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Sesuo Mirė Ero planu Nelaimėje

Millie Kovack, kuri nega
lėjo sykiu su savo sesute, 
trisdeszimts devynių metu 
Dee skristi ant eroplano ku
ris sudužo ir užmusze visus 
keleivius, ežia žiuri in savo 
žuvusios sesutes paveiksią.

Jos sesuo, Dee buvo viena 
isz tu szimto dvideszimts

szesziu kurie žuvo kai du 
eroplanai susimusze padan
gėse ir nukrito in Grand 
Canyon, Arizona.

Dee Kovack skrido in De
troit, Mich., ant DC-7 ero
plano, kur visa szeimynele 
rengiesi susirinkti.
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SLAUGIU TRUMPA, 
TRŪKSTA

ALBANY, N. Y. — New 
York valstitjos mokslo sztabas 
pranesza kad valstijai dabar 
reikia ir trumpa net treczdalio 
slaugiu nursiu.

Raportas buvo sudarytas, 
prilyginant 1954 sanskaitas, ir 
isz tu sanskaitu pasirodo kad 
net ir tada jau slaugiu visur, 

' visose ligoninėse truko ir buvo 
; trumpa.

Ir dabar pasirodo kad daug 
mažiau jaunu mergaieziu stoja 
in mokslus del slauges darbo 
negu pirma.

Ir ežia visai ne dyvai, kai pa
prasta mergina fabrike užsi
dirba du ar tris sykius tiek 
kiek slauge, nežiūrint to kad 
ta darbininke gali būti visisz- 
kai bemoksle, o slauge turi eiti 
mokslus ir daug pinigu padėti 
pirm negu ji gali savo darba 
dirbti.

Pasirodo, kad ne tik New 
York valstijoje, bet beveik po 
visa musu kraszta mums trum
pa ir trūksta slaugiu ir moky
toju, ir vien tik už tai kad ju 
algos yra ubagiszkos.

POLICIJANTUI PER
AUSI

Marinu Šarže ntas Teisme

Isz Amerikos
LAIVYNAS NORI 
ISTORIJA PAKEISTI
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Nenori Teisybe Apie 
Save Skelbti

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Laivyno Sztabas no
rėtu musu kraszto istorija per
mainyti ir savotiszkai perra- 
szyti, sako Kongresmenas 
John E. Moss, Demokratas isz 
Californijos.

Jis su savo komisija sako 
kad Laivyno sztabas jau seniai 
net ir priesz Antra Pasaulini 
Kara norėjo ir dabar nori sa
votiszkai istorija paraszyti, ir 
nenori derintis su eisybe.

Vienas Laivyno Sztabo kari
ninkas dabar yra straipsni isz- 
leides apie nuskandinima ka-‘ 
riszko musu laivo “Indianapo
lis” per Antra Pasaulini Kara, 
ant kurio žuvo asztuoni szim- 
tai asztuonios deszimts musu 
jurininku.

Laivyno Sztabas piktai isz- 
leido insaikyma kad tas straips
nis butu sulaikytas, ir uždrau
dė panaszius straipsnius spauz- 
dinti.

Mes gerai žinome kad ka- 
riszkas laivas “Indianapolis” 
buvo Japonu submarine nu
skandintas, 1945 metais, ir kad 
ant jo žuvo asztuoni szimtai 
asztuonios deszimts musu ju
rininku. Tai kam ežia dabar 
užsiginti? Jeigu mes neprisi- 
pažinsime, tai kitu krasztu ra- 
szytojai savo knygose tai pa
stebės ir visam svietui pasa
kys.

Musu Laivyno Sztabo di
džiūnai aiszkinasi kad jeigu 
tokios nelemtos žinios bus pa

skelbtos, tai musu jaunieji vy
rukai bijosis stoti in Laivyną.

Ar tie musu jaunieji grei- 
cziau stos in ta Laivyną, žino 
darni kad Laivyno ponai ir di- 
džiunai meluoja ir jiems teisy
bes nepasako?

O isz kitos puses, ar musu 
Laivyno Sztabo ponai misiina 
kad jie gali ne tik visa musu 
kraszta vaidinti, bet net ir tei
sybe lamdyti? Ar jiems valia 
meluoti ir teisybe paslėpti? Di
džiausias ponas Laivyne, aug- 
szcziausias karininkas Laivy
no Sztabe nėra nei per plauka 
geresnis ar didesnis už papras
ta, taksas mokanti Amerikos 
pilieti. Kas nors turėtu kada 
nors susirinkti tiek drąsos ir 
tiems musu kariszkiems po
nams taip pasakyti. Jie su mu
mis turi skaitytis, o ne mes su 
jais; juk jie musu tarnai.
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EROPLANAS SUDU
ŽO; KETURI ŽUVO

SHANNON, IRELAND. — 
Dvieju inžinu eroplanas, atga
bentas isz Californijos in 
Szveicarija, staiga nukrito ir 
sudužo, kai jis leidosi in Shan
non aerodroma. Trys Ameri- 
kiecziai ir vienas Szveicarąs 
žužvo toje nelaimėje.

Amerikiecziai buvo lakūnas 
Stansfield Whitley; pirmas ka- 

. rininkas Harrison Peacock ir 
į inžinierius Fred Mahon. Radi
jo prižiūrėtojas, Szveicaras bu
vo Jacob Wissner. Keleiviu ne
buvo ant eroplano.

Eroplanas buvo Douglas 
Convair kompanijos, ir jis bu
vo atgabentas isz San Diego, 
California in Zurich, Swissair 
kompanijai. Jis buvo vienas 
isz vienuolikos tokiu.

Platinkit “Saule”

KOMISIJONIERIUS
NUSISZOVE 1

TRENTON, N. J. — Ameri- 
kos Komisijonierius, Clifford 
R. Moore netyczia nusiszove 
savo namuose, Trenton, N. J. 
Policijantai ir apygardos dak
taras stengiasi isztirti kaip ta 
nelaime atsitiko.

Komisijonieriu Clifford R. 
Moore, keturios deszimts dvie
ju metu amžiaus advokatas 
juoduku vadas ir garsus advo
katas mėgdavo karabinus ir 
revolverius ir buvo susirinkęs 
daug tokiu szautuvu.

Detektyvas Frank Hutchin
son sako kad Charles Figgs, 
dvideszimts devynių metu am
žiaus Susiedas jam pasakė kad 
jis iszgirdo szuvi, ir, iszbeges 
isz savo kambario jis pamate 
Komisijonieriu ant grindų.

Policijantai spėja kad jis už
kliuvo už karpetos kai jis ne- 
szesi atprovinta reveolveri ir 
taip nusiszove.

Jis paliko žmona Carolyn D. 
ir du šuneliu; septynių metu 
Clifford, Jr., ir szesziu metu 
Richard.

VENGRIJOS BOSAS 
PRASZALINTAS

Prisipažinsta Savo 
Staliniszkas Klaidas
VIENNA, AUSTRIJA. — 

Ernoe Geroe dabar yra Vengri
jos Komunistu partijos bosas. 
Jis užėmė Matayas Rakosi vie
ta, kuris buvo tikras veteranas 
ir Komunisut partijos bosas, ir 
atžagarus Yugoslavijos dikta
torius Tito prieszas.

Rakosi neva savanoriai atsi- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kolegiste In Kalėjimą
NEW YORK, N. Y. — 

Augszta, sviesa geltonplauke 
kolegiste isz Kansas, in Moky
toju Kolegija in Columbia Uni
versitetą buvo biski ir polici
jos pamokinta, nežiūrint viso; 
savo mokslo.

Ji dabar sako kad ji labai 
mažai invertina New York 
miesto policijantus.

Trisdeszimst trijų metu am
žiaus Frances Lindblom, Ja
maica kalėjime purtėsi ir kra
tėsi ir visa kosere spiege kad 
jei ji butu žinojus kokie mul
kiai, burliokai yra New York 
miesto policijantai, tai ji už jo
kius pinigus nebutu ežia atva
žiavus.

Ji, besispardindama davė vi
siems policijantams žinoti kad 
jos tėvas yra bankierius ir kad 
su juo visi jie turės skaitytis.

Ji sako kad ji ežia atvažiavo 
mokytojos darbo jieszkoti, isz 
Salina, Kansas. Ji ketino imti 
darba in bagoeziu mokykla in 
Hewlett augsztesniaja mo
kykla. Ji sako kad kai ji pa
klydo ant Van Wyck Boulvard 
ir Rockaway Boulevard, ji pa
suko in kaire, kur buvo už
drausta važiuoti.

Keletą draiveriu turėjo stai
ga sustoti; policijantai priėjo 
ir jai pasakė kad jai nevalia in 
kaire suktis. Ji szpyga parode 
tiems policijantams ir sau nu
važiavo. Kai policijantai ja vėl 
pasivijo, ji isz lėto iszlipo isz 
savo naujo ir brangaus auto- 
mobiliaus, pasižiurėjo in poli- 
cijanta Thomas O’Keeffe, ku
ris basas stovi pusseptintos pė
dos, ir kuris yra tikrai vyras, 
ne virbalas, davė jam in žanda 
ir paskui norėjo nusistverti už 
poiicijanto John Mercorella 
revolverio.

Policijantai ja besispardan- 
czia supaneziojo ir nuveže in 
stoti, kur ji dar kelis polici
jantus apdaužė, apmusze.

Policijos teisėjas paskyrė jai 
tukstanezio doleriu kaucija. 
Tada ji sukniubo ir pradėjo 
aszaras lieti.

PER DAUG
TIKĖJOSI

Monaco Žmones 
Nepatenkinti

MONTE CARLO. — Kai 
gražuole, loszike, milijonie
riaus duktė, Amerikiete Grace 
Kelly isztekejo už Monaco Ka 
ralaiczio Rainier, tai visi tos 
mažos salos žmones stebuklu 
tikėjosi ir, kaip gerve vandens 
taip jie musu doleriuku lauke. 
Kai tu doleriuku mažai pasiro
dė, tai tie žmones pradėjo pry- 
cziniu jieszkoti ir visur Ameri- 
kieczius intarti ar paniekinti.

Vieni sako kad ju karalaitis 
dabar randasi po Amerikos in
taką; kiti gailestauja, kad

Marinu Saržentas Mat. C. 
McKeon, (po kaire) ateina 
in kariszko teismo ofisus su 
savo advokatu, Emile Zola 
Berman isz New York. Jie
du atėjo in Parris Island 
teismo ofisus, kur Saržentas 
McKeon yra patrauktas in 
teismą už szesziu Marinu 
kareiviu mirti.

Saržen. McKeon yra kal
tinamas, intartas už:

1— Kad jis buvo pasigėrės 
kai jis savo kareivius iszve- 
de nakezia in pavojingas 
vietas, ant kerszto, nubaudi
mo.

2— Kad jis nebuvo tinka
mas toje vietoje, už tai kad 
jis turėjo su savimi vodkos, 
ja gere ir eiliniams karei
viams rode kad jis tos vod- i 
kos, turi ir moka kaip gerti.

3— Kad jis buvo pasigėrės 1 
kai jis savo eilinius karei
vius buvo iszvedes ta nakti.

4— Kad jis tos vietos pats 
nebežinojo ir nežinojo kaip 
gilios tos pelkes.

5— Kad jis žinojo kad ke
li isz tu kareiviu nemokėjo 
kaip plaukti, bet jis privertė 
juos bristi in upe kur van- j

duo buvo virsz ju gaivu.
6—Kad jis ne tiek norėjo 

tuos kareivius mokinti ar 
musztravuoti kaip parodin- 
ti kas bosas.

Aiszkus dalykas, jis visa 
tai dabar užsigina, ir tie žu
vusieji kareiviai negali nie
ko pasakyti teisme, ir kiti 
kareiviai nebeiszdrysta, kad 
jiems vėliau nebutu dar asz- 
triau atkerszinta.

Laikraszcziai, apraszy- 
dami szita nelemta invyki ir 
szita taip liūdna tardinima 
nieko nesako apie tuos ketu
ris ar penkis Marinus, karei
vius, kurie dabar dingo isz 
Parris Island be jokio pave- 
linimo, ir apie tuos kitus ku
rie nesutinka svieczinti, sa
kydami kad jie nieko nebe
žino. Jie žino, bet jie bijosi 
kad jiems vėliau nebutu dar 
asztriau atkerszinta.

Mes, kaip pirmiau sakome 
kad eilinis kareivis nieka
dos neturėtu būti kariszko 
teismo teisiamas kur tik ka
rininkai būva teisėjai bet jis 
turėtu būti pavestas in civi
linio teismo rankas.

SUSIDEGINO ANT 
LAUŽO

Už Pakirta Už Griekus
MILANAS, ITALIJA. — 

Keturios deszimts asztuoniu 
metu amž aus Ponia Angelide 
Borsan, septynių vaikucziu 
motina, susikūrė sau lauža, ap
sipylė su gazolino ir užsidegė, 
susidegino ant smert, anot jos, 
už savo baisius griekus.

Ji sirgo vėžio liga ir žinojo 
kad ji neilgai gyvens, bet ji 
kaip ten save insitikino kad 
taip serga, taip kenezia už sa
vo jaunatves griekus.

Policijantai sako kad ji pa
liko trumpa raszteli kuriame ji 
pasiaiszkino: “Asz mirsiu 
kaip Joan d’Arc mire ant laužo 
ir mano siela bus skaisti kaip 
szventosios ir asz eisiu staeziai 
in dangų.”

Policijantai sako kad ji su
sikrovė sau lauža, paskui ant 
to laužo užpylė daug gazolino, 
po tam visus savo drabužius 
pamirkino in ta gazoliną, save 
susiriszo ir ant savo burnos už- 
siriszo skepetaite kad ji nebe- 
galetu pagelbos szauktis jeigu 
kanezios butu per skaudžios ir 
tada visa ta pakura, ta lauza ir 
savo drabužius užsidegė.

BANDITAI
NUSIŽUDĖ

LAWRENCE, MASS. — Dn 
vagiai, banditai atlaike trisde- 
szimts penkis policijantus per 
kelias minutas ir paskui, ma
tydami kad jiems jau galas, su
sitarė ir viens kitam paleido 
po szuvi in smegenis.

Policijantai rado jos negy
vu, tuszcziame kambaryje ant 
treczio augszto.

Daktaras Paul Oscar sako 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Amerikiecziai visus juos taip: tupdintas už tai kad jis sten- 
greitai pamirszo. giesi suktai laimėti pinigu in

O kaslink savo naujos Kara- Monte Carlo.
laites Grace, musu gražuoles,! Jiems nepatinka kad Ame- 
Grace, jie nebežino nei ka sa- rikietis Andre Brun de Pontet, 
kyti. Po karaliszko szliubo ji Wall Street milijonierius ir 
tik du sykiu vieszai savo žmo- (bankierius yra pakviestas pri- 
nems pasirodė. žiūrėti to kraszto iždą.

Paprastai ji su savo vyru jiems nepatinka kad tiek 
Karalaicziu Rainier slaptomis mažai Amerikiecziu atvažiuo- 
iszvaziuoja isz palociaus ir kur; ja pas juos saVo pinigus pra- 
mieste nueina in muving-pik-' leisti in Monte Carlo. Gegužio 
ozierius ar užeina in koki ma- i menesi atsilankė tik tukstan- 
zai žinoma restauranta užkas-; tis penkios deszimts asztuoni

Amerikiecziai; Birželio mene-
Ncpatinkinti ir nusivylė tie si, tik tūkstantis vienas szim- 

žmones dabar visokiu pryczi-j tas asztuoniolika. Jie tikėjosi 
niu, visokiu priekaisztu jiesz-, ir lauke daug daugiau bago- 
ko. i ežiu Amerikiecziu.

Jiems nepatiko kad karalai-j jįe tikėjosi kad daug Ame- 
tis su karalaite pasirinko Ame- > rikiecziu atvažiuos tenai apsi
rikęs Nepriklausomybes diena gyventi ir už tai jie pasiskubi- 
“Fourth of July” pirmąjį sy-.no visus namus ir žemes plotus 
ki vieszai pasirodinti savo pabranginti. Bet nuo tu kara- 
zmonems. Įliszku vestuvių iki dabar tik

Jiems nepatinka, kad Kara- vienas Amerikietis tenai apsi- 
laitis Rainier dovanojo vienam gyveno.
Amerikiecziui, kuris buvo su- 
aresztuotas ir in kalėjimą pa-

Vestuves buvo pasekmingos, 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Intarto Saržcnto 
Žmona

Czia Ponia Eliz. McKeon, 
; žmona to Saržento Matthew 

C. McKeon, kuris yra intar
tas už .nužudinima szesziu 
jaunu Marinu kareiviu, kai 
jis buvo juos iszvedes nak
ezia in pelkes, ąnt Parris Is
land, South Carolina. Ji 
visokiais budai stengiasi sa
vo vyrui padėti ir kaip nors 
ji iszteisinti.
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Kas Girdėt
Kai Generolas Nathan Twin

ing buvo pasiunstas in Rusija 
pamatyti Sovietu naujausius 
kariszkus eroplanus, visi laik- 
rasztininkai tikėjosi kad su 
juo važiuos ir Generolas Curtis 
LeMay, Lakunu Sztabo augsz- 
cziausias ir galbiausias karinin
kas, (bet valdžios sztabas ji pa
stūmė in szali. O niekas kitas 
tiek nežino ir vargiai kada ži
nos apie kariszkus eroplanus, 
kaip szitas Generolas Curtis 
LeMay. Matyti kad Balt-namu 
ponai 'bijojo kad jis per daug 
teisybes pasakytu, parvažia
vęs namo.

žmones ji per daug neintartu 
už jo divorsa. Mat Katalikai 
netiki ir neipripažįnsta divor- 
sus ir už tai jis norėtu su savi
mi per rinkiniu vaju turėti Ka
taliką.

Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles sako kad musu 
dipliomatai ir agentai nieko 
bendra neturėjo ir net nežino
jo apie ta Lenku sukilimą Poz
nan mieste. Jis sako kad So
vietai tik del propagandos mus 
intaria ir kaltina.

mobiliai bus tokie kitoniszkes- 
ni kad sziu metu automobiliai 
ateinaneziais metais bus visai 
isz mados iszeje.

Lenku sukilimas baisiai isz- 
gazdino visus Sovietu vadus. 
Jie dabar nebežino kur kitas 
panaszus sukilimas pasirodins.

- Farmeriai, ūkininkai -nėra 
patenkinti su Republikonu val
džia ir jie grasina kad jie ne
balsuos už Prezidentą, Eisen- 
howeri per ateinanezius rinki
mus.

New York Gubernatorius 
Averell Harriman gal yra pa- 
goeziausias žmogus kuris ka- o o
da nors stojo iii rinkimus del 
tokios augsztos vietos. Jis 
yra vertas daugiau kaip pen-, 
kios deszimts milijonu doleriu.

Repu’blikonai džiaugiasi ir 
kazoka szoka, kad biznis toks 
geras, kad visi tiek daug už
dirba. Jie žino kad 'žmones nie
kados nemaine nei Prezidento, 
nei partijos per rinkimus kai 
viskas buvo tvarkoj su bizniu 
ir darbu. Jie taip viską ir pa
laikys nors iki rinkimu. Jie 
taip viską ves nežiūrint to kad 
jiems reiketu keletą bilijonu 
doleriu dar inkiszti del apsau
gos reikalu, bile tik visi turėtu 
darbus ir visi pirktu, parduo
tu ir ponais jaustųsi. Po rinki
mu labai greitai gali būti visai 
kitokia pasakė.

FBI policijos r virszininikas, 
J.-Edgar Hooveris sako kad jis 
dabar yra susekęs keletą So
vietu Rusijos clipliomatu ir at
stovu, kurie yra sznipai, szpie- 
gai. Bet jis sako kad valdžia 
visus neiszdrysta juos iszmes- 
ti isz musu kraszto ir už tai tik 
kelis intare ir iszmete. ,

In Lewisburg miestą, Ohio, 
žmogus, kuris per penkios de
szimts du metu kovojo ir rei
kalavo kad jo paczto baksas 
butu pastatytas areziau namu, 
galutinai gavo ta ka jis reika
lavo. Jis priparodino kad tas 
paczto''baksas randasi tūkstan
ti penkios deszimts szeęzias 
pėdas nuo jo narnu duriu, ir 
kad jis per tiek metu szeszis 
tukstanezius myliu buvo isz- 
vaikszcziojes tik savo paczta 
pasiimti.

Vienas įbarberys, Chicagoje, 
per dvideszimts penkis metus 
nesikreipe in valdžia iszsiimti 
savo pilietybes popieras, už tai 
kad jis bijojo augsztu vietų, o 
Imigracijos, ateviu priėmimo 
sztabas buvo ant keliu augsz- 
cziu, paczto namuose. Galuti
nai viens isz to sztabo kliarku, 
darbininku sutiko nueiti že
myn ir patikrinti to barberio 
aplikacija, praszyma del pir
mu pilietybes popierių, rasztu.

Asztuonios deszimts metu 
amžiaus Giovanni Petrini, Tu
rin mieste, Italijoje gavo pra
nešamai isz vaisko kad Armi
jos Sztabas yra dabar pripaži
nęs jo praszyma stoti in sar- 
žento eiles. Jis ta praszyma bu
vo padavęs 1909 metais.

” • • ———
In Liverpool, Anglijoje, 

žmogus, kuris buvo palikes sa
vo darba, kaipo sargas Minis
terijos Darbo ofisuose, keturi 
metai atgal, gavo laiszka per 
policijanta, kuriame buvo jam 
duota žinoti, kad kai jis paliko 
savo darba jis buvo palikes 
vieno ofiso duris atdaras.

Komunistiszka, Kinija ne
gaus vietos in Tautu San junga, 
iki po rinkimu Amerikoje. Po 
rinkimu ir Amerika sutiks Ko
munistiszka Kinija in ta san- 
junga priimti.

_ • ■
Dauguma. laikrasztininku 

sako kad Plieno Straikos tesis 
per du menesiu ar ilgiau.

Vienos kompanijos virszi- 
ninkas užėjo pas sziaucziu, in 
Porthcawl, Glamorgan, Wales 
ir pasiėmė czeverykjus, ku
riuos jis tenai buvo palikes pa
taisyti dvideszimts trys metai 
atgal, pirm negu jis' iszvažia- 
vo in Afrika.

In El Paso, Texas, kareivis, 
kuris buvo iszejes isz savo la
gerio be pavelinimo keturioli
ka metu atgal dabar sugryžo, 
pasiaiszkindamas: “Mano mo
tina buvo labai susirgus, už 
tai asz armija palikau; dabar 
ji daug geresne, ir už tai asz 
sugry žau. ’ ’

Lęndone, szeszios deszimts 
devynių metu amžiaus mote- 
riszke patraukė in teismą sep
tynios deszimts trijų metu am
žiaus vyra, kuris buvo prižadė
jęs ja vesti, kai ji buvo dvide
szimts dvieju metu amžiaus, ir 
iki sziol savo žodžio nebuvo 
iszlaikes.

Adlai Stevnesonas, Demo
kratu kandidatas in Preziden
to vieta sako kad jis norėtu 
kad Katalikas butu jo draugas 
kandidatas in Vice-Preziden- 
to vieta. Jis taip nori, kad

Arėjas Vitkauskas parasze 
veikalą: “An Immigrant’s 
Story” kuri iszleido Philoso
phical Library, New Yorke. 
Knyga 192 puslapiu. Apie szi 
veikalą jau atsiliepe eile Ame
rikos laikraszcziu kurie nuro
do, kad A. Vitkauskas, imi
grantas, savo knygoje pasako
ja apie visa ka jis dar Lietuvo
je girdėjo apie Amerika ir ka 
jis nuo 1933 metu pergyveno 
sziame kraszfe.

Tony Bloor, isz Ilkeston, 
Anglijoje, kuris buvo užsire
gistravęs mieste, kad jis jiesz- 
ko ir nori pasirandavuoti ant 
pigios raudos stulba, dvide
szimts trys metai atgal, ana 
diena gavo isz valdžios raszte- 
li, ant kurio buvo paraszyta 
kad jis dabar gali tokia stuba 
pasirandavuoti.

Lazauskiene - Venckaityte, 
Ona, gyvenusi Bamberge, Vo
kietijoje.

Masiliūnas, Antanas, nuo 
Ramygalos, Panevėžio ap.

Matuzas, Juozas.
Milu n as J isz Jokūbo Milano 

ir Onos Racziutes-Milunienes 
szeimynos.

Nou'kevjczius, Silvestras, na- 
szlys, buvo vedes Marijona; Ur
byte, gyveno Hartford, Conn.

N ormantiene-Plyniute, Do
micėlė..

Olbikaite-Vinevicziene, Alek
sandra, vyras Vineviczius, 
Juozas, vaikai Aleksandra ir 
Eduardas.

Plyniute-Normantiene, Do
micėlė.

Prostko, Richardas.
Raczius, isz Stasio Racziaus 

szeimynos.
Ramoszka, Jonas, sūnūs 

Juozo.
Raulinaviczius, Ignas, nuo 

Jezno, Alytaus ap.
Szimulaviczius, Juozas isz 

G u t laukiu k., S žak i u ap.
Sirtautaite, isz Czekiszkes 

vai., Kauno ap.
Stiriene, Marijona duktė 

Kazio.
Tamaszauskai, kilę isz Ig- 

liszkeliu vai., Marijampolės ap.
U iby t e - L a'b a n a u s k i e n e, Na

talija, ir vyras Labanauskas, 
Petras gyvena Hartford, Conn.

Vaiczaitis, Petras, sūnūs 
Mato.

Venckaityte - Lazauskiene, 
Ona, gyvenusi Bamberge, Vo
kietijoje.

Vineviczius, Juozas ir žmo
na Olbikaite-Vinevicziene, Ale
ksandra, ir vaikai Eduardas ir 
Aleksandra.

Jieszkomieji arba apie juos 
Consulate General of America, 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:

41 West 82-nd Street,
New York 24, N. Y.
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Teip Atsiliko

Teip tai atsiliko, » 
Ir užsibaigė at didi 

puota.
Jeigu del dalyko
Kokio vaikinukai, ir jus, 
Jaunosios mergeles, 
Ji jums nepatiko, 
Nepadyvykit, mieliausie, 
Nes mat szi mano svodba 

praveda kelia kitoms 
tokiom. •

Jus sau, kaip svodbas 
kelsit,

Tegul kiekviens geresne 
ir gražesne kelia.

Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys

Dambrauskiene, Salomėja.
Gervinskas, Petras, gyvenęs 

Belgijoje.
Gintautiene, Brone.
Jočys, Rapolas.
Juszkauskas, Juozas gyve

nęs Belgijoje.
Labanauskiene-Urbyte, Na

talijai ir vyras Labanauskas, 
Petras, gyvena Hartford 
(’onn.

I.abeika, Juozas, sūnūs Ka- k

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Bet vėliaus, kad jau ilgesniai 
nebegalejo abejoti, o raitinin
kai su Valrodu atkeliavo kožna 
anuo žodeli patvirtino, o jisai 
kožna dar isz naujo persakyda
vo, o Genovaite ir Sigitas ana 
pamokino, tuomet kunigai ksz- 
czianis rodės, kaip butu pabu
dę iszdidei gilaus miego. Kaip 
isz naujo atsigimė, balsu prata
rė: Gana gyvenom, kad dar 
musu duktė Genovaite gyva te- 
beyra. Nuvažiuosime ja parei- 
geti, kol nenumirusi! Pirmiaus 
Dievui ano pribuvime padėka,- 
voje, netrukus iszvažiavo, o 
dievobaimingas vyskupas ir 
pagirtinas Valrodas su savo 
tarnais ir su visu savo raiti
ninku buriu lydėjo.

Genovaitės kūnas tuomi tar
pu per rūpestingumą ir pri- 
veizdejima ir geriausi užlaiky
mą, matomai atsigavo, o ant 
anos veido mažas, vos pažymus 
raudonmelis pasirodė. Nieko 
kito negeide ant žemes kaip 
tiktai savo mylimus tėvus pa
regėti. Staigu, ir daug anks- 
tesnai kaip to nesitikėjo, tėvas 
Genovaitės iii Sigito namus at
važiavo. Sveikino savo dukte- 
re su aszaromis ir neiszpasa- 
kytu szirdies sugraudinimu. 
Tėvas su karsztu dvases pa
jautimu, kaip kita karta Sime
onas, ja apimdamas pratarė: 
Da’ ar Vieszpatie, daleisk tar
nui suvj atsilsyjo numirti',

nes akys mano iszganyma regė
jo. O dievobaiminga motina, 
arėdama kaip Jokūbas su

graudinta szirdi, rankomis ap
ėmusi Genovaite, atsiliepe: 
dabar troksztu numirti, kad 
tu dar gyva tebesi, ir tavo ne
kaltybe aipsireiszke.

Abudu tėvai graudžiai rau
dojo prie dukters prisiglaudė 
ir rankomis apėmė jos kakla.

Po pirmųjų saldybes aszaru 
ir verksmu .isz džiaugsmo, ku- 
nigaiksztis netrukus pamatęs 
padoriaus, dailiaus veido vai
kelio atsiliepe: Tai tu esi vaiku 
mano dukters, tegul tave mano 
kūdiki, Dievas palaimina! Tai 
pasakęs, eme Benaiti ant ran
ku ir bueziavo ji. Tuojau bobu
te imdama vaika isz ranku dė
dės, bueziuodama ji su džiaug
smo aszaromis atsiliepe: Die
vas- tegul ta mylimąjį maža 
vaikeli laimina ! Ir abudu kuni- 
gaikszcziai viena balsu žo- 
džais pilnais garbes pratarė: () 
stebuklingas yra Dievas! Mes 
po tavęs, mieliausioji duktė, 
kaip po mirusios raudojom, ne
turėdami vilties tave daugiaus 
ant szios žemes matyti, o dabar 
pagaliaus, Dievas mums duo
da ir tavo sunu paregėti.

Dabar pagirtinas vyskupas, 
kurio Genovaite nei Sigitas per 
savo džiaugsma. nebuvo pare- 
geje, pasirodė, b U v o tai 
džiaugsme apturets pasiunti- 
nis. Tasai pagarbintas vyras, 
pirmiaus ant Genovaitės ir Si
gito, o tada, ant kunigaiksz- 
cziu pažiurėjas laimino anuos 
ir tarė: Dabar Vieszpats iszpil- 
de, ka jo szventa Dvasia man 
pranesze. Jisai tau, mano duk
tė, ir jums visiems czionai pa
taisė laimes už žemiszka, kuri 
prasidėjo nuo sunkiu vargu, 
kaip kožna tikroji laime ant 
žemes turi prasidėti. Tai vis 
tokiu budu parode, kaip to mes 
nešitikejom, bet garsesnei kaip 
nei vienam isz musu ant szir
dies neatpuole. O dabar, kaip 
ana karta drauge stovėjom, 
teip ir dabar vėl stebuklingai, 
ko niekados netikėjom, mus 
surinko, ir sziandien vėl atėjo 
valanda, kada Dievui mes visi 
su džiaugsmo aszaromis deka- 
votum. Visi esam czionai kiek
vienas kaip kita karta, ir ly
giai sulaukėm szios valandos. 
Pagaliaiis musu pas Jomylis- 
tiene susirinkimas labai pasi
daugino, nes visuose dalykuose 
Dievas daugiaus duoda už pri
žadėjimus. Palaimintas tasai, 
kursai prispaudimus tvirtai 
nukenezia, nes kada bus datir- 
tu, apturės vainiką amžinojo 
gyveninio, kuri Dievas tiems 
prižadėjo, kurie ji myli. Toki 
garbes vainiką ir jums dangu
je pataisė.

— TOLIAUS BUS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
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.1Q2— Prakeikta, meilin

gas kriminali szkaa apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

No.111—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. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant 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, 
?6 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.

sNo.l38—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkėrius Likos T ur
tingu Ponu. 35c.

No.142—Apie Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

N0.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

No.155-—Szakiniu Nedoras 
Žydas, Da Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant, Kiek Užlaiko Motercs 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, 20e. ________

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, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

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

N o.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Rasžymo. 25c.

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

N0.197—-Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas;

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

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., * ĮJ. S.



’’SAULE” MAHANOY CTTY.“PA.

GENO VA I TE
k*»**»*****4»%<»********4*****.**.\**..\A.*..*.A.*. -

(Tasa)

Genovaite Pasimato Su Savo 
Tėvais

Kad dar visi Sigitpilyje iki 
vieno tebsilinksmino isz sugry- 
žimo Genovaitės namuose Bra- 
bancijos ' kunigaikszczio nei 
vienas nieko nežinojo apie Ge
novaitės atradima. Pasenės 
Valrodas apsiėmė ta linksma 
žinia nuneszti Genovaitės tė
vams, . jog Genovaite atrasta 
paliko. Sigitas pasakė: Myli
mas, senasis įprieteliau ! Pasilik 
czionai, o ta sunkia kelione ga
lės kas jaunesnis atlikti. Juk 
patsai žinai, kaip mus sugryži- 
mas isz kariones su Maurito- 
nais nuvargino, ir kaip keliau
jant guodais, jog ta kelione del 
tavęs yra paskutine. Bet senis 
atsake: žmogus teip, o Viesz- 
pats Dievas kitaip. Jisai man 
po teip daug kelionių per rus-, 
tus kariones metus užlaikė ant 
pabaigos gyvenimo ant žemes, 
dar viena pagirtina ir linksma 
kelione, o tai niekam kitam 
neduosiu. Leisk mane, o bran
giausias Jomylista, tegul joju. 
Bet atmink tiktai savo senat
vės, tolimo kelio ir szalto oro. 
Tai vis yra nieku, atsake Val
rodas: man rodos, jog nuo su- 
gryžimo musu mylimosios Jo- 
mylistienes deszimtimis metu 
atjaunėjau. Man rodos jog nei 
jokiu įbudu teip pagirtinai kaip 
tuomi žvgiu, negalėsiu savo 
vertinga kareivyste pabaigti. 
Sugryžes isz keliones atsilsė
siu. Kaipo senis, velusta amžių 
sulaukės, pirmiaus už kitus 
akis užmerksiu, o po anos va
landos, galėsiu iki suduos die
nos miegoti. Ant to atsake Si
gitas: Kad teip, tai jok malo
niausias seni, teisus ginklo 
draugininke! Paimk sau ge
riausia žirgą isz mano arkli
ninko ir apskirk sau dvylika 
stipriausiu kareiviu del savo 
apginties keliaujant ir pasa
kyk mano gėriams u o sz veins 
ta, ka tavo szirdis dūmoja, o 
Dievas tegul bus vadovu tavo 
ir tegul tave sveika vėl in ma
no namuš sugražin. Genovaite 
liepe dar viena karta ji pas sa
ve pavadinti ir savo myli
miems tėvams tai vis inmoke 
iszipasakyti, ka tiktai karszta 
malone ir mokėjimas anuos 
branginti ju vienatijo kūdikio 
szirdi užgavo.

Valrodas per visa naikti už
migti negalėjo. Kol szviesa at
einančios dienos patekėjo, jau 
kaip reikiant pasirėdė, sužadi
no raitininkus, patsai padėjo 
arklius szerti ir girdyt ir anos 
pabalnoti; visa szeimyna suju
dino, o vis pataisęs, jojo drau
ge su raitininkais. Visados 
Vaivadas kitus paragindavo: 
Vyrai, greitai! Pirmyn, pir
myn! Ir vienu trukiu keliavo 
pirmaje kaip ir antraje 'diena

- B - CELA vžl 
Iarba pradžia | 

SKAITYMO 
...ir...

RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. !; 
Dabar Po 25c. l; 

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

nuo auszros iki vėlustos nak
ties. Kad raitininkai Valrodo 
paklausė: ko-gi teip skubina
mos? Ant to atsakydavo: Su
praskite Genovaitės tėvu rū
pesti, kuri netrukus in džiaugs
mo paversime. Jeigu doras 
žmogus vargstantiems nors ant 
keliu valandų gal lengvybe pa
daryti, tgeul neveizdi nei ant

TARADAIKA

Nekurtos musu tautos 
mergeles,

Nori pasirodyt pažinanezioms 
Svietą,

Bet tik ant nelaimes,
Ne visos moka, ne pažysta 
Svietą ir jo inteligencija. • 

Kartais mėgindamos 
Pamegžedžioti to aukszto 

panas, 
Visai juokingoms ir

, Neiszmanelems pasirodo.
Tokios netobulos inteligentkos 
Tankiai pasilieka iszjuoktos 
Per protingesnius žmones, 

O jaunikaieziai szalinasi 
Taipgi nuo tokiu monkiu, 
Nes jos laiko nosis per 

augsztai iszkelia.
Nenoriu czion daug peikti 

taisės merginas, 
Už ju neszvaru pasielgimą,

Žinomas dalykas yra, v v 7
Kad ne visos yra tokios, 
Nes gana turime geru, 
Padoru ir iszmintingu 

merginu,
Bet noriu nurodyti ant to, 

Kad beždžionkavimas kitu, 
Jokiam žmogui netinka, 
Bukie tokiu, kokiu turi

'būtie,
Elgkis visados pagal savo 

paprotį ir luomą.
Inteligencijos kožnas, 

Ypatingai mergina, turi 
Prisitureti iszmintingai,

Be puikaus pasididžiavimo, 
O tada kožnas paguodos ir 

neiszjuoks ja.
* * *

Viena bobele isz artimo 
miestelio,

Kurios vyrelis iszvažiavo 
dirbti in fabriką,

Netoli miesto Filadelfijos, 
Parasae jam meilinga 

laiszikeli, 
Kuris buvo sekaneziai 

suraszyta:
“Kur tiktai einu,

• Apie tave mistinu,
Ir tu man vis akyse stovi 

mano Juozuli!
Ar einu, ar sėdžiu, ar 

miegu,
Tai vis apie tave sapnuoju, 

O kada pabundu ir 
Pažiurau ant tavo 

overkoezio, 
Kabanezio ant vinies,

Tai pirmiausia atsidusus 
pamisimu:

O kad tai mano Juozulis 
Czionais kabotu ant

tos vietos.”

Skaitykit “Saule”

Į džiaugėsi, kuriam linksmybes 
ir garbes gana isz to buvo, kad 
galėjo paskui vyskupą, su savo 
raitininkais joti.

Kunigaikszeziai ana diena 
laike verksminga minavone, 
kurioj apturėjo*žinia, jog Ge
novaite nužudyta, o tai kas 
meta savo bažnyczioje per mal
das ir aszaras praleisdavo. Tai
gi ta pati metu sukaktis buvo 

į atėjusi: anuodu abudu ta die- 
i na sėdėjo seklyczioje ir abudu 
buvo perimti verksmingo gai- 
lesties. Per anuos metus didei 
paseno, o plaukai ju pirm sa
vo laiko pražilo. Abudu buvo 
želatinai apsidariusiu ir nuo 
anos valandos nebenusivilko 
nuo saves juoda apdara. Kani
baluose kunigaikszczio laikėsi 
tylėjimas kaip visiems iszmi- 
rus, nes dar abudu iki sziol 
kiek galėdami traukės nuo su
rinkimo žmonių ir svecziu pri
ėmimo. Dabar jau artinosi va
landa kurioje reikėjo melstis, 
ir lauke tiktai kol vyskupas at
važiuos, kuri kas meta užpra- 
szydavo, idant prie to paties 
altoriaus, prie kurio Genovai-

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais <

160 Puslapiu f
8 ool. ilgio, 5% col* plocxlo 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu *> 
planatu ir visokiu burtu. Įi 
Knyga in minksztos 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, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

jokios sunkenybes ir tegul ne
pasigailės savo kaulu. Tankiai 
tai pasiskubindavome kitiems 
pa'žeida užduoti ir ne viena 
pravirkinti, tai dalbai- kogrei- 
cziausai skubinkime pažaidas 
gydyti aszaras nutrinti. I-i! 
Pratarė garsinus: norecziau, 
kad mano arklys ir sparnus tu
rėtu, kaip ansai, kuri viena 
karta jau nebatmenu kame ma- 
liavota regėjau, ir kuris man 
laibai juokingu iszrode! O ta 
pasakęs vėl arkli pentinais 
spaude.

Vienas augszto gimimo kar 
reivis nemažos verezios, kurio 
namuose kaipo pakeleivingas 
Valrodas su raitininkais per
nakvojo, pasakė anam, jog die
vobaimingas Idolfas, vysku
pas, kurisai Genovaite buvo 
suveneziavojas, netoli yra isz 
kelio, kur jojent gali tiktai 
kėlės valandas užtrukti, tenai 
sziandien nauja Ibažnyczia pa- 
szventin. Tenai reikia mums 
zovada liekti, pasakė Valro
das: tegul ir tasai pagirtinas 
vyras iszgirsta linksma nau
jiena, o kad yra iszmintingas 
žmogus, praszysiu anuo, idant 
mane pamokytu kaip reikes 
praneszti ta naujiena kuni- 
gaikszcziams. Jau asz keliada- 
mas ilgai apie tai minėjau, bet 
nieko iszmintingo neiszradau. 
Isz visos szirdies dabar nore
cziau szaukti: Genovaite gyva 
atrasta yra! Bet tuos 'žodžius 
pasakyti staiga, butu kaip vėz
du užgavimas, o toksai statu
mas nebūtu iszmintingas pra- 
nešžimas. Esu senas kariaunin
kas ir žinau tiktai isz girdėji
mo, ka padare staigus nusigan
dimas. Vienok reikia stebeties, 
kaip tie žodžiai: Genovaite gy
va yra atrasta! Pergandino 
mane, jog visas sudrėbėjau, o 
pagaliaus ana iszgasti ir da
bar visame kūne juntu. In ta 
niekados neintikejau, jog ir 
džiaugsmas yra galis teip nu
gandinti; o jeigu ir su kitais 
žmonėmis tas pats yra;, tai ir 
tasai staigus palinksminimas 
galėtu numarinamu priepuo- 
litimi smarkiai užgauti, kaipo 
nutrenkimas perkūno, kritusio 
ant pat vidaus szirdies. O ko
kiu būdu reikia aniems isz 
lengvo praneszti, žodžius isz
mintingai surėdytus, ir kalpa 
protingai vesti, tai prie to vi
so neturiu mokslo. Kožnas tok- 
sai kareivis, kaiip sztai asz esu, 
moka tiktai su kalavije kapot, 
bet ne liežuviu ka gero nutai
syti. Tasai garbes vertas vyras 
tur mane pamokinti, nes moke- 
tis visu szirdis per iszmintinga 
iszkalba valdyti; ta jisai ge- 
riausai 'žino. Netrukus nujojo 
Valrodas pas vyskupą ir apie 
visus dalykus iszpasakojo ir 
apie savo abejojimą neužmir- 
szo praneszti. Isz to vyskupas 
labiausai džiaugės ir balsu gar
bino Dievą, o prie to pasakė 
Valrodui: Nesirūpink seni! Su- 
tvertojas vis iki mažiausio’ 
daigtelio geriausai parėdė. 
Alau sziandien ir be to reikia 
nuvažiuoti pas nuliudusius tė
vus Genovaitės, nes esu anų 
užpraszytas. Tai dabar važiuo
kim drauge vienu keliu. Geros 
szirdies kaniuszas labai isz to

— 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 j u nuliūdim a.

te kaipo marezia su Sigitu su- 
veucziavojo, kais meta dienoje 
atminimo jos numirties želati
nas miszes laikytu.

Kimigaiksztis tylėdamas sė
dėjo; kentėdamas skaudu gal; 
lesti, minėjo tardamas: Juk tai 
yra sopulingas perleidimas, 
kad tokia geda ant musu namu 
krito, ir giriiine musu namu 
pasibaigtu turėjo. Vienok 
Vieszpatie Dieve! Tegul bus 
pagal Tavo parėdymą.. Kuni- 
gaiksztiene atsiliept: Ak, vie- 
natyji turėjom kūdiki, ir teip 
mylima, o 'pražudyti per ran
kas szetoniszku žmonių, yra la
bai szirdžiai skaudu. O, Geno
vaite! Mes tariame, jog kaino 
aniuolas prie musu numirties 
lovos atsistos ir mus akis leng
vai užspaus, o dabar kas žino
jo, kad teip stosis! Po tu žo
džiu nusiminusi dar pratarė: 
Vieszpatie tegul bus Tavo pra
dėjimas!

Tuos žodžius isztarus, inejo 
pagarbintas vyskupas ant su
lauktos valandos. Ant jo veido 
davėsi regėtis dangiszka links
mybe. Jis pratarė: Pamesk i te 
jau norius viena karta nuliudi 
mus, o pasilinksminkite Viesz- 
patyje! Tuos žodžius isztares, 
prade,jo sakyti su dvases paki
limu ir gilume szirdies suglau
dinimu apie stebuklingus dar
bus apveizdos Dievo. Liudnas- 
ti Jokūbo, Patrijarko, nuo ku
rio pagavo sunu, prilygino prie 
liudnasties Genovaitės tėvu. 
Privadžiojo apie 'džiaugsmus 

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

A leading executive speaks to private businessmen--^

Why its good * i 
business to support 

the US. Savings y 
Bond Program! J

By John S. Coleman
Prescient, Chamber of Commerce 

of the United States «

Our country’s prosperity depends upon 
men like you—and communities like 
yours. The strong grass roots security of 
every town in America is what keeps our 
country’s economy at its present high 
level. One of the important foundation 
stones of this prosperity is the savings 
that you—and the people who do busi
ness with you — have invested in Savings 
Bonds.

Here are three good reasons why U. S. 
Series E Savings Bonds should be part of 
every man’s investment program:

2. Your principal invested in Savings 
Bonds is safe—not subject to market 
fluctuations.

2. Your returns from Savings Bonds 
are sure—an average 3% interest,

compounded semiannually, when 
held to maturity.

3. Your investment in Savings Bonds 
is liquid—convertible into cash after 
you have held it 2 months.

Invest in Bonds yourself and encourage 
your friends and neighbors to do so. (If 
you are an employer, install the Payroll 
Savings Plan in your company.) In this 
way you’ll be encouraging prosperity 
where it counts the most—right in your 
own home town.
Yes, any way you look at it—U. S. 
Savings Bonds are good business! So why 
not start promoting them today?

For the big things in your life, 
be ready with U.S. Savings Bonds

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

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA

Jokūbo, kaip jis savo sunu 
Juozapa atrado. O dvasia per 
kurios inkvepima vyskupas 
kalbėjo ir, galybe anuo iszkal- 
bos žodžius visu szirdis užde
gė. Atsiminimas ant Dievo vis- 
galingos malones ir ant džiaug
smo Jokūbo, szirdi ju pripildė 
linksmumu ir mažiausio gailes- 
czio nebepasiliko. Vyskupui 
pabaigus sakyti, atsiliepe kii- 
nigaikSztiene suglausdama 
rankas: kad ir mes tokio 
džiaugsmo sulauktumem, ko
kio' tai gerybe mums butu. Ant 
to kunigaiksztis atsake: Ant 
žemes kol dar gyvais busim, to 
nesulauksim, bet danguje tik
rai gausime amžinas linksmy
bes. Ir czion dar begyvenant, 
pridėjo vyskup’as: Dievas ir 
sziose valandosia dar galingus 
xlarbus daro. Užduoda pažei
dus ir vėl anas iszgydo. Nuve
da in kapus ir isz ten vėl pri
kelia. Jisai kurisai jusu szir
dies pastiprino, kad isz gailes- 
czio neplyszo, tetegul ir dabar 
pastiprina, kad isz džiaugsmo 
nenupultu. Vietoje verksmin
gu giesmu kuries dabar žadė
jom giedoti ’bažnyczioje, pa
giedosim linksma giesme.: Ta
ve Dieve garbinam! Genovaite 
dar gyva tebeyrai o jus regėsi
te ja. Kunigaikszeziai, patsai 
ir pati, su pasistebėjimu ant 
vyskupo pažiurėjo. Drebėjimas 
amuos pereme, iszgirdus žo
džius pagirtino senio, baime ir 
viltis vaikėsi anų szirdyse, o in 
ta, ka jisai aniems pasakė, dar 
negalėjo tikėti.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir lindimas 
apie Jezu Kristų.

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

Tuomi tarpu vyskupas atvė
rė duris ir parudęs Valroda, 
kurisai su drebanezia szirdžia 
viduje kunigaikszczio tarnu! 
prie sieneje stovėjo atsilieipe 
tardamas: Anas tai yra anuomi 
•vyru, kurisai jums viską iszpa- 
sakos. Valrodas in seklyczia 
inejas, pratarė: Genovaite gy
va yra. Tas tikru yra daigtu, 
tomis pat akimis ja regėjau, 
tomis pa.t ausimis jos baisa 
girdėjau, ir su ta mano ranka, 
jos rankas dasilytejau. Tie žo
džiai: Genovaite gyva! Akies 
merkimu po visa kambarį da
vėsi girdėtis. Visi atrnai kuni
gaikszczio ir visos tarnaites 
kunigaiksztienes s t ai i g u 
džiaugsmu nusigando ir nebe- 
galejo atsistebėti, o nežinoda
mi kaip esą, puldami in kam
barį už kits kito subėgo. Val
rodas tarp anų atsistojas apsa
kinėjo visus stebuklingus atsi
tikimus, o aszaros liejosi isz 
po anuo pražilusiu blakstienų 
ir tankiai balsas per szirdies 
susigraudinimą apsistodavo. 
Visi isz džiaugsmo kaip dre
bėdami aplinkui sustojo, o ku- 
nigaikszcziu szalip vienas, ki
to sedemi isžbalo ant veido nuo 
linksmos iszgasties ir patys 
vos žinojo, kas su anais deda
si.

(Tasa Ant 2 puslapio)

Ka raszo musu skaitytoja, 
ponia Ona Barczasiene, isz 
Philadelphia, Pa. Gerbiama 
“Saules” Redakcija: Asz pri- 
siuneziu jumis mano atnaujini- 
ma už mylima laikraszti “Sau
le”, nors jau sena, bet nenoriu 
skirtis su mylima laikraszti, 
kurie per daug metu lanki© 
musu namus, sutekdama su 
daug žinių isz visas pasaulies. 
Taipgi indedu mano pinigiszka 
dovana kad paremti “Saules” 
Popierios Fondo.

Nuo Redakcijos: —Szirdin- 
gai aeziu p. Barczasiene už at
naujinimą savo prenumerata, 
ir ūž pinigiszka dovana del 
“Saules” Popierios Fondo.

— “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. Aeziu! <

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

I Viesz. Jėzaus ir | 
; Motinos Szvencz. ■
! Sapnas Motinos Szven- Į 
Į cziausios, mieganezios ] 
[ ant kalno Alyvų, žemei ; 
Į Batanijos, bažnyczioj ] 
[ Szv. Mykolo Arkaniuolo. Į

[ Knygos Did. 3%x5% ool. Į
TIKTAI, 25 Cts. '

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

Visu Ražancziaus < i 
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.
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Žinios Vietines i
— Pareita Seredos vakara 

apie devinta valanda, ugnis 
kylo kluonyje prie Lakewood. 
.Parko, iszkados padaryta ant 
$4,000. Tame kluonyje žuvo 
deszimts arkliuku prigulinti 
prie Elmer Walker isz Barnes
ville ir George Reed isz Mi
nersville. Tame kluonyje taip
gi radosi apie deszimts tonu 
szieno. Tyrinėjimas parodo 
kad gal ugnis kylo savaimin-

— Szv. Magdalenos Mote
rų draugija turėjo savo iszva- 
žiaivima Nedelioj, Liepos 22tra 
diena in Lakewood Parke.

— Ana diena motoravo in 
miestą, p. Jeronimas Leary, jo 
žmona Pranciszka ir szeimyna 
isz Kansas City, kurie svecziuo 
jasi pas ponia Suzana Bocz- 
kauskiene ir panele Eleanora, 
338 W. Mahanoy avė. Ponia 
Leariene po tėvais vadinosi 
Pranciszka Boekauskiute.

— Seredoj pripuola Szv. 
Jokūbo apasztalo, o Tautiszka 
Vardine: Auszra. Ir ta diena: 
1943 metuose Italijos 'bosas, 
Mussilinis pasitraukė isz val
džios; 1949 m., Prez. Harry 
Trumanas pasirasze ant Atlan- 
tiko bendros kariszkos sutar
ties; 1934 m., Engelbert Dol- 
fuss, keturios deszimts metu 
amžiaus Austrijos Kancelerius 
nužudytas; 1946m., antrai At
omine bomba susprogdinta ant 
Bikini salos. Bomba buvo po 
vandeniu susprogdinta, kad 
pamaezius kiek ji iszkados pa
darys ant kariszku laivu; 1894 
m., Kiniecziu-Japonu karas 
prasidėjo.

. — Kita Petnyczia, Liepos 
(July) 27-ta diena, sueina 68 
metai kaip laikrasztis ‘Saule’ 
apsigyveno Mahanojuje!
' — Ketverge pripuola Szv. 
Onos, o Tautiszka Vardine: 
Meile. Taipgi ta diena: 1775 
m., pacztas investas Ameriko
je; 1945 m., Winston Churchil- 
lis pralaimėjo rinkimus Angli
joje. Darbininku, Socialistu 
partija valdžios pirmenybėje; 
1939 m., Amerika panaikino 
savo Prekybos Sutarti su Ja
ponais; 1948 m., Prez. Harry 
Trumanas suszauke asztuonios 
deszimta Kongresą. Kongres
menai susirinko, per asztuo- 
nias dienas mitingavo ir tyczia 
visai nieko nenutare ię nenu- 
veike.
gai nuo szieno.

— Petnyezioj pripuola Szv. 
Pąntaleono ir Szv. Natalijos, o 
Tautiszka Vardine: Agaras, Ir 
ta diena: 1922 m., Amerikos 
Su vien. Valstijos pripažino 
Lietuvos Respublika de Jure; 
1779 m., Amerikos Taryba su
daryta; 1888 m.,
“Saule” pradėjo iszeitinet, 
Mahanoy Citv Pa.; 1868 m., 
Alaskos krasztas sutvarkytas; 
1941 m., Harry Hopkins Ame
rikos vardu kalbėdamas, Lon
done, Sovietams prižadėjo vi
sokeriopa pagelba ir didele pa
skola! 1953 m., Korėjos karas 
užsibaigė, po trijų metu, vieno 
.menesio ir dvieju dienu.

VENGRIJOS BOSAS vietų Komunistu Partijosprisipažino kad jie buvo pavo
gė penkios deszimts automobi
liu ar daugiau. Jie savo tas va
gystes papilde Philadelphijoje 
ir apylinkėje ir New Jersey 
valstijoje. Jie sako kad jie su 

i tais pasivogtais automobiliais

tris brolius ir keletą brolienu 
ir seserienu. Prigulėjo prie 
Apreiszkimo P. M. Airiu para
pijos. Laidojo Subatos ryta.

— Ponia Veronika Ocealie-
ne, nuo 216 So. Ferguson uly., 

operacija in Hahne-
ligoribute Philadelphia, Į lenktyniodavo, ir kai juos su-

i muszdavo jie kitus pasivogda- 
Alekas Vislinskas, ang- j vo.

liakasis isz Pattersville, likos 
sužeistas in koja laike darbo 
Marion Coal kasyklose.

— Ana diena Vincas Pala- 
konis, nuo 49 So. Emerick uly., 
likos nuvesztas in Locust 
ligonbute del gydymo.

PRASZALINTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

turėjo 
manu 
Pa.

Mt

am-

Laikrasztis

Shenandoah, Pa.—
— Gerai žinomas gydytojas, 

Daktaras William A. Breslin, 
nuo 101 N. Jarclin uly., kuris 
nesveikavo per du metu, stai: 
gai pasimirė pareita Seredos 
ryta apie 9:30 valanda savo 
namuose. Velionis prigulėjo 
prie daug draugijų. Paliko 
savo paezia, keturios seserys,

WASHINGTON, D. C. —
Honduras© ambasadorius, Ge
nerolas Carlos Izaguirre, L* 
metu amžiaus, 'pasimirė parei
ta Sereda nuo s
in Armijos Walter Reed ligon- 
buteje Vaszingtone.

sake, bet isz visko aiszku kad 
jam kitos iszeities nebebuvo. 
Jis pasitraukė teipgi ir isz Po
litburo.

Jis buvo vienas isz uoliau
siu szulu, kurie, 1948 metais 
reikalavo kad Yugoslavijos Ti
to butu iszmestas isz to Polit-

szirdies atako, buro- 0 dabar' kai tas Yn80sla'

Panama City, Panama.—
Amerikos Prezidentas D. Ei
senhoweris su kitais, atskrido 
czionais ant trumpa kelione in 
Pietiniu valstijų suvažiavima 
Panama kraszte.

į vijos diktatorius Tito vėl su-
1 gryžo in Sovietu malone, tai 
kad ji patenkinus, Rakosi turė
jo pasitrauukti.

Rakosi, kuris yra szeszios 
deszimts keturiu metu amžiaus 
pasiaiszkino kad jo sveikata, ir 
nesveikata priverezia ji dabar 
pasitraukti.

Bet visi greai žino kad jis 
vieszai yra Sovietams prisipa-

Philadelphia, Pa. —
Dvideszimts szesziu metu 
žiaus Ponia Lola Fululer buvo 
suaresztuota ir yra laikoma ka
lėjime. Ji yra intarta už ant 
smert nudurima savo vyro,
trisdeszimts vieno meto Povi-'į - 
lo, ju namuose ant septintos į Fort Dix, N. J. 
ulyczios netoli nuo Button-' Louis Kaplan, septyniolikos j žines kad jis buvo Stalino su- 
wood. Ji detektyvams Joseph! metu amžiaus kareivis in Fort j 
Binder ir Joseph Dugan pasi-iDix pasimirė armijos ligonine-!
aiszkino kad jos vyras buvo ja je, kur jis buvo nuvesztas kai į savo vieta tinkamesniam ir 
laibai sumuszes pirm negu ji jis laibai susižeidė, kai armijos isztikimesniam užleidžia. Tie- 
nusistvere peili ir save nuo jo automobilius “Jeep” apsiver- sa, jis gal ir galėjo pasirinkti:
atsigindama ji nudure.

— Policijantai suėmė ir su- 
aresztavo vienuolika jaunuo
liu. Visi jie yra intarti už in- 
vairias vagystes. Policijos 
Kapitonas William J. McGo
wan sake kad tie jaunuoliai

s, ana 
Vasario menesi praparodino 
visas jo Staliniszkas klaidas, 
būtent kad jis buvo per uolus 
Stalino pasekėjas.

Jis teipgi prisipažino kaltas 
kad Komunizmas ir Socializ
mas taip isz pamažu plietesi po 
jo kraszta, ir kad tai jo kalte 
kad visi ūkiai, visos farmos ne
buvo greituoju pavestos Ko
munistu valdžiai.

Czia buvo vergiszkas visu tu 
iszpažincziu pasikartuojimas.

O kai t'k jo inpedinis Geroe 
inejo in jo vieta jis tuojaus pa
smerkė Rakosi už visas jo 
“Staliniszkas” klaidas, ir pri
žadėjo greitu laiku viską atsi
taisyti. Jis teipgi labai nuolan
kiai ir pažemintai atsiprasze 
Yugoslav!jos diktatoriaus 
to, už visus jam suteiktus 
malonumus praeityje.

Jis teipgi labai reikszmingai 
pridėjo kad dabar negalima 
pamirszti ar dovanoti tiems j

ko kad jie buvo iszgirde du 
szuviu, kurie skambėjo kaip 
vienas.

Tiedu vagiai buvo ineje in 
žemeziugu sztora, kur savinin
ko sūnūs, trisdeszimts dvieju 
metu amžiaus Robert Kay 
jiems nepasidavė ir už tai bu
vo j u labai sumusztas. Bet va-

Ti- 
ne-

•t j klaidintas ir kad jis StalinoĮ lenkams kurie tuos sukilimus 
pėdomis ženge, ir už tai dabar Pr&dej° Poznan mieste.

• • Y • • . . - - -

te. Su juo važiavo Joseph Pa-1 ar norėtu būti iszmestas ir lik- 
' paleo asztuoniolikos metu am- viduotas ar pasitraukti.
žiaus kareivis. Jis buvo labai
sužeistas.
viai pareina isz
Y.

Sulyg Budapeszto laikrasz- 
Tiedu jauni karei- ežiais ir radija Rakosio laisz- 

Brooklyn, N.! kas aiszkiai sake kad jis pasi- 
Jie ėjo sargybos pareigas į traukia isz savo vietos, kadan-

kai ta nelaime atsitiko. 'gi dvideszimtas Kongresas So-

Czia aiszkiai matyti kitas 
veidas, bet Stalino dvasia, to
kia pat juoda, kaip ir buvo.

PER DAUG
TIKĖJOSI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pinigais jas aprokojant: Ves
tuves jiems kasztavo keturi 
szimtai penkios deszimts tuks- 
taneziu doleriu; O jie vien tik 
nuo sztampu per tas vestuves 

! pasipelnyjo penkis szimtus 
septynios deszimts viena tūks
tanti, keturis szimtus dvide- 
sz mts du doleriu.

Bet kitokio pelno jiems ne
bebuvo, nes nebuvo nei laiko 
nei progos kaip nors kitaip 
daugiau Amerikoniszku dole- 
riuku pasitraukti.

O tie paveikslai, kurie buvo 
nutraukti per szliuba ir per 
vestuves, ir 'kurie dabar daug 
pelno atnesza priguli paežiam
karala:cziui, kuris visa pelną giai iszsigando ir iszbėgo isz to, 
pats ima.

Už tai tie žmones dabar taip 
nepatenkinti; jie tiek daug ti
kėjosi isz Amerikiecziu, ir 
tiek mažai, anot ju susilaukė.

Jie mistino kad Amerikie- jautai greitai pribuvo, 
ežiai plaukte plauks pasižiūrė
ti in savo karalaite, ir atvažia
vę nors kiek savo turtelio tenai 
paliks. Bet jie negali suprasti 
kad nei gražuoles, nei milijo
nieriai mums ne naujiena. Del 
vienos Grace Kelly loszikes, 
gražuoles Holly wood ir Broad
way turi kelis tukstanezius dar 
gražesnes; del vieno bago- 
cziaus Kelly, Wall Street, Ge
neral Motors, Chrysler ir Du
Pont kompanija gali kelis 
tukstanezius dar bagotesniu 
pristatyti.

Amerikiecziams nereikia lai
vu ar eroplanu važiuoti ar in 
Monaco ar in kuri kraszta, kai 
jie nori gražuoliu ar milijonie
rių pamatyti. Jiems tik reikai 
bet kuriame Amerikos mieste
lyje ant ulyczios iszeiti ir 
susidurs su gražuolėmis ir 
milijonieriais.

sztoro. Savininko sūnūs juos 
vijosi ir pasiszauke du polici- 
jantu. Tiedu policijantai tuo- 
jaus patelefonavo in savo sto
ti ir trisdeszimts penki polici-

Kai tie vagiai pasikavojo ta
me tuszcziame name, policijan
tai ta narna isz visu pusiu ap
supo ir pradėjo in langus szau- 
dinti bombas kurios baisiai 
delgia akis. Kai tie vagiai ma
te kad jiems nepasiseks pabėg
ti jiedu viens kita nužudė. .

VYRO AUTOMOBI
LIUS SUVAŽINĖJO

žmona : :

jie
su

BANDITAI
NUSIŽUDĖ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Prezidentas Atgal In Darba

kad iszrcdo kad jie tuo paežiu 
laiku pasimirė. Policijantai sa-

Jis

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT

PHILADELPHIA, PA. — 
Penkios deszimts dvieju metu 
amžiaus Ponia Mary Benedet
to -buvo suspausta ir sutrinta 
tarp savo vyro ir kito sustoju
sio automobiliaus. Ji buvo ka 
tik parvažiavus ir pamokus 
kaip automobiliu vairuoti,

Policijantas Albert Thevany 
sako kad nelaime szitaip atsi
tiko:

Ponia Benedetto buvo iszya- 
žiavus su savo vyru pasimo
kinti kaip automobiliu vairuo
ti. Jiedu sugryžo apie septin
ta valanda vakare. Ji automo
biliu vairavo, bet nemokėjo 
kaip tarp dvieju kitu automo
biliu savo automobiliu inleisti, 
tai ji paprasze kad jos vyras 
paimtu rata. Ji iszlipo isz au
tomobiliaus ir gal pamiršto 
brička, stabdi gerai uždėti. Ji 
tada atsistojo savo automobi- 
laus pryszakyje, kai jos vyras 
pasislinko in jos vieta prie au- 
tomob liaus rato. Tuo sykiu 
automobilius pasileido pirmyn 
ir ja prispaudė prie sustojusio 
automobiliu pryszakyje.

Galinas daigtas kad jos vy- 
i ras besislinkdamas prie rato 
netyczia butu galejes paspaus
ti gazolino spaudikle.

Svarbus Praneszimas

Prezidentas Eisenhoweris 
sugryžo isz ligonines atgal 
in darba ir rodos sveikas 
kaip ir buvo.

Apatiniame paveiksle Pre
zidentas Eisenhoweris pasi
kalba ir pasitaria su Ameri
kos Sekretoriumi J. Dulles.

Prezidentas sako kad 
niekur ant atostogų neva
žiuos, nieko nedarys, jokiu 
sportu nelosz, golfą pamirsz 
ir tik ilsėsis ir gerokai pa
sveiks kad jis galėtu daly
vauti Republikonu seime 
San Francisco mieste, Calif.

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisin 
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 de- 
kavojame 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” Rėdysią.

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