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Stratotankeris Eroplanas KC135

Amerikos Lakunu Sztabas 
yra pasistatęs, pasigaminęs 
pirmutini szitoki milžinisz- 
ka KC135 ‘tanker-transport’ 
eroplana. Ji iszmegino virsz 
Renton Airport, Vaszingto- 
ne.
* Pamatyti ir suprasti kokis 
jis yra didelis, ežia, virsz jo

Isz Amerikos
< -__ V

BOMBNESZIS
SUSPROGO

Penki Žuvo; Du Kiti In 
Laika Iszszoko

MADERA, CALIF. — Dide
lis B-52 Jet bombneszis nukri
to ir susprogo netoli nuo dide
lio expressway vieszkelio.

Penki lakūnai žuvo ir du ki
ti in laika iszszoko ir iszsigel- 
bejo, su parasziutais.

Szitas asztuoniu i n ž i n u 
bombneszis nukrito in lauka, 
netoli nuo U.S. 99 vieszkelio, 
Californijos didžiausio viesz
kelio. Jo vienas sparnas nukri
to pirm negu jis sudužo. Iszro-
do kad jis užsidegė pirm negu 
jis nukrito.

Žuvusieji buvo Master Ser
geant John Trites Brown Jr., 
isz Chester, kurio namai randa
si in New Baltimore, Michigan.

Kiti žuvusieji buvo Kapito-i 
nas.Dick G. Richardson, Kapi-j 
tonas Leroy Malcolm Camp-! 
tell, Technical Saržentas Ray-1 
mond Bruce Riggs ir Technical 
Saržentas Harvey Lee Fui- j 
bright.

Sudužusio eroplano liekanos 
sudaužė ir uždege kelis auto
mobilius ant vieszkelio. Briga
dos Generolas sako kad Laku
nu Sztabas daugiau nieko neži
no kaip kad tas bombneszis už
sidegė padangėse ir nukrito. 
Jis sako kad, kiek buvo galima 
sužinoti, tai tas bombneszis už
sidegė ir susprogo pirm negu 
jis nukrito ant žemes.

Dabar ‘Saules’ prenumerata 
in Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00. 

lekia iki sziol didž:ausias 
Boeing 707 “jet airliner” 
eroplanas.

Lakunu Sztabas sako kad 
pirmutine szito naujo, milži- 
niszko eroplano kelione in 
padanges buvo be jokiu nuo- 
tikiu ir labai pasekminga.

o □ o

AGENTAS IN KA
LĖJIMĄ UŽ TAKSAS

NEW YORK, N. Y. —
Buvęs valdžios taksu rinkėjas, 
agentas Mordecai Miller buvo 
nuteistas ant penkių metu in 
kalėjimą ir turi užsimokėti dvi- 
deszimts du tukstaneziu dole
riu baudos už tai kad jis savo 
taksas neužsimokejo.

Jis buvo prisipažinęs kad jis 
per penkis metus neužsimokejo 
taksas ant szimto tukstaneziu 
doleriu ineigos.

Dar ir to neužteko, teismas 
priparodino kad jis beveik vi
sus tuos pinigus buvo susirin
kęs, užsidirbės, iszgazdinda- 

! mas kitus apie ju taksas ir pas- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Pagarsėjusi Plaukike

Susan Douglas Gray, garsi 
plaukike ežia parodo kaip ji 
mėgsta vandeni ir kaip ji 
moka gerai plaukti. Ji vie- 
szai pasirodo Vaszingtone 
eidama pratybas del ateinan- 
czio plaukiku olimpiado. Ji 
stos in lenktynes del keturiu 
szimtu metru plaukimo.

VIESULOS
FLORIDOJE

ANGLIJA GRASINĄ 
EGIPTIECZIUS

Septyni Žuvo; Bangos 
Baisiai Dideles

PANAMA CITY, FLA. — 
Viesulą, užvardinta “Flossy” 
isztiko sziaurine Floridos dali 
ir baisiai daug iszkados pada
re. Bangos, daugiau kaip dvi- 
deszimts penkių pėdu didumo 
daužė kranta ir supo kad ir di
džiausius laivus.

Dar tikrai nežinoma kiek isz
kados padaryta, bet policija 
pranesza septyni žmones žuvo 
per tas audras. O tas skaiezius 
padidės kai isz visu miestu, 
miesteliu ateis žinios.

Ta vesula, audra keliavo 
daugiau kaip szimta myliu in 
valanda. Potvaniai apsėmė 
daug namu in New Orleans ir 
deszimts tukstaneziu žmonių 
turėjo isz savo namu greitai 
iszsikraustyti.

Lakunu Sztabas visus savo 
eroplanus iszsiunte ir kitus 
miestus isz Panama City.

LAUKTUVES
KALINIAMS

HUTCHINSON, KAN. — 
Keturi kaliniai per ilgas die
nas ir dar ilgesnes naktis kasė
si per stora kalėjimo siena kol 
iszsikase, isz Reno apygardos 
kalėjimo.

Kai jie galutinai, po tiek 
daug darbo ir vargo prasikase 
per ta kalėjimo siena, juos su
tiko ir pasveikino keletą polici- 
jantu ir laikrasztininku kurie 
apie ju darba gerai žinojo ir ju 
lauke.

Policijos virszininkas, She
riff Roy Sheppard ir keturi jo 
pagelbininkai policijantai pa
sikvietė ir laikrasztininkus in 
tas lauktuves. Jis vėliau pa- 
aiszkino kad jis turėjo laukti 
kol tie kaliniai isz kalėjimo 
iszsikase pirm negu jis galėjo 
juos kaltinti už pabėgima isz 
kalėjimo.

Visi keturi kaliniai, iszlinde 
per ta siena, tuojaus pasidavė 
be jokio pasiprieszinimo kai jie 
pamate kas ju laukia.

EROPLANAS C-47 
SUDUŽO

Dvylika Lakunu Sude
gė Ant Kalno 

Virszunes
BUENA VISTA, COLO. — 

Lakunu Sztabo C-47 prekybi
nis eroplanas sudužo in Mount 
Yale kalno virszune ir sudege. 
Visi ant to eroplano žuvo, su
dege.

Eroplanas buvo pakilęs Pe
terson Field, in Colorado 
Springs ir skrido in Hamilton 
Air Base, netoli nuo San Fran
cisco, California. Ta kelione 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Gali Sudžiovinti Visa 
Nile Upe Del To

Kanalo
LONDON, ANGLIJA. — 

Anglijos Užsienio Sekretorius, 
Lloyd sako kad kadangi Egip
to Prezidentas Nasser sulaužė 
1888 metu sutarti, tai Anglai 
dabar nėra priversti laikytis ir1 
kitu sutareziu, o viena tu su-Į 
tareziu yra neužkirsti White: 
Nile upes vandeni del Suez 
Kanalo.

Anglijos inžinieriai gali in 
kelias valandas visa ta vandeni 
užkirsti, ir visiszkai sudžiovin
ti visa ta kanala.

Bet Anglijos valdžia sako 
kad ji dar lauks Tautu Sanjun- 
gos nutarimo pirm negu ji ka 
panaszaus darys.

Egipto valdžia, savo žarų 
kaltina Anglija ir Prancūzija, 
sakydama kad tiedu krasztai 
sudaro viso pasaulio pavoju del 
kito karo. Egipto valdžia sako 
kad visi Arabai stoja kaip vie-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SUŽEISTAM POLICI-
JANTUI PAGELBA

_____

Dovanos Plaukia Isz 
Visur Jo Szeimynai —
PHILADELPHIA, PA. — 

Policijantas George C. Dorsey 
buvo sužeistas, suparalyžiuo
tas kai vagis paleido du szuviuj 
jam in sprandą.

Vietinis laikrasztis, “Phila
delphia Inquirer” pradėjo va
ju rinkti tam policijantui ir jo 
szeimynai dovanas. Yra jau su
rinkta daugiau kaip szeszios 
deszimts vienas tukstaneziai 
doleriu.

Villanova Universitetas yra 
prižadėjęs jo šuneliui, trijų 
menesiu George C. Dorsey, Jr., 
keturiu metu mokslą visai už 
dyka kai tas mažutis užaugs. 
To Universiteto Prezidentas, 
Kunigas James A. Donnellon 
pasiuntė to policijanto žmonai 
laiszka kuriame jis užtikrino 
kad jos šuneliui mokslas už
tikrintas.

Daug visokiu draugijų ir 
uniju ir taip atskiru žmonių ir 
biznierių prisidėjo su savo au
komis.

Policijantas Dorsey dar vis 
pavojingoje padėtyje ir ligoni
nes daktarai sako kad jie dar 
vis nežino ar jis liksis supara
lyžiuotas ar pasveiks.

Episcopal ligonines instaty- 
mai uždraudžia jaunus vaikus 
lankytis in ligonines kamba
rius. Už tai Jerrold Electronics 
kompanija intaise televizija, 
kad policijantas galėtu pasi
kalbėti su savo vaikucziais. 
Per ta televizija vaikucziai ne
galėjo jo matyti, bet jis galėjo 
juos pamatyti ir su jais pasi- 
szneketi.

Dainininkas Sugryszta

Operos garsus dainininkas 
ir televizijos mylimas loszi- 
kas, Ezio Pinza sugryžo in 
New York miestą su savo sū
numi, Pietro ir savo szunimi 
“Satan”. Kai jis buvo Itali
joje jis susirgo szirdies liga 
ir buvo laikinai biski supa
ralyžiuotas. Nors jis pasvei
ko, bet jis panaikino visus 
savo kontraktus del visu me
tu kad jis galėtu gerai ir 
tinkamai pasilsėti, pirm ne
gu jis vėl pradės dainuoti ir 
loszti.

AUTOBUSAS SU
TROKU SUSIKŪLĖ

3 Žuvo; 22 Sužeisti
MONROE, MICH. — Grei- 

tas Greyhound autobusas, va
žiuodamas isz Pittsburgh in 
Detroit susimusze su troku, ne
toli nuo Monroe miesto. Trys 
žmones žuvo ir dvideszimts du
buvo sužeisti.

Policijantai sako kad troko 
draiverys, Francis G. Pesko isz 
Detroit, ir du keleiviai ant au- 

i tobuso žuvo toje nelaimėje.
Kol kas policijantai tik vie

no žuvusio varda pavarde daži- 
nojo; tai 38 metu amžiaus Po
nia Frankie Mae Semple, isz 
Detroit.

Autobusio draiverys, Char
les Kier, isz New Kensington, 
Pa., buvo labai pavojingai su
žeistas. Jis su kitais sužeistai- 
siais buvo nuvesztas in Mercy 
ligonine, in Monroe miestą.

Tas trokas veže naujus auto
mobilius.

SKAITYKIT 
“SAULE”

PLATINKIT
— 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.

VAIKAS NUŽUDĖ
VOKIETI VAGI

HEIDELBERG, VOK. — 
Keturiolikos metu vaikas, 
Amerikietis, nuszove ir nužudė 
Vokieti razbaininka, vagi, ku
ris po prievarta pasivogęs ji ir 
jo tėvus. Jo tėvas yra Heidel- 
berg-Chase-Manhattan bankos 
virszininkas.

Nužudintas vagis buvo Vo
kietis Hugo Walgenbach.

Amerikos Armijos Sztabas 
sako kad tas Walgenbach inejo 
in Kuhel namus apie devinta 
valanda isz ryto, ir visus isz- 
gazdino su revolveriu.

Keturiolikos metu vaikas at- 
siprasze kad jis turi eiti in isz- 
einamaji kambarį. Jis tada pa
siėmė maža revolveri ir ji insi- 
dejo in kiszeniu.

Vagis, razbaininkas Walgen
bach privertė Poną Kuhel va
žiuoti in banka. Jis privertė jo 
žmona sėdėti priszakineje sė
dinėje ir ta keturiolikos metu 
vaika jis instume in užpakali
nėje sedyneje.

Jo planas, veikimas, buvo 
priversti Poną Kuhel atidaryti 
banka ir jam paduoti tris szim
tu markiu, musu pinigais sep
tynios deszimts viena tūkstan
ti penkis szimuts doleriu.

Kai jie važiavo in banka, 
Amerikos Armijos sargybos 
policijos automobilius pasipy
nė in kelia ir tiedu automobi
liai turėjo sustoti. Kai tik tie 
automobiliai sustojo, tai tas 
14 metu vaikas iszsitrauke sa
vo revolveri ir paleido viena 
szuVi staeziai tam razbaininkui 
in galva.

Vėliau paaiszkejo kad Ame
rikos Armijos policijantai nie
ko nežinojo apie ta tariama va
gyste, ir kad to vaiko drąsus 
pasielgimas iszsaugojo ne tik 
armijos pinigus, bet ir savo tė
vu gyvastis.

Pasirenka Savo Muzika

Prez. Eisenhoweris yra 
prisipažinęs kad jis mėgsta 
keletą muzikos numeriu, ir 
kad labiausiai jam patinka 
kompozitoriaus Gershwin 
muzika kaip “Rhapsody in 
Blue,” “Porgy & Bess” ir 
kiti klasikos muzikos nume
riai.

Baltuosiuose namuose Va
szingtone, Howard Hanson,

SOVIETU
DIPLIOMATAS

Iszvarytas Isz Kanados
OTTAWA, KANADA. — 

Kanados valdžia pranesza kad 
Sovietu dipliomatas, Gennadi 
F. Popovas buvo iszvarytas už 
tai kad jsi buvo stengęsis pasi
pirkti labai slaptu valdžios ži
nių, kaslink nauja CF-105 Jet 
kariszka eroplana.

Jis buvo antras Sovietu Am
basados Sekretorius Kanadoje.

Kanados valdžia davė Sovie
tu Ambasadoriui Dmitri Chu- 
vakhinui žinoti kad tas jo sek
retorius nėra pageidaujamas, 
ir kad jis isz to kraszto iszsi- 
kraustytu.

Tas sekretorius buvo stengę
sis papirkti James Stanley 
Staples, 30 metu amžiaus dar
bininką, kad jis jam parūpintu 
tu žinių apie ta nauja eroplana. 
Kai jis nesutiko ir pranesze sa
vo virszininkams, jo virszinin- 
kai ji pravarė isz darbo.

MOTERIS SURASTA 
NUŽUDINTA

MERCER, PA. — Keturios 
deszimts trijų metu amžiaus 
Ponia Grace Reckhart, gyva- 
naszle, kuri viena sau gyveno, 
buvo surasta negyva, nužudin- 
ta savo namuose netoli nuo 
Sandy Creek.

Policijantai sako kad jai 
gerkle buvo prapjauta. Bet po
licijantai dar kol kas nėra sura
dę ta peili ar koki gankla, kuri 
vagis ar koks kitas niekszas 
butu pavartuojes.

Policijantai sako kad jos 
szeimynos senas ir geras drau
gas, 73 metu amžiaus James 
Starry užtiko jos lavona kai 
jis jai atnesze paczta ir daigtu 
isz grocernes.

(po kaire) isz Rochester, N. 
Y., inteikia Prez. Eisenho- 
weriui kelias tos muzikos 
plokszteles, kurias parūpino 
muzikantas ir dirigentas Ar
thur Fidler, Boston Pops 
Syjnphony orkiestros diri
gentas. Visa tai buvo pa- 
ruoszta vien tik Prez. Eisen- 
howerio pagerbimui.

□ o □ '
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Kas Girdėt
—- 

galėjo būti teisingas, kai mari
nu augszcziausias karininkas, 
komandorius ir Generolas atsi
skubino ta Sarženta užtarti.

Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles, atsilankęs in 
Londoną, pas Anglijos Minis
ter!, Anthony Eden, a.iszkiai 
jam davė žinoti kad Preziden
tas Eisenhoweris, jokiu budu, 
nesutiks sinnsti musu karei
vius in Suez Kanala, jeigu te
nai Anglija susikirstu su Egip
tu.

Musu kareiviai ten butu pa- 
sinnsti tik jeigu Kongresas 
taip nutartu.

Mat, rinkimu metai, tai ne
laikąs su kokiu svetimu krasz- 
tu susikirsti.

Mes dar ir dabar, po to ką- 
riszko teismo sakeme'ir sakysi
me, kad tas teismas nebuvo tei
singas.

Tani Marinu viso sztabo .Ge
nerolui nebuvo nei jokio rei
kalo, nei jokios priežasties te
nai pasirodinti. Tai nebuvo jo 
biznis. Mes staeziai sakome 
kad jis visus eilinius marinus 
iszgazdino, ir tik savo pasiro- 
dinimu visus nutikimo.

Inžinieriai sako, pranaszau- 
ja, kad už dvideszimts metu 
eroplanai skris greicziau kaip 
tūkstanti penkios szimtus my
liu in valanda, ir vesz daugiau 7 O
kaip du szimtu žmonių.

Anglija su Prancūzija rikio- 
jasi in kara priesz Egiptą del 
Suez Kanalos. Anglija, apart 
keliu kariszku laivu, yra in ta 
kraszta pasiuntus tris karisz- 
kus laivus, kurie vežasi su sa
vimi daug kariszku eroplanu.

Egipto diktatorius, Nasser 
tikisi paramos isz Indijos ir isz 
Sovietu Rusijos. Iraq krasztas 
jau dabar yra pasižadejes rem
ti Egiptieczius.

Pypkes Durnai

Daiig Linksmiau

Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus! apraszy-

apysaka 
szimtme-

Nebūta pro szali dabar ji pa
traukti in teismą ir jo paklaus
ti, koki bizni jis ežia turėjo ir 
kam jis insikiszo.

Egipto diktatorius . Nasser 
dabar tikisi Sovietu Rusijos 
talkos ir pagel'bos, jeigu Anbli- 
ja su Prancūzija užsipultu ant 
Egiiptiecziu.

Vienam žmogeliui mirė 
pati;

Trumpam laike dvasia 
paczios,

Atėjo pas ji nakties laike.
Vyras jaamates užklausė 

jos:
Ar tai tu Mariuk?
Taip, tai asz esmių.
Ar tau linksmiau dabar
Negu kaip su manim 

gyvenai?
Taip, daug linksmiau.
O kur dabar būni?
Pekloj! Atsake Mariuke. 
Gud-bai Džianuk!
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WATER POWER1
'TJHe MAN WHO FIRST MEASURED THE FORCE OF AN OCEAN WAVE 

WAS THOMAS STEVENSON. FATHER OF ROBERT LOUIS STEVENSON. 
HE INVENTED THE DYNAMOMETER, ANP WITH THIS INSTRUMENT 
DISCOVERED THAT THE FORCE OF A WAVE COULD BE AS GREAT 
AS 6000 POUNDS TO THE SQUARE INCH !!

Nors Suez Kanalos klausi
mas yra pavojingas, bet ežia 
didelio karo nematyti. Jeigu 

Į susikirtimas ir invyktu, tai 
greieziausiai butu Prancuzu- 
Anglu klausimas.

Bet jeigu Sovietu Rusija in- 
sikisztu, tai jau tada butu ir 
musu klausimas ir musu karas; 
nors priesz rinkimus nei val
džia, nei Eisenhoweris nenori 
prisipažinti.

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.

- LOW-COST EXPLORATION!
CUhE VAST UNPERTAKING OF LEWIS ANP CLARK IN MAPPING

IF YOU’RE NOT-START INVESTING IN U.S.SAVINGS SCUDS
RIGHT WOW/ READV CASH UNLOOKS POORS WHEN OPPORTUNITY KNOCKS.

Saule Publishing' Co., - Mahanoy City, Pa

Sovietai nerangiai rengiasi 
in konferencija, kur bus svars
tomas Suez Kanalo ir Egipto 
diktatoriaus klausimas. Sovie- 
ati vis nori tupėti ant tvoros ir 
szokti in ta puse, kuri laimes 
szita susikirtima.

Jeigu Egipto diktatorius 
Nasser gales savo ožius varinė
ti, tai musu krasztui aliejus ir 
gazolinas isz Rytu butu Šu
st a'bdintas.

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

Saule Publishing Co.

Lietuvos 
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys

Pietų Amerika isz 
sziąis metais gaus $872,600,000.

musu

2. ? . . .
Komumstiszka Kinija pri

žada visiems 'žmonėms daugiau 
laisves.,

Kataliku Bažnyezios Arki
vyskupas Joseph Francis Kūni
nei yra pasakęs, kad reikia isz 
lėto eiti prie nusistatymo duo
ti lygias teises juodukams ir 
baltiesiems musu mokyklose.

Bet mums iszrodo kad Ame
rika su Anglija galėtu pa
skelbti ekonomini, pinigini ka
ra priesz Egiptą ir ta. diktato
rių Nasser nugramzdinti, vien 
tik sulaikius musu pramone ir 
bizni nuo to kraszto.

•Juk tenai, nuo ponu ligi uba
gu visi yra; skarmaliai prilygi
nus prie musu Jiraszto ir prie 
musu gyventoju. •

Saržentas Matthew McKeon 
sako kad jis dabar tikisi susi- 
mylejimo isz ka.riszko teismo, 
ir tikisi kad augsztesnis karisz
kas teismas panaikins pirmojo 
teismo nusprendimą, pasmer
kimą.

Alums iszrodo kad jis turėtu 
džiaugtis, kad jis buvo nubaus
tas vien tik del vodkos gėrimo 
ir už neapsižiūrėjimą. Jis 'buvo 
ir yra. kaltas už szeszias žmog
žudystes.

Nors mes sakeme ir raszeme, 
kad Senatorius Stassen baisiai 
suklydo, vieszai iszeidamas 
priesz Vice-Prezidenta Nixona ; 
bet tuo paežiu sykiu mes pa- 
reiszkiame kad mums ir Nixo- 
nas nepatinka. Jis iper daug 
kartu yra prasiszokes ir rie sy
ki jo pasielgimas buvo intarin- 
gas. Bet intakingesnio žmo
gaus paremti Eisenhoweri, ro
dos, Repu'blikonai nebeturi.

Turime atsiminti, kad, isz- 
rinkdami Nixona Vice-Prezi- 
denut, galimas daigtas kad 
mes iszsirenkame sau Prezi
dentą, atsižvelgiant in serganti 
Eisenhoweri.
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Aleksandraviczius, Liudvi
kas ir Stanislovas, isz Szauke- 
nu miesto, Sziauliu aipskriczio.

Amoleviczius, Czesiusu.
Blauzdžiunas, Kazys, sūnūs 

Jono, isz Pajevonio, Vilkavisz- 
kio aip.

Budrevicziene, Zose, 
Vinco.

Buszma, Antanas.
Czerkaiuskas, Pranas,

Jono isz Batalin valsczio.
Chomskis, Juozas, sūnūs 

Aleksandro isz Tytuvėnų.
Danileviczius, Jonas, žmona 

Salomėja, ir vaikai Danute

duktė

suims

1)

nūs Liudviko.
Devoniene-Urbaityte isz. Ra

ginenu kaimo, Szeduvos vals., 
ir jos seserys Agotai Kriksz- 
cziuniene, Ona Samaszkiene, 
Krivickiene ir Pransketiene.

Ditkus, Alfonsas.
Ditkus, Juozas ir szeimyna.
Dzikas, Albinas, Jurgis ir 

Viktoras.
Elinskas, Rokas, isz Dimsziu 

kaimo, Gruzdžiu vals., 
liu ap-skriezio.

Bet tas kariszkas teismas ne-

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ...

Viesz. Jėzaus ir <;
Motinos Szvencz. ii

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Kas ka, sakys ar kaip teigs; 
sziais metais jau kitokis Ei
senhoweris stos in rinkimus. 
Jis yra plonesnis, liesesnis, 
menkesnis ir silpnesnis. 1952 
metuose jis svėrė 178 svaru. 
Dabar jis sveria tik 162. Jo bai
sas silpnesnis^ menkesnis; jo 
iszvaižda ligonio, jo eisena sir
gai ioti žmogaus.

MMiv^autr f«VNum rus

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

Knygos Did J^xS1^ col
TIKTAI. 25 Cts

• AULE publishing co. 
MAHANOY CITY Pa USA

Didžiausias ir svarbiausias 
sziu rinkimu aiszkus dalykas, 
'bus Esserihowerio sveikata, li
ga.

Dabar ‘Saules’ prenumerata 
iii Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

— ‘ ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen 
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agenru. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

Lukoszeviczius, Antanas ir 
Feliksas, sūnūs Prano 'ir Kazės.-

Mariiszįus, Pranas.
M at n kaiti on e, Zose.
Jieszkomieji arba apie juos 

Consulate General of America, 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:

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

Musu Skaitytojas
Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi;
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. 
Ir seka korespondentus.
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais.
Bet jis “Saule” pasiskaito, 

į Ir jis gauna protui maisto.
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika.
Jis skaito vietines žinias
Apie krikszczynas, vestuves 

ir t. t.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia.
Ji daug girdi, daug ir mato,

Į O Z O

Szau- ir skaitytojams pasako.
! Žmogus skaitantis žines, mato
nelaimėms ir atsitikimais.

Jankeliūnas, Pijus, isz Kor- 
pieju kaimo, Vilkaviszko ap.

Kaipaczinskas, Alfonsas ir 
Juozas, isz Mažucziu.

valakiu k., Vilkaviszkio val.
, Kliveczka, Jonas, sunns Jo
no.

Krikszeziuniene - Urbaityte, 
Agota, isz Raginenu k., Szedn- 
vos vai., ir jos seserys <)n|i Sa
maszkiene, Deveniene, Krivic
kiene ir Pransketiene.

Krivickiene-Ųrbaityte, . isz 
Raginenu k., Szeduvos val., ir 
jos seserys Agota; Krikszeziu
niene, Ona Samaszkiene, Deve
niene ir Pransketiene.

Kruczas, Jonas, suims Justi
no, isz Rokiszkio apskr.

Kupreviczius, Valerijus su
nns Vlado.

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

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.

kt s, Justinas, 
lainskaita ~~ x~ >

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knvįra. 404 nuslapiu. 50c.

No.lf!z— Prakeiki.^, meilia

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—V aidelo ta, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
YTa isz inaiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis,

I Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai 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 sžposeliai, 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 
Du kte Pus tyniu; P elen iute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LikosTur- 
tingu Ponu. 35e.

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—rApie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus- 
la pin, 20c,

No.158—A p i e Kapitonai 
Stormfięld Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Vieš
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ka
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 Iš
davinėti Pinigus. 45 pus., 20o.

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

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

Kitokios Knygos '

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

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

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Par 
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groraa- 
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 Krista. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15<j

Kaip Užsisakyti Knygas; >*

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

deszimtuka ekstra del prisįun- 
timo kasztu.

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



“SAULE” MAHANOY CITY. PA.

Nusprendimas Smerties
J^EJOSI tai už laiku Olivero

Cromwello. Valdima .jo pri
skaito 'prie didžiausi! laiku is
torijos Anglijos, idant daeit 
prie didžiausios valdžios. 
Cromwellis* niekados nesibaidė 
prieszais didžiause veikme, 
idant nubausti tuos, kuri drys- 
tu norints .mažiause pasiprie- 
szint priesz ji.

Pulkauninkas Mayfair buvo 
jauniausiu rangoje vaiske Re- 
publikos armijos. Neturėda
mas daugiau kaip trisdeszimts 
metu, eme dalybas jau kelioli- 
kosia musztynese per ka užsi
tarnavo ant dideles garbes ir 
paguodones. Rodes jautėsi lai- 
mingu. Kas-gi db priežastis jo 
nuliudimo, kuri matome ant jo 
veido?

Buvo tai žiemos laike, naktis 
jau užpuolė. Lauke vieszpatavo 
tamsuma ir veįjas; pakajuje 
vieszpatavo didelis tykumas.

Pulkauninkas su savo jauna 
pacziule sėdėjo priesz kamine- 
lo, prisisipaude prie saves tylė
jo, nes jau kalba juju pasibai
gė, o veidai abieju buvo nuliū
dę.

Meldėsi abudu, o dabar pasi
liko jiems tik lauktie ant,....Mo
tore mislindama apie tai net 
sudrėbėjo.

Viena turėjo tik kūdikėli, 
maža septynių metu mergaite 
Ab'bi, vienatine ju numyletina.

Kaip kožna vakaru, teiip ir 
sziandien pabucziavo tėvelius 
priesz atsigulima.

— Del meiles musu kūdi
kio, apszluostinkim aszaras 
musu ir ne duokim jai supras
ti apie nieką.

Linksma mergaite baltplau
ke, su juoku ant josios veideliu 
pasirodė ant slenksczio pasire- 
dus in savo naktine szlebuke, o 
matydama savo teveliąs, inbo- 
go in pakaju mokinėdama,,

Užlipo ant keliu tėvo, kuris 
prispaudė ja prie savo krūties 
ir szirdingai pradėjo bucziuoti.

— Teveli, teveli nebucziuo- 
ke mane teip daug, spaudi ma
ne labai ir suterszi man plau
kus.

Mažiulele jau rengėsi atsito- 
lyt nes tėvas da užlaikė ja prie 
saves, kalbėdamas:

— Neeik da, pasilik ant 
mano keliu. Teisybe, buvau ne
geras, nes nepykie ant manes. 
Kagi turiu tau pasakyti idant 
aplaikyt tėvo atleidima?

Už valandėlės sugryžo links
mumas mergaites, kuri pri
spaudus savo veideli prie veido 
tėvo, prasze idant jai pasakytu 
puikia apysakėlė!

Cit!...:
Tėvai sulaikė kvaipa ir klau

sė. Norints vejas staugė, davė
si girdėt lauke 'žingsniai. 
Žiugsniai artinosi kas kartas 
arcziau, sunkesni. Ant galo 
truputi nutilo.

Pulkauninkas atsiduso leng
viau, rodos iszsisaugojo ko
kios tai nelaimes. Po valandė
lei vela pulkauninkas pradėjo:

— Praszęi manes, idant tau 
pasakytu apysakėlė, o gal nori 
labai linksma, ar teip Ab'bi?

— O! Ne teveli, pasakyk 
man labai liūdna pasaka teip 
liūdna, rodos butu tikra teisy
be! Motinėlė prisiartyk prie 
mus, duokie man savo ranka. 
Teip; O dabar teveli pradek.

— Viena karta buvo trys 
pulkauninkai. Vienoje muszti- 
neje perženge paliepima. vais-

kava, turėjo paliepima už,kabyt 
neprieteliu isz vienos szaliesj 
kad galėtu armija Republikos 
prasiszalyt in saugia vieta. Nes 
pulkauninkai būdami karszty- 
je užklupimo, užklupo ant ne- 
prietelaus isztikruju ir laimė
jo musztyne. Norints ju. vadas 
gyre ju narsumą, bet labai už
pyko ant ju, kad be jo paveli- 
nimo perženge jo paliepima ir 
Hope jiems sugryžti in Londo
ną, kur likosi nubausti.

Viskas pabrango ir 
brangsta, 

Su kožna diena,
Visi rugoja sziandien ant 

brangenybes,
Kur tik pasisuksi. 
Kokia ant to rodą ?

• Rodos ant to nesiranda, 
Nes trusta.i sziandien valdo 

viską,
O ir lenciugines kompanijos. 
Musu perdetinai kongrese, 
Kurie tiek prižada prie'sz 

rinkimus, 
Yra tiktai bernai Irusiu 
Ir kapitalistu ir daugiau 

nieko.
Vienatine ant to rodą yra, 

Pamesti sportavimu ir 
gii'tnuklysta,

Ir rėdytis ko pigiausia 
ir paczedžiausia.

Nemanykite kad toji 
auksine Amerika, 

Visados bus laimingu sklypu 
Su deszroins tveria tvoras 
O auksu įszdeda ulyczias. 
(’zionais eina kova už.
Gyvenimą kas karta 

sunkesne, 
() prispaudimas kapitalizmo 

vis didesnis!
* * *

Ana diena pas mane 
atėjo kaimynas, 

Skundžiasi man baisiai, 
Kad jo pacziule tankiai 

bėga isz namu,
Ir važinėja automobiliais, 

Su kitais “Felais’J ant 
“Džioj-Raid,”

O jisai iuri sėdėt 
“Hauze ir Maindyt” vaikus. 
Asz jam daviau tokia rodą:

Klausyk Jonai, jeigu 
Negalite būtie poroje ir 

gyventi sutikime, 
Tai geriausia eiki e in 

Korta ir paimk divorsa, 
Ba abudu nueisite po 

velniu!
Jeigu butumai ‘Smart Feleris’

Tai priesz aipsivedima 
atidarytum akis, 

Kokia sau boba iszrinkai,
O dabar, “Tu Įeit!” 

* * *
Neturi būti protinga 

mergina, 
Kad iszvest isz kelio 

vaikina.
* * *

Nėra didesnio barnio už ta, 
Kuris kyla tarp prieteliu.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka 

Per paczta, 25 Centai

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

— Tasai didelis vadas tai 
yra Cromwellis, ar teip teveli?

— Teip.
— O pažinsiu ji gerai, asz 

ji macziau. Kada joje raitas 
ant savo balto arklio, tai visi 
žmonis ji bijosi, nes asz jo ne
bijau. .Jisai nuolatos in mane 
szypsojasi.

— O tu maža pauksztele! 
Ar tu žinai, jog tieje pulkau
ninkai jau randasi kalininkais 
Londone, kur ant savo priža
dėjimo likos paleisti tuom kart 
ant luosybes idant galėtu atsi
sveikint su savo szeimynoms 
paskutini karta.

Cit!
Klause, girdi žingsnius. Nes 

tuojaus nutilo.
Motina, pridėjo savo veidą 

prie krūties vyro, idant paslėpt 
baisu kentejima szirdies.

—• Jie atvažiavo szi ryta, 
trauke tėvas.

Akis kūdikio pražybo.
— Tai teveli, toji istorija 

yra tikra ?
— Teip mano vaikeli.
— O, kokis tu geras, teveli! 

Baigk, praszau, baigk grei- 
cziau! Mamyte, tu verki! Pasa
kyk, del ko ?

— Nieko mano aniuoleli, 
asz mislinau apie, apie taisės 
nelaimingas szeimynas pulkau
ninku.

— Ne verk mainyte, pa
lauk, o pamatysi, jog viskas 
gerai iszais. O po tam teveli, 
sziandien isz ryto, kur tieje 
pulkauninkai radosi ?

— Priesz savo luosybe ant 
keliu valandų likos nuvesti iii 
Bokszta. Toje vietoje likos isz- 
klausyti, o slidžios perkratinė
jo o iszrade kaltuosius apsudi- 
no visus tris ant smert!

— O, koki tai nedorus žmo
nis! Mylima motinėlė, ko tu 
veiki ? Neverk! Pamatysi, jog 
jieje nepražus. Nes greieziau 
teveli, pabaigk savo apsakymu.

— Nedrystu.
— Pasakyk man, ar tu tuos 

pulkauninkus pažinsti ?
— Teip, vaikeli, pažinstu.
— Asz ir norėt a u juos pa

žinti, ba asz labai myliu pul
kauninkus. Pasakyk, man ar-gi 
jie norėtu idant asz juos pa'bu- 
cziuotau ?

— Vienas isz ju geistu to 
labai, atsake pulkauninkas 
drebaneziu balsu. Pabucziuok 
mane už ji.

— Gerai, nes ir už anuos li
kusius pabueziuosu tave. Jeigu 
asz juos matycziau tai jiems 
pasakytai!, jog ir mano tėvelis 
yra teip-gi pulkauninku ir tai 
labai narsus. Jisai ta pati pada
rytu ka. ir jus, perdai nesisar- 
matykite savo darbo, ba gerai 
iszpildete savo privalumu. Teip 
jiems pasakytai!, teveli.

— Klausykite! Klausykite! 
Ar tai vejas? No!

— Vardan Lordo Jenerolo, 
atidarykite!

— Teveli, tai yra kareiviai 
pavelinke man atidaryti duris!

Pribėgo prie duriu, atidarė 
ir paszauke linksmai:

— Praszau ineiti. Teveli, 
teveli, juk tai Granadijeriai.

Dabar ‘Saules’ prenumerata 
in Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00, 

n

Kareiviai inejo iii pakaju su 
ginklais ant pec.ziu: aficieris 
pasiklionojo; pulkauninkas, 
stovėdamas, atidavė jam gar
be. Varginga ipati stovėjo prie 
jo, drebėjo isz gailesczio, už
dengdama delnais savo veidą. 
Mergaite žiurėjo ant to visko 
nusistebėjus.

Tėvas ilgai bueziavo paezia 
ir duktere.

— In Bokszta! Pirmin,- 
marsz!

Pulkauninkas apleido savo 
mylimus su kareiviais.

'— Motinėlė, žiūrėk, kokis 
tėvas puikius, kaip tiesai eina! 
Tai jisai nuėjo iii Bokszta. tai 
jisai juos matys, jisai...

— O tu mano pauksztele, 
susznabždejo isz gailesczio mo
tina.

<♦
Ant rytojaus varginga moto

re negalėjo atsikeli isz lovos.
Maža, A'hby aplaiko paliepi

mą idant bovintusi lauke, kad 
neperszkadyti serganeziai mo
tinai. Kada per koki laika siau
tė ant lanko, mergaite pamisli- 
no sau, ar ne butu gerai nueiti 
pas tęva ir pasakyti apie rūpes
ti motinėlės. In valanda po tam 
jau slidžios buvo susirinko 
priesz tribunolą Lordo prote- 
koriaus.

— Mes jiems kalbėjome, 
kad isž terp saves iszsirinktn 
viena ant smert, nes jie nenori 
apie tai nei klausyt, tarė sli
džia.

Veidas Cromwello apsiniau
kė.

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

One of the best ways to insure your 
being safe at home is to invest regularly 
in U. S. Savings Bonds. Then you’ll have 
the necessary cash for unexpected doctor 
bills, the new house you need, or for your 
children’s college educations.

The principal you invest in U. S. Series 
E Savings Bonds is absolutely safe—not 
subject to market fluctuations. And the 
returns are sure—and average 3% inter
est, compounded semiannually when held 
to maturity (9 years and 8 months). With 
the automatic extension privilege, they will 
continue to pay that same high interest for 
10 years more. That means $1.80 in re
turn for every $1.00 invested.

So, win financial security for yourself 
and your family by investing in Savings 
Bonds today—either through the Payroll 
Savings Plan where you work or by regu
lar purchases at your bank.

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

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks, 
1  for their patriotic donation, the Advertising Council and
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— Vienok ne visi pražus, 
ha trauksime už juos losus. At
veskite juos, pastatykite anam 
pakajuje, sustatykit vienas 
prie kito, veidu ir siena, su ran
komis ant pecziu. Duokit man 
žino kada juos atvesite.

Pasilikęs vienas užsimislino 
gilei. Po valandėlei liepe, pa- 
szaukti pas save tania.

— Atveskie man pirmutini 
kūdiki ka užtiksi prie bromo, 
p a I i epe (1 r omv alins.

Tanias sugryžo trumpam lai
ke vesdamas už rankos maža 
mergaite A'b'by. Prisiartino 
prie jo narsai ir be jokios bai
mes, užlipo jam ant keliu, kal
bėdama :

— Asz poną pažinstu gerai. 
Esi Lordu Cromvellu. Asz ma
cziau tave tankiai kada važia
vai pro musu narna. Visi tame 
labai bijo, nes asz tave suvisai 
nebijau.

Nusijuokė tokia, kudikiszka 
kalba (’romva.ll u s.

— .Kaip tai, ponas mane 
neatmena ? O asz poną; da neuž- 
mirszau.

Ir asz tave neužmirszau, 
duodu tau žodi. Pasiliksime e-e 

rais pritelais.
Mergaite pradžiugus suplojo 

rankoms iszgirdus muszimą 
bu'bnu szaukdama:

— Kareiviai! Kareiviai ei
na! Ponas Jenerole, A’bby nori 
juos matyti!

— Pamatysi juos tuojaus. 
Nes pinna turi iszpildyt mano 
paliepima.

Tame laike inejo aficieras 
kalbėdamas:

— Jau ezionais!
Lordas pa,davė mergaitei 

i tris kulkas isz vaszko: dvi bal
las ir viena raudona,. Raiidpna 
reiszke smerti vienam isz trijų 

j pulkauninku.
— O kokia, tai puiki kulka, 

toji raudona! Ar galiu ja sau 
pasilikt ?

— Ne mano mažink. E iki e 
in ana pakaju, kur paregėsi 
tris žmonis stovinezius prie 
sienos. Kožnam indesi po vie
na kulka iii ranka,, o padarius 
tai sugryžk pas mane.

A'b'by nusidavė in parodyta 
pakaju.

Cromvellus pasilikęs vienas 
susznabždejo in save:

— Dievas žino, kam pateks 
raudona kulka.

Mergaite inejus in pakaju 
dirstelėjo ant trijų stovineziu 
žmonių, ant kart pražibo josios 
veidas.

— Ach, tai ir tu czionais 
brangus teveli. Jeigu teip ap- 
laikysi nuo manės puikiause 
k ui kute.

Ir pri bėgus prie tėvo inde jo 
jam kulkute in atkiszta delną, 
o pribėgus prie jo paszauke:

— Teveli brangiauses žiū
rėk ka, turi rankoje, asz. tau 
atidaviau puikiause kulka!

Tėvas supratęs nelaiminga 
dovana savo mylimo kūdikio, 
pagriebė mergaite in glebi, at
siklaupęs pravirko graudžiai.

Aficierai ir kareiviai nega-

O^A - B - CELA
arba pradžia 
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lejo susilaikyt nuo verksmo, 
regėdami toki graudinga atsi
tikima.

Po trumpai valandėlei pri
ėjo aficieras prie nelaimingo 
pulkauninko, dalipstejo jo pe
cziu, tardamas:

— Gra.udinuosiu ponas pul
kauninke, nes ka turiu, daryt 
privalumas man liepe.

— Ka toki? Užklausė mer
gaite.

— Turiu ji iszvesti isz 
czionais, gailiuosiu laba,....

— Iszvesti? Kur? Asz ne
noriu to. Mamyte guli serganti, 
asz atėjau nuvesti teveli na
mon.

Tėvas dirstelėjo su gaileste 
ant mei-gaites, kalbėdamas:

—- Mano kūdiki, asz nega
liu eiti su tavim.

Mergaite pribėgo prie aficie- 
ro, stuktelėjo su kojele in grin
dis szaukdama:

— Juk asz kalbėjau, jog 
mamyte serga. Asz noriu idant 
su manim eitu namon.

Matydama, jog tas nieko ne
gelbsti, nubėgo pas Cromvallu, 
su kuriom atėjo tuojaus. Afi- 
cieriai parogeja jenerola nutilo 
ir prezentavojo ginklus.

— Sulaikyk juos pone! Ma
no mamyte labai serga, asz atė
jau nuvesti teveli namon, o tie
je nedorus kareiviai nori ji ka
žin kur iszvesti!

Girdėdamas tuos žodžius 
Cromwellus paszauke:

— Ar tai tavo tėvas?
— Žinoma, jog tai mano tė

velis ir už tai atidaviau jam 
puikiause kulkute. O! Kad po
nas žinotu kaip asz myliu savo 
teveli!

—■ Ka pradėt? O Dieve ka 
turiu daryt?

Cromwellus užsimislino gi
liai, nežinojo kaip iszeit isz to
jo nelaimingo padėjimo.

Ablby nerimaudama suspau
dė ranka jenerolo szaukdama:

— Reike jam pavėlinti ei
ti su manim. Juk man to neat
sakysi !

Cromvellus nusiszypsojes, 
uždėjo ranka ant galveles mer
gaites tarė:

— Dievas tave prisiuntė in 
czionais, idant parodintum kė
lė in teisingystą. Vardan Jojo 
iszduodu viroka: kalininkai 
esate visi luoši!

— GALAS —

— 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 nuliūdima. 
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Žinios Vietines
— Czedinimo Laikas tesis 

ligi Spalio (Oct.) 30-ta.i dienai.
— Lietuviu Moterų Kliu

kas isz Schuylkillo p a v i e t o 
“Tea ir Fashion Show” kur in- 
vyko Nedelioj, Rugsėjo 23-czia 
diena in Necho Allen svetainė
je Pottsvilleje, 'buvo pasekmin
gas. Sekanczios nares buvo ant 
tos dienos komiteto: Isz Frack
ville, .ponia Ed. Dalton; Isz Ma- 
hanoy City, ponia. J. Pangonie- 
ne, ponia S. Boczkauskiene ir 
ponia Helena Gabi in; Isz Mi
nersville, ponia El. Canfield ir 
Teresa Ziegmont isz .Gilberton.

— Subatoj pripuola Szv. 
Mykolo Arkangelo, o Tautisz- 
ka Vardine: Vilkalis. Ir ta die
na: 1911 m., Italu-Turku ka
ras 'prasidėjo; 1530 m., Lietu
voje apskelbta instatymai.

— Apie 200 darbininku su- 
gryžo prie savo darbo in Bun
dy Tu'bing kompanija Home
town. Szitie darbininkai 
dirbo per keletą menesius 
priežasties kad kompanija 
turėjo užtektinai orderiu.

— Nedelioj, Szvento Vardo 
Draugijos isz Schuylkillo ir 
Carbon pavietu, dalyvaus Szv. 
Misziose laukio, in West End 
Stadium iparlce, treezia valan
da popiet.

—■ Nedelioj pripuola, devy
niolikta Nedelia po Sekminių, 
taipgi Szv. Jeronimo, o Tau- 
tiszka Vardine: Bytaute. Ir ta 
diena: 1938 m., Muencheno su
tartis, kai Czekoslovakijos Su
deten žemes buvo pavestos Vo- 
kiecziams. Anglijos Ministeris 
Neville Chamberlain, pargryž- 
dama.s isz tos konferencijos, sa
vo žmonėms pasakė: Asz par- 
neszu jums taika musu lai
kams.

— Panedelyje .pripuola pir
ma diena Spalio-October, taip
gi Szv. Remigijo, o Tautiszka 
Vardino: Mastis. Szis Monesis 
paszvenstas ant Garbes Szven
to Rožancziaus. Menulio atmai
nos: Jaunutis 3 d., Prieszpilnis 
11 d., Pilnatis 19 d., Delczia 26 
d. Ūkininku Priežodžiai: Ru
dens skaidres dienos gabena 
yiek veja ir sniegus. Jeigu zui
kelis ilgai va,saros kaili deveja, 
tai ir žiema dar toli. Jeigu Spa
lio menesis szaltas, tai ateinan- 
cziame mete ne'bus kirmėlių 
gadinaneziu kopusius. Ir ta 
diena 1946 m., vienuolikta Na
ciu buvo pasmerkti mirties 
bausme ant kartuvių, už ka- 
riszku prisikaltimus, o dvylik
tasis Martinas Bormanu, bu
vo pasmerktas taippat būti pa
kartas, kai tik bus sugautas, o 
trys kiti 'buvo pasmerkti iki 
gyvos galvos in kalėjimą; 1910 
m., Los Angeles miesto, Cali- 
fornijos valstijoje laikraszczio 
“Times” redakcija susprog
dinta, apie dvideszimts žmonių 
žuvo.

Manag'ua,’Nicaragua. — 
Prezidentas Anastasio Somoza 
likos nuszautas per žmogžudį, 
Rigoberto Perez, kai preziden
tas dalyvavo politiszkoj susi
rinkime. Žmogžudis likos nu
szautas per policija. Amerikos

daktarai padare operacija ant 
Prezidento Somoza, iii Ameri
kos Gongas kariszka ligonbu
te in miestą Balboa, Panama. 
Apie 200 sukilėliai likos su- 
areszutuoti per Managuos poli-

suspėjo su parasziutu iszszok- 
ti.

Vardai žuvusiuju nebuvo 
paskelbti. Taip paprastai vais- 
kas daro kol pranesza 
nems ir pažystamiems.

gimi-

Gaisras Miszke
ANGLIJA GRASINA v.

EGIPTIECZIUS

ne- 
isz-
ne-

— Utarninke ip r i p u o 1 a 
Aniuolu Sargu, o Tautiszka 
Vardine: Eidvilis. Ir ta diena: 
1945 m., pirmutine Taikos 
Konferencija užsibaigė Londo
ne, Anglijoje, o po dvideszimts 
dvieju dienu, visi Atstovai pri
sipažino kad nieko nebuvo nu
veikta; 1914 m., po sanvaites 
musziu ties Augustavu Vokie- 
cziai likos sumuszti ir atstumti 
už Lietuvos rubežiaus; 1935 m., 
Italijonai užsipuolė ant Ethio- 
pijos kraszto; 1949 m., Rusija 
pripažino Komunistiszka Kini- 

- jos valdžia ir pasmerkė Chiang

Gaisras miszke iszkele 
liepsnas ir durnus, kurie bu
vo matomi per kelias mylias 
apylinkėje ant vieszkelio 
Highway Highlands, in La

Crescenta, Californijoje. 
Virszininkai stovi ant viesz
kelio ir seka darbininku, ug
niagesiu darba.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nas priesz vakarines tautas ant 
saito klausimo.

Kai-sheka kaipo sukilėli.

Girardville, Pa. —
Panedelio vakarai apie 9:05 va
landa pasimirė ponia Mare 
Raulinaitiene, nuo 507 W. Ma- 
hanoy uly., in Ashlando ligon- 
bute. Velione staiga! susirgo 
Nedėlios ryta namie, ir likos 
nuveszta in ligonbute. Gimė 
Lietuvoje. Po tėvais vadinosi

valanda ryte ir palaidotas in 
parapijos kapinėse.

A. a. Vincas Kunigonis buvo 
malonaus budo žmogus ir pa- 
sielginejo su. kožnu mandagiai. 
Buvo “Saules” skaitytojas 
nuo daugelis metu. Lai ilsisi 
amžinam atilsi musu senas

New York, N. Y. —
Rice, Racziute. Jos vyras Jur-į Garsioji Ellis Sala, New Yorko
gis mirė 1945 motuose. Paliko 
tris dukterys: Blanczia, pati 
Vinco Poczkieno, Brooklyn, N. 
Y., Beatracija, pati Juozo Mi- 
katieviezio, Ashland ir Jenina, 
pati Louis Jones, mieste, taip
gi sunu Viktorą, Philadelphia, 
ir seseri Ona, Lietuvoje; broli 
Juozą Rogers, New York, ir 
daug anūku ir anuukes taipgi 
keletą, pro-anuku. Laidojo Pet- 
nyczios ryta, deszimta valanda 
ir palaidota iii Kalvarijos Kal
no kapinėse.

Frackville, Pa. —
Senas miesto gyventojas, po
nas Vincas E. Kunigonis, nuo.9 
N. Broad Alt. uly., pasimirė pa
reita Sukatos diena, savo na
muose. Velionis gimė Lietuvo
je, atvyko in Amerika daugelis 
metu atgal. Buvo angliakasis, 
ir daugelis metu dirbo mainuo
se, bet isz priežasties senatvės 
prasiszalino nuo darbo ir buvo 
ant pensijos. Prigulėjo prie 
vietines Lietuviszkos parapi
jos ir Szv. Vardo Draugijos, 
taipgi prie UM\VA Unijos lo
kalu Nr. 1557. Paliko dideliame 
nuliudime savo paczia Teofilą;, 
septynis sunus: Alberta ir An
taną namie; kareivi Sgt. Juozą 
kuris tarnauja 201st Signal Co. 
Fort Huachuca, Arizona; Vin
ca, Philadelphia, Joną, Maha- 
noy City, Alexandra, Hasbrook 
Hgts., N.J., ir Edvardu mieste, 
taipgi duktere Teofilą, pati 
Clement Huot, isz Turtle 
Creek. Laidojo Seredos ryta, su 
apiegomis in Apreiszkimo Pa
neles Marijos bažnyczioje 9:30

Valstijos policijantas Robert Robert Sinclair, isz Prospect 
Stackhouse sako kad Pettit va-; Park.
žiavo ant Nr. 519 vieszkelio, | Delaware Apygardos dakta- 
kai jo automobilius sudužo in 
to tilto ramsti. Jo automobi
lius buvo visiszkai sunaikintas. 
Policijantas spėja kad tas žu
vęs draivjerys baisiai greitai 
važiavo ir negalėjo savo auto
mobiliu suvaidinti prie to už
sisukimo ir už tai visu 
smarkuma davė in ta 
ramsti.

savo 
tilto

PORELE ŽUVO
POLICIJANTAS

SUVAŽINĖTAS

ras, Coroner Elmer McCaus
land sako kad Sinclair’s sunus 
Stanley Johnson užtiko jo la
voną.

Jo žmona sako kad jis jau 
keletą dienu kaip nesveikavo 
ir skundiesi kad jis serga.

ZMOGZUDIS
PASIMIRĖ

NEW YORK, N. Y. —
AIITAMARTI VII? ■ Geor=e Meyer pasimirė in po- 
A v 1 VlVlvDlL/1 JLj ijcįjos ofisus tik keletą minu-

------ 2 _ ' c2^u P° to kai jis buvo tenai 
atvesztas ir intartas už nužudi-ATLANTIC CITY, N. J. —

Vyras su moteriszke buvo su- nįma savo žmonos, 56 metu 
rasti negyvi automobilyje, prie' am£iaus Carol.
Garden State Parkway, apie Policijos Daktaras sako kad 

metu amžiaus Joseph J. Turner keturiolika myliu nuo Atlantic jįs pasimirė nuo szirdies ligos, 
nuo West Ontario uly., buvo City.

Moteriszke buvo 35 metu tave už taip sumuszima savo 
j amžiaus Elizabeth M. Trice isz 
j East Orange, N. J. Ji pasimirė

myliu in valanda, kai staiga 
kas nors sugedo ir jis negalėjo 
to didelio autobusio suvaldyti. 
Tas autobusas nulėkė nuo 
vieszkelio ir apsivertė. Beveik 
visi jo langai buvo iszdaužinti.

Policijantai greitai pribuvo 
ir draiveriui padėjo visus isz to 
apvirtusios autobuso isztrauk- 
ti. .•'■n'i't v i*,

Visi sužeistieji buvo nuvesz-" 
ti in Szvento Pranciszkaus li
gonine, in Trenton, N. J. Visi 
buvo vėliau paleisti. Bet 19 me-' 
tu John May e, isz Brooklyno ir 
Ponia Kathleen Morrissey, 31 
meto amžiaus isz Astoria, L. I., 
buvo sulaikyti nes jiedu buvo 
labiau sužeisti.

PHILADELPHIA, PA. —
Policijantas, Park Guard, 25 VIRSZININKO 

ŽMONA PASIKORĖ
Policijantai buvo ji suaresz-

suvažinėtas, kai jis ėjo skersai 
East River Drive, netoli nuo 
East Falls tilto.

Vienas draiverys buvo susto- j in Atlantic City ligonine apie 
jes ir norėjo pasiklausti apie 
kaip ir kur ten važiuoti. Polici
jantas Joseph J. Turner prade- 
o eiti skersai ta vieszkeli, kai 
automobilius ji partrenke. Ta 
automobiliu draivino 24 metu 
amžiaus Francis A. Cupelli.

Policijantas buvo nuvesztas 
in Memorial ligonine in Rox- 
torough. Daktarai sako kad 
jam koja buvo nulauszta. Jis 
vėliau buvo perkeltas in Phila
delphia General ligonine.

Kas czia buvo kaltas mums 
dar neteko dažinoti, bet drai
verys nebuvo suaresztuotas.

devinta valanda isz ryto.
Vyras, 47 metu amžiaus Geo. 

Drumgoole, isz Asbury Park, 
pasimirė apie puse po vienuo-i 
liktos.

Policijantas State Trooper 
Leroy Umholtz, isz Absecon, 
sako kad iszrodo kad jiedu bu
vo susitarė nusižudinti; iszro
do kad jis pirmiau ja nuszove 
ir paskui sau paleido kulka in 
galva. Jis sako kad jie buvo 
palike trumpus rasztelius, ji 
savo tetai Rose, o jis savo gimi
nėms.

žmonos kad ji pasimirė. Jis bu
tu buvęs teisiamas mirties 
bausme, bet jis miestui ir vals
tijai daug pinigu sutaupino del 
tokio teismo, kai jis pasimirė.

AUTOBUSAS
PASLYDO

Žmonių Sužeisti;
Du Pavojingai

DRAIVERYS
UŽSIMUSZE

DRUKORIUS
NUSISZOVE

PHILADELPHIA. PA. — 
“Philadelphia Inquirer” laik- 
raszczio darbininkas, druko-

uoste, parduodama. Sala yra 27 
akeriu dydžio, joje yra 53 pa
statai. Per penkios deszimts 
metu ta sala buvo naudojama 
Imigrantams sijoti. Czia visu 
pirma buvo atvežami atvyks- 
tatieji in szi kraszta ir isz czia 
buvo leidžiami toliau važiuoti.

Aledo, Illinois. —
Ne per daug žinių buvo galima 
gauti, bet kiek galėjome suži
noti, tai autobusio nelaimėje 
žuvo du žmones ir szeszi ar 
daugiau keleiviu buvo sužeista 
kai greitas autobusas .susimu- 
sze su t roku, netoli nuo Aledo 
miesto. Vardai žuvusia ir su
žeistu nebuvo paskelbti.

AGENTAS IN KA
LĖJIMĄ UŽ TAKSAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kui priversdamas juos jam pri
mokėti kad jis tylėtu.

EROPLANAS C-47 
SUDUŽO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

paprastai ima apie szeszias va
landas.

To kalno virszune in kuria 
tas eroplanas sudužo yra vie
nuolikos tukstancziu penkių 
szimtu pėdu augsztumo.

Nelaime taip staiga atsitiko 
kad nei vienas isz tu lakunu ne-

PHILLIPSBURG, N. J. —
Dvideszimts Usztuoniu metu 
amžiaus Thomas E. Pettit, nuo 
507 Main Street, Phillipsburg, i rius buvo surastas savo namuo- 
buvo ant vietos užmusztas, kai se negyvas. Policija sako kad 
jo automobilius atsidavė in tli- szalia jo jie rado medžiokles 
to ramsti prie Morrie’s Acres, karabina, kurio vienas 
apie penkios mylios nuo Phil- dis buvo iszszautas. 
lipsburg miesto.

varna-

HIGHTSTOWN, N. J. —
Autobusas, važiuodamas isz 
Phi’adelphijos in New York, 
paslydo ant New Jersey Turn
pike ir apsivertė apie vidur
nakti.

Ant to autobuso važiavo 39 
žmones. Asztuoniolika isz ju 
buvo sukriesti ar sužeisti, o du 
buvo labai pavojingai sužeisti.

Nelaime atsitiko per lietu, 
apie myle nuo Hightstown ant 
greito ir naujo New Jersey 
Turnpike.

Autobuso draiverys, dvide- 
szimts devynių metu amžiaus 
Willard Russell Miller, isz New 
York, sako kad jis tuo sykiu 
važiavo apie szeszios deszimts

FORT DIX, N. J. — Penkios 
deszimts dvieju metu amžiaus 
Ponia Adele H. Peterson, isz 
San Francisco, California, vir-» 
szininko žmona, buvo surasta 
negyva savo kambaryje armi
jos ligoninėje. -

Kapitonas Tom Hamrick, 
karininkas sako kad armijos 
policija sako kad ta moteriszke 
pasikorė. Ji nepaliko jokio 
rasztelio ar pasiaiszkinimo ko
dėl ji nusižudė.

Ji su savo vyru, Carl H. Pe
terson buvo ka tik sugryže isz 
Iceland, kur jos vyras yra ar
mijos atstovas. . , ' y

SVARBUS ■
PRANESZIMAS!

Apie ‘Saules’ 
Prenumerata

Jis buvo 57 metu amžiaus

LIGHT.YOUR HOME

i===

WITH LAMPS!

Lamps that are pleasing to look at 
are not always easy on the eyes. Too 
often people shopping for lamps con
sider only styling and have no concern 
for the lighting they provide. The one 
sure i way*you can have both is to bu ’ 
lamps bearing the “BEAUTY-plus” ta^ 
. . . your guarantee of decorator styling 
plus sight-saving lighting.

BEAUTY-plus lamps are available 
in all styles, colors and sizes to blend 
with your present furnishings. You’ll

find just the right lamp to add new 
charm and beauty to any room in your 
home. And most important, BEAUTY- 
plus lamps also meet the rigid speci
fications for proper lighting. No matter 
what the seeing task might be, you can 
be sure you’ll have adequate and prop
erly diffused light.

Visit your lamp dealer today! Look 
for the lamps you need. . . the lamps 
with the BEAUT Y-plus tag.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai ‘ ‘Saules ’ ’ stengiesi 

palaikyti sena preke, kaina 
tol, kol galėjo, bet, matydami, 
kad kiekviena menesi sunkiau 
ir sunkiau užlaikyti spaustuve 
ir iszleisti “Saule,” leidėjai 
yra priversti pakelti prenume
rata Dabar!!!

Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks:

Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00i

Kanadoje: Metams $8.00'; 
puse metu $4.50.

Pietų Amerika, Vokietijoj ir 
Skotlandije: Metams $10.00; 
pusei metu $5.50.

Atskiras “Saules” numeris 
10 centai. :

Prenumerato ir atskiru nu
meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad “viskas” mums 
teipgi pabrango! Pabrango vi
sas materijolas, kuris yra rei
kalingas laikraszczio leidimui! 
“Taipgi sziandien viskas paki
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo- 
keseziai!” Tikimies kad musu 
Guodotini Skaitytojai supras, 
kodėl mes esame priversti tai 
daryti!

Mums baisiai nemalonu apie 
tai jums praneszti, bet kagi ga
lima daryti? Pinigai yra reika
lingi del laidinio “Saules” ir 
del užlaikymo darbininku!

Stengiamies vesti laikraszti 
“Saule” kuogeriausiai, kad ji 
patiktu musu mieliems Skaity
tojams, ir turime vilties, kad 
visi sutiktu su musu praszymu 
ir pasiliks musu Skaitytojai ir 
Draugai ant toliaus. Szirdingai 
Acziu! - :

I Su gilia pagarba, liekame^
— “Saules” Leidėjai.

i
I


