.

DU VYRAI PRIGĖRĖ

Pypkes Durnai
' Republikonu rinkimu seimas 
bus in San Francisco, Califor- 
nijoje. Repu’blikonai buvo nu-

-------- --------- -__

Suprato

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.

Asz melscziau Dieva,
Per visa diena,
Kad butu miglotas rytelis,
Kad ne matytu
Mane kaimynai
Nuo mergytes parjojant.
Matyt nemate,
Bet suprato
Ant juodbėrio žirgelio.

EASTON, PA. — Du vyrai 
prigėrė Delaware upeje, kai ju 
mažas laivelis apsivertė, ir tre- 
czias vos ne vos priplaukė prie 
kranto ir iszsigelbejo.

Žuvusieji buvo keturios de
szimts vieno meto amžiaus Jo
seph S. Nosek, isz Conshohoc
ken ir jo giminaitis, trisde- 
szimts trijų metu amžiausEl- 
wood Ritter, isz Norristown. 
Jiedu buvo po dvieju vaiku- 
cziu tėvai.

Joseph S. Nosek szvogeris, 
keturios deszimts metu am
žiaus Alexander Knaecke, teip- 
gi isz Conshohocken iszliko gy
vas.

Knaecke polici j autams pasa
kė kad jis su kitais buvo iszva- 
žiaves, iszplaukes in maža de
szimts pėdu ilgumo laiveli. Jie 
plauke, prie uostelio in Upper 
Black Eddy, apie penkiolika 
myliu nuo Easton miesto, kai 
Nosek per smarkiai, per asz- 
triai pasuko ta laiveli in szona 
ir tas laivelis apsivertė ir visi 
trys atsirado upeje. Jis sako 
kad nelaime atsitiko tik apie 
szeszios deszimts pėdu nuo 
New Jersey kranto, netoli Mil
ford, N. J. Jis sako kad jis 
stengiesi iszgelbet savo draugu 
bet jam nepasiseke. Tai buvo 
visu trijų pirma žvejokles ke
lione, vakacija sziais metais.

ve, Dieve! O mano brangiausio
ji Genovaite, ir tave, tai tave 
nužudžiau, tave ir savo sunu! 
O man vargingiausiam tarp vi
su sutvėrimu, ka reikes veikti? 
Teisus anuo kaniuszas iszgir- 
des gailingus riksmus atėjo ji 
nuraminti, bet tai vis veltui pa
liko.

Sigitas ilga valanda raudo
jęs, staiga paszoko, geisdamas 
kalavijos ir noredams Golu nu
kirsti. Kaniuszas priturėjo ji, 
perkalbėdamas, jog ir Golu be 
iszklausinejimo nereikėtų pra- 
gaiszinti. Bet Sigitas dar ta pa
ežiu nakti liepe ji suimti, gele 
žmis apkabinti, ir in ta pati 
kurttni, kuriame Genovaite 
teip sunkiai žuvo inmesti, lygei 
teip ir tuos visus, kurie su Go- 
lumi vienybėje gyveno, iki anų 
iszsiteisinimo suraiszioti insa- 
ke. Tai vis kareiviai su atviru 
noru padare. Sigitas ant ryto 
dienos atvesdino Golu pas sa
ve. Pirm ji atvedus dar viena

ja iszkclio iszvesti užsinorėjau. . 
Kad nesidavė prakalbėti, mane < 
padūkimas apėmė ir pasižadė
jau ja prapuldinti, bet vienu 
kartu ir savo gyvybe saugoti: 
Bijojau to, jog kad tau visa tei
sybe pasakytu, mane už tai už- 
muszti liepsi. Del to tai asz pir
ma pasiskubinau apsklįsdamas, 
ja neteisingai priesz tave. Sigi
tas bent ta turėjo džiaugsma, 
jog patsai Golus nekaltybe Ge
novaitės iszpažino. Dave ženk
lą rankos pamojimu, idant Go
bi vėl in kurtini nuvestu, o tuo
jau s savo veidą su balta skepe
ta apdengės, raudojo kiek asz- 
aru teko, keikdamas savo stai
gu rūstybes užsidegimą.

Sigitas nuo szios ' valandos 
visados buvo sunkiai nuliūdęs, 
isz ko kiti rūpintis pradėjo, 
kad gyvastį savo nepragaiszin- 
tu. Kartais anuo gailestis iki- 
padūkimo pasikeldavo. Artes- 
niejai kareiviai, kurie atviras 
buvo ano prietelais, susieidavo 
idant ji maždaug nuramdytu. 
Bet Jomylista. nei jokio pa
linksminimo nepriimdamas vis 
rustus pasilikdavo. Niekur ne- 
ejo isz Genovaitės seklyczios, 
bet toje sėdėdamas anos minė
jo, ir tiktai in savo kambario 
koplyczia nueidavo pasimelsti. 
Didžiausia rūpesti turėjo Ge
novaitės kapus atrasti, idant 
tenai galėtu raudoti, teip-gi 

. anos kuna su prigulenczia pa- 
, redne palaidoti. Bet niekas 

anos kapo atrasti negalėjo, nes 
anuodu vyru, kuriuodu ja ant 
nukirtimo buvo iszvede, netru
kus kažin kur dingo ir niekas, 
nedasiteiravo, kur pasidėjo. Si
gitas atlaikydavo mete jos nu
mirtos Sigit pilies bažnyczioje 
jos minavones su puikia pared- 
ne. Jis patsai, jo tarnai ir ka
reiviai visos placzios apikai- 
mes su savo paeziomis atkelia
vo pasimelsti, visi apsidarė 
tamsioje želavoje; teip-gi ne
suskaitomas būrys žmonių su
sirinko, o bažnyczia vos tiktai 
deszimta dali savyje sutalpino. 
Sigitas ta diena dideles isz- 
maldas neturtėliams iszdalino. 
Savo paežiai liepe pastatyti 
gražia minavone su aukso pa- 
raszu, kuris anos verksminga 
gyvenimą žadėjo velesnioms 
gentkartems .užlaikyti del at
minimo ir pasistebėjimo.

— TOLIAUS BUS —

to szirdi pervėrė. Kada

vaitos raszta, o žodžiai: Atleisk 
jam, kaip ir asz anam atleidžiu 
ir del manos tegul nei vienas 
kraujo laszelis tenebūna pra,- 
1 iotas, perdaug skaudžiai Sigi- 

Golu
atvesdino, Jomylista ant anuo 
su akimis, aszraomis aplietomis 
žiurėjams su pasiguodimu, sa- 
Le maloningu balsu: Golau, ka- 
gi asz tau padariau, kad mano 
ant mano galvos tuos verksmus 
ir rupesezius atvedei ? Kagi tau 
.mano pati 'padare, kuomi tau 
mano suims nusikalto, kad ji ir 
motina lygiai užmuszei? Atejei 
pas mane kaip vargdienys vai
kas in mano narna ir tiek gery
bių czion ture jei, delko-gi teip

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, meiliu-

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelo ta, 
isz pirmutines puses 
ezio iszimta isz 
iizlieku.
dideliu puslapiu, 35c.

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

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

N o.ll G—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 Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos; Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigias turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

No J 33—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios 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 Nedora^ 
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, 20o.

apysaka 
szimtme- 

Li et n v isz k u 
Su paveikslais. 177

No.158—A p i e Kapitoną* 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. G0 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui? 
Per Neatsargumu in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvalgi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Moszla-vežis; Grapas; Eg-

Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal
kines; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20o.

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 J 75—Kuczios Žemaites; 
Gudrus Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai

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

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
nlams. 35c.

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

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

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

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

N o. 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. 
Pukiug apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Uisisakyti Knygas:

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

UVr* Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiim
tinio kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy Cityt Pa., - ĮĮ. & &
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(Tasa)

Sigitas Gailis Savo Paczios 
Genovaitės

Jo mylista Sigitas Golui ap
skundus, kad put pirmo stai
gaus užsirustinimo verksminga 
insakyma aut Genovaitės išar
davęs ir siuntė per raszta at- 
szaukima, pats gulėjo sirgda
mas nat lauko tarp kareiviu 
kentėdamas solpulius nuo pas 
žeidos, muszyje per nepriete
lius užduotos. Anuo senas 
draugininkas, vardu Valrodas, 
tuomi laiku toli buvo nuo Sigi
to, o* tai ant keliu myliu, užim
damas ankszta dauba su kitais 
raitininkais. Iszliuosuotas Val
rodas nuo tarnavimo, sugryžo 
pas Sigita, idant ji aplankyti, 
kuris anuo sulaukės apsakė vi
sus liūdnus atsitikimus, kas 
anuoj valandoj dėjosi; senis 
Valrodas doras tarnas, nusi
gandęs pratarė: O malonin
giausias Vieszpatie kagi pada
rėte? Tamistos pati tur.buti ne
kalta, už tai galiu atiduoti sa
vo sena galva. Tokia dievobai
minga žmona, teip pagirtinai 
auginta duktė, ne teip veikei 
gal pasileisti. Tikėk man, asz 
tai žinau datyres jog Tamstos 
Golus yra prakeiktinas veid
mainys, atleiskite man už tuos 
žodžius senam tarnui. Žinau ta, 
jog vis geru pasielgdamas gi
lei in savo szirdi ingijo sau 
Tamstos malone, bet tikėk man 
norius viena karta, kas Jomy
lista visados giria ir be skirtu
mo visuose žodžiuose sutinka., 
toksai yra Tamistos neipriete- 
liumi. Jisai Jomylista savo 
szirdyje niekiu, ir jieszko tik
tai del saves uždarbes. Kas Ta- 
mistai ir tuomet''teisybe pasa
ko, norius nepatink ano-s. klau
sysies, toksai yra jusu priete- 
liumi. Paklausykite tai manės 
maloningas Vieszpatie, o savo 
staiga insakyma tuojaus at- 
szaukit. Del Dievo kas atsitiko 
su mano teip geru ir teisingu 
Jomylistu. Juk ir viena niekam 
neverta isz jusu gyventoju be 
iszklausinejimo pražudyti, pa- 
sikaitytumai už baisu žmogaus 
kraujo praliejimą, o dabar pa
galinus savo gera ir dievobai
minga paczia be jokio iszklau
sinejimo liepte nukirsti! No
rins karta pergalėk savo staiga 
rūstinga užsineszima, juk jos 
iki szio laiko visuomet Tamis- 
tai gailiu buvo o dabar bijaus,
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64 pus. Did. 5x7 col. i;
Dabar Po 25c. !■
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labai bijaus kokio norius 
verksmingo priepuolio.

Sigitas iszpažino, jog per
daug pasiskubino, vienok da
bar abejojo kasgi butu kaltu, 
ai- jo pati Genovaite, arba anuo 
mylimasio Goluis, nes raszta 
anuo teip giidrei melagingas, o 
pasiuntinys Gotas, kuri prie 
nusiuntimo rasztu nuo saves 
priskyrė, teip buvo mokintu 
apgaudinotoju, ir mokėjo kaž- 
na neteisybe pagaliaus iszmin- 
tingu akyse, už teisiausia daig
ia parodyti, jog Sigitas iki 
paskutinius apgautu paliko.

O kur tu monkie buvai?
Jeigu vidurnaktyje parėjai?

Ar-gi tu vis autobiliais
valkiosiesi,

Ir tokia sarmata man 
darysi?

Taip kalbėjo motinėlė 
in savo dukrele.

O toji motina atsake: 
U-gi ar tu man uždrausi, 
Pasakysiu tėvui tai gausi, 

Nes asz viską žinau,
Ir daug apie tave 

girdėjau,
Afan tu neuždrausi, 

Tu greicziau in kaili gausi! 
Mat, ar ne puiki dukrele 
Tokia da jauna mergele.

Gerai tau motinėlė, 
Už toki iszauginima, 

O bus da blogiau, 
O kas daugiau, 

Dukrelę tau iszplesz 
akis, 

Ar su pokeriu iszbadys, 
Reikėjo lenkti -medeli
Kol da buvo plonas, 
O ne tada kada bus

suaugės.
Taip ir su dukrele 

padaryti reikėjo,
Kada da tik kelis 

metus turėjo, 
Juk ir dabar gali 

rodą duoti, 
In pataisos narna 

atiduoti.
* * *

Neku ruošė miestuose, 
In vietose susirenka

Visokiu jaunu ir pa c žinotu, 
Geria per Nedekliena, 
Nelenkdami nei viena, 
Ant ulyczios iszeina, 

Vos tik ant kojų paeina. 
Palicija greitai apmalszina, 

Po kelis in laku pa;
nurabantina,

Tenais iszsipagirioja, 
Sarmata jiems užstoja, 
Prižada dauginus taip 

nedaryti,
Bet tik ant trumpo 

laiko,
Kolei kitos pedes 

neaplaiko,
Tada vela isz naujo 

gužine varo,
Ir vela sarmata visiems 

daro.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

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

Tuomi tarpu per ta paczia nak
tį iszsiunte a.ntraji pasiuntinį 
pas Golu su insakymu, idant 
Genovaite anos t.rioboje iki jo 
sugryžimo užlaikytu, bet nie
ko anai pikto nedarytu ir ma- 
žiausiame dalyke neužrustintu 
savo geriausi žirgą, užkeik- 
dams ji ant duszios, idant sku- 
bitu kiek galėdamas, kuriam 
prižadėjo auksu užmokėti, jei
gu tiktai savo laiku in kambari 
nujotu ir po anuo szirdies isz 
tenai gera atsakymu parnesz- 
tu.

Pasiuntiniui in kelione iszjo- 
jus, Sigitas kas diena liūdnes
niu rados. Kitoje valandoje ro
dės anam tikru daigtu, jog Ge
novaite yra nekaltai, o kitoje 
vietoje tardavo savyje, jog tai 
negali būti, kad Golus, kuriam 
tiek gero padare, teip baisiai 
galėtu priesz ji meluoti, ir teip 
tai, nežine su rūpestingu abejo
jimu be atsilsiu jo szirdi varste. 
Po deszimts kartu ant dienos 
iszsiusdavo savo kaniusza, 
idant pažiūrėto, ar sugryszta 
pasiuntinys. O per kiaurias 
naktis akiu negalėjo užmerkti 
ir miegas jo nebeeme. Sugryžo 
pasiuntinys praneszdamas ži
no, jog Genovaite su vaiku 
slapta miszke liepta nukirsti 
pagal insakyma Jomylistos. 
Dabar Sigitui, rodės jig ant 
anuo paties krito insakymas 
atiduoti ir ji ant numirties ir 
nusiminė isz gailesczio. Senis 
Valrodas ant szalies pasitrau- 
k e s, J om y 1 i st ieiles pa si g ai Įėjo 
ir graudžiai raudojo, o Sigito 
raitininkai, kurie visi aplink jo 
pastoge susirinko, keikėsi ir 
prisiegavojo, jog namon pair- 
gryže Gobius kaulus isznardis.

Sigitas ilgiaus metus sirgo 
nuo pažeidos, nes nerimastis ir 
graužiantis kirminas jo szirdi 
neleido greitai iszgyti. Kaip 
tiktai iszgyjo, prasze vyresny
bes, kad galėtu namon sugrysz- 
ti. Kad jau Moauritnai paveik
tais paliko, ir nebuvo reikalas 
anų bijotis, karalius atleido Si
gita, kursai tuomet su teisiu 
savo kaniuszu ir pirmesnais 
kareiviais netrukus isz,keliavo 
in savo mylima teviszke.

Viena karta, vakare vėlu, nu

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

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

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

Take a lake...plus akreeze... 
and your own cottage in the pines. They 
add up to the perfect solution to your 
family s vacation problems for many years 
to come. And here’s an easy way for you 
to get the money that will put the key to a 
summer home into your pocket.

Invest just $7.50 a week in Payroll 
Savings. In 5 years you’ll have Savings 
Bonds worth $2053 in cash; in ten 
years, $4448.

Why is the Payroll Savings Plan so suc
cessful? Because it puts your savings on an 
automatic, systematic basis. And best of all, 
you do more than save through Payroll 
Savings. You invest your money, too, and 
make it grow.
.Before you know it — the summer home 
will be yours. And all you’ll have to do is 
to sit on the porch and enjoy it. If you’re 
real ambitious, you can sit and rock. In any 
event, you 11 thank your lucky stars that 
you invested in U. S. Savings Bonds.

So get started today, on the Payroll 
Savings Plan where you work —or invest 
in Bonds regularly where you bank.

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

jojo in pirmąjį karma savo 
valscziaus. Geros szirdies gy
ventojai, vyrai ir moters su 
vaikais, tuojaus isz savo trioibu 
iszbego raudulingu b a 1 s u 
szaukdami: O Jomylista malo
nus Vieszpatie, ak, mieliausioji 
Jomylistienes, ak, prakeiktas 
Golus. Sigitas nusėdės nuo ark
lio, maloningai visus.pasveiki
no, padavė vyresniems ranka ir 
klausinėjo apie viską, kas a,na 
meta, kada buvo iszjojas ant 
koriones, anuo namuose dejos. 
Dar cz i on ai iszgirdo kaip visi 
gire Genovaite, o apie Golu nie
ko negirdejo.

Nulindęs ir su gailescziu par
verta szirdžia gryžo namon, 
geisdamas ta paczia nakti in 
kambarius nujoti. Jau isz tolo 
pamate savo namuose žiburius 
per langus. Kada jau artinosi 
ir kalnop prie kambario jojo; 
girdėjo balsus linksmos muzi
kos. Golus tai su savo priete- 
lais pietavojo, turedams tikra 
vilti, jog Sigitas numiręs nuo 
sunkios pažeidos. Jis save lai
kės už valdytoja visu namu ir 
turtu, del to su sveczais kete 
visokias linksmybes ir su anais 
vis buvo draugystėje, idant ga
lėtu selgriauža pravaryti. Bet 
kad teip ant pirmos vietos tar
pe svecziu skaistai pasirėdęs 
sėdėjo, ne vienas tarp tarnu, 
kurie valgimus paduodavo, ty
lomis tardavo: Paregėsi, jog 
kaip tiktai geras Jomylista nu
mirs, gudrus Golus tuose sumi- 
szzimo metuose tiek padarys, 
jog pastos valdytojumi, vienok 
asz nenorecziau Imti ant anuo 
vietos, žiūrėk tiktai kaip anuo 
veidas atsimainęs. Gerai sakai, 
kitsai tarė: neturi anas tikros 
linksmybes ir niekas anam ne
be patinka. Sėdi jisai kaipo 
vargingas piktadejas paskuti-

^Pirkie U. S. Bonus.* Pirkie U. S. Bonus ^Pirkie U. S. Bonus!

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

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
; ... MALDA ... C

; Viesz. Jėzaus ir I 
; Motinos Szvencz. <
! Sapnas Motinos Szven- ’• 
J cziausios, mieganezios Ji 
J ant kalno Alyvų, žemei Ji 
J Batanijos, bažnyczioj ]• 
J Szv. Mykolo Arkaniuolo. ]!

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

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

ne vakariene valgydams. Neno
recziau būti anuo kailyje ir da- 
lyties su juoini užmokesniii, ku
ri gaus antrame amžiuje.

Sigitas su savo drauginin
kais prijojąs prie angos savo 
kambario, liepe vienam sutriu- 
byti, ant ženklo jog valdytojas 
namon sugryžo. Sargas pas 
prie augi atsiliepe. Golus ir vi
si anuo svecziai nuo krėslu kė
lės ir garsas: Jomylista! Jomy
lista! Davės girdėtis visame 
kambaryje. Golus, kurisai vėly
bos būti numiręs, niekad Jo
mylista sulaukės, pasiskubino 
žemyn, ir arkli jam nusėdant už 
kamanų palaike. Sigitas nei 
vieno žodžio nepratardamas il
gai ant Golaus ruseziai žiuiejo 
o tasai iszbales ir drebėdamas 
kaip piktadejas priesz savo sli
džia stovėjo. Anuo pikta szirdi 
galėjai vienu pažvelgimu isz 
aikiu pažinti, o veidas anuo ro
dė, jog yra priežasezia visu 
verksmingu darbu. Vos galėda
mas ant kojų pastovėti, ėjo pas
kui Sigita, suktais trepais aug- 
sztyn, o anuo virpinti ranka 

vos galėjo nuturėti mažai de
ganti žiburi. Vienu akies meti
mu paregėjo Sigitas nerada ir 
tuszczia puikybe savo namuo
se. Nerado daigto ant vietos. 
Visur davėsi regeti symiszimai. 
Visur sutiko nepažystamus ir 
nusigandusius, o mažas skait
lius senųjų tarnu dar pasiliku
siu, sveikino Jomylista su asz- 
aringomis akimis. Inejes in ka
reiviu seklyczia, nuėmė nuo 
galvos szalma kala vi ja. ant 
stalo ir liepe 'Golui visus raktus 
paduoti, o tėisam Valrodui in- 
sake visas angas nuo daržo 
tvirtai uždarinėti, kad nei vie
nas nerastu kuriuomi iszbegti. 
Tarnams lie’pe savo pavargu
sius, pakeleivingus kareivius 
gerai pavaiszinti, o tyledams 
rankos pajudinimu davė ženklą 
kad visi szajin atsitrauktu.

Dabar pirmiaus nuėjo in sek
lyczia savo paczios. Nuo tos va
landos kaip ja inmete in kurti
ni ana tebebuvo uždaryta. Go
ins kentėdamas ir varginamas 
sielgriaužos, nebeturejo drąsy
bes tenai pastovėti. Viską, galė
jo tebrasti, kaip paliko ana ryt
metį, kada Genovaite nuo vyro 
atsisveikino anam in karione 
iszjojent. Dar tenai tebebuvo 
stakleles, kuriose iki puses pa
baigtas .siūti žemeziugais so
dintas lauru lapu vainikas su 
tais žodžiais: Sigitui grysztau- 
cziam isz kariones, Jo teisioji 
pati Genovaite. Dar tenai pat 
rado arpa paguldytai ant kny-

— 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.

1

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta ir 

geidžiame, kad ir visi teisiu 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
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 dė
ka vejame 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.

— 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.

SAPNORIUS
’ c -- ■ j •

ISu 283 Paveikslais <
160 Puslapiu į J

8 col. ilgio, 5% col. ploado j! 
Iszaiszkma sapna ir kas J> 
ateitoje stosis. Su priedp j’ 
planatu ir visokiu burtu, j! 
Knyga in minksztoe po- j! 
pietos virszeliuose. :: :: j! 

Pinigai reikia siusti su J» 
užsakymu: J*

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

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

gos linksmu dainų ir szventu 
giesmių, kurias pati po vyro 
iszkeliavimo parasziusi. Rado 
teipo-gi ir kelis rasztus- labai 
iszmintingas pas vyra raszy- 
tus kuriuose kožnas žodis rode 
dievobaimingumą ir pagirtinos 
pajautimus malones ir teisumą 
savo vyrui, o vienok isz tu rasz
tu Sigitas nei vieno neapture- 
jo. Rado anuose skaitydama 
kaipo kas diena už anamekle, 
kad tarp kruvinu musziu ne- 
pritelais gyva ir sveika teiktus 
užlaikyti, kaip jau pirm laiko 
džiaugės isz tos laimingos kada 
anos sulaukusi, vyra savo su
tiks namon sugryžusi su šune
liu arba dukterėle ant ranku 
neszdama; kaipo apie ji rūpi
nosi ir apsiraudo, ir kaip neap- » 
turėjusi rasztu nuo vyro, tan
kiai per visas naktis negalėjo 
užmigti. Nes kaip Golus nei 
viena isz jos rastu pas vyra ne- 
nusiunte, teip lygiai visus rasz
tus nuo vyro pas Genovaite 
siustus paimdavo. Sigitas rū
pestingai nusiminęs dar laike 
pusiaunakties su rankoms su
glaustomis ir kentėdamas so
pulingu gailesti, sėdėjo ir pa
galiaus nepersergejo, jog žvake 
baigėsi degti. Tuomi tarpu in- 
ejo Barbora, ana teisioji mer
gaite, atneszdama Sigitui rasz
ta, kuri Genovaite kurtinyje 
vargdama buvo parasziusi. Pa
rode anam žemeziugus, kuriuos 
tuojau pažino ir aszaras pralie- 
dama apsakinėjo anam tai vis 
daug gerybes anai Joinylistie- 
ne sunkiai serganezai padare, 
ka ana nakti pirm nukirtimo 
dar pasakė ir ka tiktai apie ja, 
žinojo. Dabar tai tyliaus gailes-

(Tasa Ant 2 puslapio).
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ZiniosVietines
— Seredos ryta, 6:30 va

landa. iszvažiavo trys vyrukai 
in Wilkes-Barre, del kariszkos 
tarnystes. Sekantieji iszkelia- 
VO isz,:

Frackville: Gerald J. Birkel- 
bach.

New Philadelphia: Leonard 
R. Jakus.

Lavelle: Russell T. Smith.
:— Mainieriu vakącijos už

sibaigė, ir vela sugryžo prie 
savo darbo.

*— Subatoj pripuola Szv. 
Boneventuro, o Tautiszka Var
dine: Vidutis. Menulio atmaina 
Jaunutis. Ir ta diena: 1940 m., 
Estonija, Latvija ir Lietuva 
Sovietu Rusijos pavergtos; 
1864 m., buvo surasta aukso in 
Helena, Montana valstijoje, 
žmones isz arti ir toli skubinosi 
in szita kraszta to aukso jiesz- 
koti; 1268 m., Žemaieziai per
galėjo Vokiečzius ties Durbike; 
1789 m., revoliucija Prancūzi
joje.

— Ponia Margareta -Gri
giene ir broliene Katalina Be- 
ruksztiute isz Gilbertono, lan
kėsi mieste su reikalais ir prie 
tos progos atlankė “Saules” 
Redakcija atnaujinti prenume
rata del savo mylimo tėvelio, 
pons. Jurgio Berūks,zezio, ku
ris yra musu senas skaitytojas 
nuo daugelis metu. Acziu už 
atsilankymu.

— Kita sanvaite: Nedelioje 
pripuola asztunta Nedelia'po 
Sekminių, taipgi Szv. Henriko 
ir Szv Švitino. Jeigu ta diena 
lis, tai per keturios deszimts 
dienu lis, o jei ta diena gražu 
bus, tai bus gražu per keturios 
deszimts dienu. Tautiszka Var
dine: Z vingele. Taipgi ta die
na: 1948 m., Amerikos Genero
las John J. Pershingas pasimi
rė, jis buvo Amerikos Komaii- 

' dorins per Pirma Pasaulini Ką
rą; 1946 m., Yugoslav!jos val
džia pasmerkė savo vada Gene- 
;rbla Mikhailovic ant suszaudy- 
mo; 1382 m., Keistutis likos par 
Smaugtas Krėvos pilies boksz- 
to Rūsyje.

— Musu sena skaitytoja, 
ponia Mare Pitkievicziene (po 
tėvais Bagdanevicziute), isz 
Waterbury, Conn., taipgi ponia 
Morta Ganuniene, (po tėvais 
Arminiute) isz Newark, N. J., 
ir brolis Jonas Arminas isz 
Waterbury, Conn., motoravo in 
miestą, kurie atlankė “Saules” 
Redakcija, nes Ponia Pitkievi
cziene yra, musu skaitytoja nuo 
daugelis metu. Taipgi atlankė 
senus pažinstamus Mahanojuje 
ir szeimyna Zanavicziu Girard- 
villeje, Ponia Pitkievicziene ir 
Arminiu szeimynos kitados gy
veno Mahanojuje. Szirdingai 
acziu už atsilankyma.
: — Panedelyje pripuola Szv. 
Panos Marijos Skapliernes ir 
Szv. Andriejo, o Tautiszka 
Vardine: Danguole. Ir ta die
na: 1948 m., Amerikos Plieno 
fabrikantai pakelia algas try
lika centu ant valandos savo 
darbininkams ir tuo paežiu sy
kiu plieną pabrangino. Taip 
beveik, visados buvo ir gal ir 
bus; 1918 m., paskutinis Rusi
jos Czaras Nicholas Antrasis, 
Czarieue Aleksandra, keturios 
dukterys ir«vienas sūnūs ir vi
si ju szeimynos nariai buvo per

Bolsizeviku nužudyti in Ekate
rinburg, kuris dabar pavadin
tas Sverdlovsk. Su szitomisi 
skerdynėmis Bolszevikai isz- 
naikino Romanovu szeimyna, 
kuri Rusi ja valde net nuo 1613 
metu; 1945 m.,pirmoji atomine 
bomba 'buvo susprogdinta in 
A1 am o g o r d o, New M e k s i co; 
1915 m., Panamos Kanalas pa- 
szvestas; 1862 m., David G. 
Farragut uvo (paskirtas pir
muoju Admirolu Amerikos 
Laivyno; 1939 m., Fritz Kun, 
Amerikos vyriausias Nacis, su- 
aresztuotas.

— Utarninke pripuola Szv. 
Aleksiejo, o Tautiszka Vardi
ne: Nelda. Taipgi ta diena: 
1950 m., Amerikos Slapta Poli
cija. suaresztavo Juliaus Ro- 
senberga, New York mieste, 
kaipo Sovietu Rusijos szpiega 
ir Amerikos iszdavika. Jo žmo
na Ethel buvo vėliau suimta ir 
suaresztuota. Jiedu buvo pa
smerkti mirties bausme Kovo 
29-ta diena 1951 metuose, o 
Birželio 19-ta diena 1953 me
tuose jiedu užsimokėjo su savo 
gyvastimis; 1954 m., Prez, Har
ry Tiumanas, Anglijos Minis- 
teris Winston Churchill' ir 
Premieras Juozas Stalinas su
sitiko Potsdam Konferencijoje 
pasitarti apie kara. Ir Stalinas 
ežia abiem galvas apsuko, juo
du sumulkino ir viską pats sau 
laimėjo; 1935 m., apie asztuo- 
nios deszimts tukstancziu Žy
du iszsinesze isz Vokietijos, isz 
priežasties kad. Naciai užkara- 
vo Vokietija.

Prezidentas Eisenhoweris į mas daigtas kad žulikas, jo nu- 
nesiskubina ežia in ta straiku 
klausima insikiszti, nes jie jau
eziasi kad per arti rinkimai. 
Bet valdžia turės insikiszti, nes 
tos straikos paikirs viso krasz- 
to pramone.

žudintojas butu galejes pasi
slėpti automobiliu szeszeliuose.

ŽEMES SUDREBEJI-
MAS GRAIKIJOJ

EISENHOWERIS
STOS IN

RINKIMUS

keliauti Gegužio menesi, kai jis 
buvo susektas kai jis stengiesi 
susirinkti slaptas Amerikos 
kariszkas žinias.

Balandžio menesyje Tautu 
Sanjunga paprasze kad du So
vietu atstovai grysztu sau in 
Maskva, kai penki Sovietu Lai
vyno jurininkai, pabege nuo 

! savo laivo, norėjo pasilikti
(Tasa Nuo 1 Puslapio) ' Amerikoje, bet buvo Sovietu 

agentu suimti ir nugabenti at
gal in Rusija.

nuo to draiverio ir pešti pabė
go.

Visi jie kreipėsi in augsztes- 
ni teismą, sakydami kad moks
lo sztabas negali jos pravary
ti, nežiūrint to kad jie yra ne

Pagelba Yra Greitai 
Siuncziama

ATHENS, GRAIKIJA. — 
Žemes sudrebejimas isztiko 
Graikijos kraszta, ant Thera 
salos. Kiek buvo galima sužino
ti tai keturios deszimts žmonių 
žuvo, dvideszimts dingo ir apie 
devynios deszimts žmonių bu
vo sužeista.

Tas žemes sudrebejimas su
kratė visas Cyclades salas, Ae- 
gan jurose. Tukstancziai pali
ko savo namus ir iszbego in 
laukus. Keletą bažnycziu su
griuvo per ta sudrebejima. 
Daug kitu dideliu namu su
griuvo. Ir to miesto uostas bu
vo taip sugriautas kad nebuvo 
galima tiems žmonėms prista
tyti pagelbos isz laivu.

Graikijos Premieras Con
stantin Karamanlis tuojaus pa
siuntė in ta uosta devynis ka- 
riszkus laivus su maistu ir ki
tais tiems žmonėms reikalin
gais daigtais.

Apie puse po keturiu isz ry
to, dvideszimts devynių metu tik to mokslo sztabo bet ir Se- 
amžiaus Ernest Jones buvo nato komisijos intarti kaipo 
pats sau vienas in Sunoco gazo-' Komunistai.

i lino stoti, kuri randasi prie 33- Dabar augszcziausias valsti- 
ežios ir Diamond ulycziu. Vie- jos teismas pasakė kad tas 
nas vyras ine j o ir paprasze tul- mokslo sztabas tūrėjo pilna

♦

dento iszrinkimu, nes beveik 
visi jauczia nors nenori vieszai 
pasisakyti, kad jie nesitiki kad 
Eisenhoweris neiszteses tuos 
keturis Prezidento metus, ir 
kad Vice-Pręzidentas turės 
stoti in jo vieta. Už tai tiek 
daug Republikonu prieszinasi 
Nixonui ir nenori kad jis butu 
ju kandidatas del tos Vice-Pre- 
zidento vietos.

Iszrodo kad svarbiausias 
klausimas bus ne del Preziden
to, bet del Vice-Prezidento vie
tos.

AUTOBUSO DRAI
VERYS APVOGTAS

sziu pasitaisyti tajeri. Kai Jo
nes sieke paimti tulszis, antras 
vyras iszsitrauke revolveri. 
Vagiai ežia gavo apie penkios 
deszimts doleriu. Iszrodo kad 
buvo tie patys vyrai kurie 

i ankseziau buvo apvogė ta au
tobusio draiveri, nes ir szitie 
pabėgo pešti.

KITAS SOVIETAS 
ISZMESTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Tai antras Sovietu atsotvas 
szitaip buvo pakviestas keliau
ti sau sveikas. Vladimiras Mik
heevas, Sovietu Ambasados 
kliarka gavo “savo popieras”

Ir Gazolino Stoties 
Darbininkas MOKYTOJAI

PRAVARYTI
PHILADELPHIA. PA. —

Keturios deszimts trijų metu 
amžiaus William Barnes, PTC 
autobusio draiverys, sustabdė 
savo busa prie 33-czios ir Reed 
ulyczios, apie puse po pirmos 
isz ryto, kai trys vyrai jam pa
mosikavo kad jie nori inlipti.

Kai tik jis savo autobusio 
duris atidarė vienas isz ju in- 
lipo ir nuėjo in autobusio už
pakali; antras atsistojo prie 
autobusio duriu ir iszsitrauke 
revolveri, o treczias stovėjo 
ant ulyczios kaip žvalgas, sar
gas. Jie atėmė visus pinigus

Intarti Kaipo 
Komunistai Ar

Draugai
Ju

PHILADELPHIA, PA. — 
Valstijos augszcziausias teis
mas sutiko su mokslo sztabo 
nutarimu pravaryti dvide
szimts penkis mokytojus ir mo
kytojas, kurie buvo intarti kai
po Komunizmo skelbėjai ir Ko
munistu draugai. Jie buvo taip 
intarti ir isz savo vietų prava
ryti du metai atgal.

teise juos pravarinti, ir kad jie 
dabar negali nei kreiptis nei 
reikalauti jokios pagelbos isz 
to mokslo sztabo.

Tas teismas, vietoj nagrine- 
jus visu tu dvideszimts penkių 
intartu Komunistu mokytoju 
klausimus, nutarė viena isz j u 
paimti kaipo pavyzdi visiems 
kitiems.

Keturios deszimts trijų me
tu amžiaus mokytojas Herman 
A. Beilan buvo patrauktas in 
teismą ir teismas nusprendė 
kad jis ir visi kiti tokie moky
tojai neturi vietos musu 
kyklose.

Mokytojas Beilan sako 
jis vėl kreipsis in visos 
džios augszcziausiaji teismą, 
sakydamas kad jis jaueziasi 
valstijos teismo nuskriaustas.

Nors mums trumpa ir trūks
ta mokytoju sziandien, bet 
mums nereikia tokiu praszmat- 
niu Komunistu, kurie mus vai
kus norėtu isz kelio iszvesti. 
Nei vienas isz tu mokytoju nė
ra mokslinczius, kuris galėtu 
musu krasztui kaip nors patar
nauti su savo mokslą ir už tai 
mes sakome kad daug geriau 
visiems mums jeigu tokie neva- 
mokytojai buvo praszalinti.

mo-

kad 
vai-

*

$
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(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gi

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

— Ponas Pijus W. Biersz- 
tonas, ana diena sugryžo isz 
Detroit, Michigan, kuris daly
vavo Susivienijimo Lietuviu 
Amerikos 49-tos Seimo.

Shenandoah, Pa.—
Senas miesto gyventojas, Juo
zas Slavitskas, nuo 159 Schuyl
kill uly., Shenandoah Heights, 
kuris sirgo ilga laika, numirė 
Panedeiio ryta septinta valan
da savo namuose. Velionis gi
mė Lietuvoje, atvyko in Ame
rika daugelis metu atgal in 
Shenadoryje. Buvo angliaka
sį s, ir (paskutini karta dirbo 
Packer Nr. 5 kasyklose. Paliko 
savo paezia Marijona; su n u 
Juozą isz New Market, N. J., 
duktere Lilliana, namie ir po- 
dukre Mae Sythe, Philadel
phia, Pa. Laidojo Ketverge ry
ta. su apiegomis in Szv. Jurgio 
bažnyczioje devinta valanda ir 
palaidotas in parapijos kapinė
se.

PACZTAS GAL VĖL 
PABRANGS

nori pabranginti laiszku 
siuntimą eroplanais nuo sze
sziu ligi septynių centu.

Szitaip pacztas gautu apie 
keturis szimtus trisdeszimts 
milijonu doleriu daugiau ant 
metu.

Dabar a byla yra pasiunsta 
in Sena ta. Ar Senatas priims 
ta byla ar ne, Republikonai 
jaueziasi kad jie ežia yra lai
mėje, nes jie su Prezidentu Ei- 
senhoweriu jau seniai yra rei
kalavę ka nors panaszaus.

Bet Kongreso ir Senato po
sėdžiu dienos jau suskaitytos 
ir yra abejotina ar Senatas su
spės ta byla inneszti ir ant jos 
balsuoti, pirm negu posėdžiai 
bus nutraukti del vasaros.

VETERANAS
NUSIŽUDĖ

PITTSBURGH, PA. — • 
Donald Kelly, trisdeszimts mę- 
tu amžiaus Laivyno veteranas, 
in Lawrenceville, Pa., nusiszo- 
ve save su medžiokles karabi
nu. >

Jo tėvas sako kad jo sūnūs 
vairavo paczto troka; jau kiek 
laiko kaip nesveikavo ir skun
diesi kad jam vis galva skauda 
ir kad jis viską ima pamirszti, 
beveik nieko neatsimena.

Jis paliko trumpa raszteli, 
visu atsipraszydamas ir saky
damas kad jis yra nekaltas. Jo 
tėvai sako kad jie negali su
prasti ka jis norėjo pasakyti 
nes niekas ji už nieką nebuvo 
kaltines. . •

40,000 MAINIERIU
BE DARBO

PITTSBURGH, PA. — Kai 
tik plieno darbininkai sustrai- 
kavo tai daug kitu darbininku 
neteko darbo. Dabar, Pitts
burgh© apylinkėje dar keturios 
deszimts tukstancziu mainieriu 
daugiau neteko darbo, nes da
bar anglių nereikia, kai plieno 
fabrikai užsidarė.

Anglių kompanijos atstovai 
sako kad dar ir daugiau mainu 
turės užsidaryti, jeigu tos plie
no darbininku straikos greitai 
neužsibaigs.

Automobiliu fabrikai ima 
paleisti tukstanczius darbinin
ku, nes irjiems jau ima pritruk
ti plieno ir geležies.

Biznieriai visur ima jau be- 
davoti, sakydami kad ir jiems 
dabar riestai, nes žmones pini
gus ima atupinti, cziedinti, nes 
nebežino kaip ilgai tos plieno 
darbininku straikos tesis!

TROK DRAIVERYS 
NUŽUDINTAS

PHILADELPHIA, PA. — 
Philadelphia Inquirer laikrasz- 
czio troko draiverys, penkio’s 
deszimts szesziu metu amžiaus 
Henry Turner, isz Woodlynne 
buvo nužudintas, kai jis ėjo 
prie savo automobiliaus apie 
tre'czia valanda isz ryto. Jis ki
tu dvieju darbininku buvo su
rastas gulintis savo kraujuose. 
Vienas isz tu darbininku per 
telefoną paszauke policija, an
tras nubėgo ant ulyczios ir su
stabdė du policijantu.

Policijantai sako kad kokis 
vagis ji nužudė, nes jo kisze- 
nius kur butu jo pinigine masz- 
na buvo beveik nuplesztas nuo 
jo kelnių.

Jis be sanmones buvo nu- 
vesztas in Hahnemann ligoni
ne kur jis po deszimts minucziu 
pasimirė.

Vieta kur jis laike savo auto
mobiliu yra gerai apszviesta, 
bet policijantai sako kad gali-

LAIMINGAS
VAIKAS

NEW YORK, N. Y. — 
Septynių metu vaikas, Edwin 
Talavera, bovinosi prie lango, 
ant treczio augszto savo namu, 
ir kaip ten jis užsirepliojo ant 
to lango slenksczio geriau pa
sižiūrėti kas darosi tenai žemai 
ant ulyczios. Jis paslydo ir isž- 
puole.

Žemai, ant tos ulyczios ėjo 
dvideszimts dvieju metu am
žiaus Vietos Fernandez. Iszgir- 
des kai tas vaikas suriko, jią 
pakeles akis augsztyn pauiate 
ta krintanti vaika. Jis greitai 
pribėgo ir in savo rankas pa
gavo ta vaika.

Abudu buvo nuveszti in Gou- 
verneur ligonine, kur daktarai 
juos iszagzaminavo ir rado kad 
nei vienas nebuvo sužeistas, ir 
jos paleido.
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