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Mitzi, parakeet pauksztis 
czia parodo kad ji nesibijo 
kad ir kates. Ji ežia per savo 
lizdo groteles pasiszneka su 
kate ir parodo jai kad ji vi
sli kacziu'nesibijo. Parodos 
vajus tokiu paukszcziu buvo

Isz Amerikos
NUŽUDĖ SAVO 

VYRA

SCRANTON, PA. — Ketu- 
ri vaikucziu motina apvaiksz- 
cziojo savo keturios deszimta 
gimtadienio diena, nuszauda- 
ma savo vyra, kai jis kalbėjosi 
su draugu per telefoną.

Trisdeszimts keturiu metu
amžiaus Eugene J. Gribvin pa- | 
simire, kai jo žmona ji perszo- į 
ve per peczius. ,

Ladka,wanna Apygardos
District Attorney, Carlon M. 
O ’Malley sako kad 40 metu j 
amžiaus Ponia Doris Gribbin 
dabar bus intarta už žmogžu
dyste.

O’Malley ir valstijos polici- 
jantai sako kad szitaip atsiti-1 
ko:

Ji su savo vyru buvo nuva- ■ 
žiave in Scrantona apsipirkti. 
Jis jai buvo nupirkęs keletą 
drabužiu del jos gimtadienio 
dienos. Paskui jiedu užėjo in 
kelis saliunus tinkamai ap- 
vaikszczioti jos gimtadieni. f

Jiedu sugryžo namo apie 
szeszta valanda vakare ir susi
barė, susiginezino. Ji jam pri- ■ 
kaisziojo kad jis visai už dyka’ 
intarineja jųdviejų dukreles, 
12 metu Doris, 10 metu Betty 
Lou ir 8 metu Jean.•

Jis ja pastūmė ir ji puldama 
kakta prasiskėlė. Kai ji isz- 
ejo isz to 'kambario jis paszau
ke savo drauga, darbininką 
Robert C. Hettes pasitarti ku
rio automobiliu jiedu vartuos 
ant rytojaus važiuoti in darba. 
Jis atsitupės ant grindų kalbė
jo per telefoną. Jo žmona ine- 
jo in ta kambarį su mažu me
džiokles karabinu ir pasakė 
kad ji nuszaus. Jis tik ranka

Nesibijo Kates ŽINIOS,

NE NAUJIENOS

laikomas in Madison Square 
Boys Club, New York mies
te. Szito katinuko savinin
kas yra Howard Roberts, ir 
pauksztele priguli Ponei Ge
raldine Grossman.

o o o

i pamojo ir jai pasakė kad ji ne- 
j žino kaip ta karabina atpro- 
vinti.

Tik sykiu pasigirdo szuvis ir 
jis sukniubo. Telefono vamz
delis nusirito ant grindų. Jo 
draugas visa tai per telefoną 
girdėjo. .Jis paszauke valsti- 

I jos policijautus.
Jiedu buvo atsikraustė ežia 

tik apie szeszi menesiai atgal 
isz Long Island, New York. Ji 
turi kita, devyniolikos metu 
dukterį po kitu vyru.

EROPLANU
KOMPANIJA
NEATSAKOMINGA

WASHINGTON, D. C. — 
Civil Aeronautics Sztabas sa
ko kad eroplanu kompanija nė
ra atsakominga už mirti Oren 
A. Pruitt, kuris su savo nuota
ka buvo insisedes in eroplana 
in Charlotte, North Carolina, 
ir paskui iszkrito isz to eropla- 
no kai eroplanas buvo szeszis 
tukstanezius penkis szimtus Į 
pėdu virsz Shelby, N. C.

Kompanija praparodino kad 
Ponas Oren A. Pruitt buvo ge
rokai iszsitraukes, iszsigeres 
kai jis in ta eroplana inlipo, ir 
kad paskui jis per klaida ati
darė eroplano duris in lauka, 
kai jis mislino kad jis eina in 
iszeinamaji kambarį.

Mums iszrodytu kad ežia 
, klausimas ne kiek tas žmogus į 
i buvo iszsigeres, bet kaip apie 
: tas eroplano duris? Ar tokias 
duris galima visados atidaryti 
ant eroplano; ir jeigu galima, 
tai kodėl? Tokios durys turėtu 
būti užrakintos ypatingai kai 
eroplanas jau pasikelia in pa
danges.

Juk kad ir paprasto, mažo 
traukinio durys būva užrakin
tos kai traukinys važiuoja.

WASHINGTON, D. C. —
Ana sanvaite atėjo žinios sta- 
cziai isz Maskvos, kad Sovietu 
Rusijos Užsienio Ministeris 
Dmitri T. Shepiloves buvo 
pravarytas isz savo vietos, ir 
in jo vieta buvo paskirtas An
drei Gromyko.

Gromyko jau mums yra se
niai pakinstamas kaipo Sovie
tu papirktas szmpas ir szpie- 
gas Vaszingtone.

Už tai mes nei nesiskubino
me su szitomis žinutėmis, nes 
jos mažai kad, ar visiszkai 
nieko nereizkia.

Nežiūrint kokiu vardu So
vietu Rusijos Užsienio Minis
teris pasivadintu, jis vistiek ta 
pati darba turėtu dirbti, nes į 
jis, kaipo asmuo nieko nereisz- 
kia, nei pas mus, nei Rusijoje. 
Jis tik daro ir sako kas jas bū
va insakyta. Velnias tas pats, 
ar jis juodas ar rauduonas.

Jei dar ka reiketu pridėti 
prie szitu žinueziu, kurios, mes 
atkartuojame, nėra naujienos, 
tai tik szis: Dmitri T. Shepilo- 
vas buvo džentelmonas. O to 
apie Gromyko mes negalime 
pasakyti.

Izraelis Nenusileidžia
............. „ I

I
Abba Eban, Izraelio Am

basadorius in Amerika, pa
rodo paveikslus Egiptu ka
reiviu vietoves Egipte in 
Gu’f of Aquaba apylinkėje. 
Jis isz važiavo isz savo 
kraszto in Vaszingtona del 
septynios deszimts minueziu 
konferencijos, pasitarimo su 
Prez. Eisenhoweriu.

Jis teipgi pasitarė su mu
su kraszto Sekretoriumi 
John Foster Dulles, per savo 
atsilankyma. Jis Amerikos 
valdžiai griesztai ir aiszkiai 
pasakė kad Izraelio armijos 
tos vietos neapleis isz ten 
nepasitrauks kol Egipto ar
mijos isz tos paties vietos sa
vo kariuomenių neatszauks.

Czia isz tikro eroplano sztabo 
kalte, o ne keleivio.

SKAITYKIT 
S A U L E 

PLATINKIT!

NEKALTAS 10
METU KALĖJIME

Dabar Jam Bus 
“Dovanota”

PHILADELPHIA, PA. —
Wil.iam Green, Laivyno vete
ranas yra kalėjime iszbuves 
deszimts metu per klaida. Jis 
buvo pasmerktas Balandžio 
szesziolikta diena, 1947 metais 
už nužudinima sargo viename 
Philadelphijos teatre, Kovo 
ketvirta diena, 1946 metais.

Jis per visa jo teismą ir tar- 
dinima gynėsi kad jis yra ne
kaltas, bet vistiek buvo nuteis
tas. Dabar, po deszimts metu 
pasirodo kad jis tikrai buvo 
nekaltas.

Jo advokate, Rose Kotzin sa
ko kad ji sutinka priimti mies
to valdžios “dovanojimą” kad 
tas buvęs jurininkas butu pa
leistas.

Laikrasztininkai jos užklau
sė ar ji dabar reikalaus kad 
valdžia kaip nors jam atlygin
tu už visus tuos metus kalėji
me. Ji atsake kad sunku, be
veik negalima nustatyti kaip 
ir kiek ežia butu' galima atly
ginti.

Harry Steinbrook, District 
Attorney’s ofiso virszininkas 
paaiszkino, kad nėra jokiu pi
nigu paskirta tokiam atlygi
nimui, ir kad. tas buvęs juri
ninkas negali miesto valdžia 
skusti ar patraukti in teismą. 
Jis toliau aiszkino kad kas pa- 
naszaus buvo atsitikę New 
York valstijoje apie keturi me
tai atgal. Ten valstijos Kon
gresas turėjo susirinkti ir nu
statyti kaip tam nekaltam žmo
gui atlyginti. Jis sako kad kas 
panaszaus turės czia Philadel- 
phijoje dabar but padaryta.

Mes tokia klaida supranta
me ir dar geriau .suprantame 
kad teismas ir valdžia dabar 
turi ta nekalta žmogų paleisti 
ir jam kaip nors atlyginti, bet 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

EROPLANAS SU 139
KAREIVIAIS

NUKRITO

22 Sužeisti

SEOUL, PIETŲ KORĖJA. 
— Didis Armijos C-124 Globe- 
master eroplanas, veszdamas 
szimta penkios deszimts devy
nis Amerikieczius kareivius
nukrito ant mažos salos in Han 
upe.

Nei vienas nebuvo už musz- 
tas, bet dvideszimts du ar dau
giau tu kareiviu buvo sužeisti.
Vienuolika isz tu sužeistu tu
rėjo būti nuveszti in vietine li
gonine.

To eroplano inžinai sugedo 
kai jis jau buvo tik deszimts 
myliu nuo vietos kuris butu 
saugiai nusileidęs. Visi karei
viai buvo ant atostogų, vakaci- 
ju isz Japonijos.

Vasaruoja Sziltuose 
Krasztuose

Marie Segal ežia mato ir 
gerai supranta kad daug 
geriau vasaruoti ar žiema 
praleisti Floridoje negu 
sziaureje. Ji ežia parodo 
kaip bagoeziai praleidžia 
žiemos menesius Floridoje. 
Gražuole Segal ežia tik ar- 
zina tuos, kurie neturi laiko 
ar pinigu važiuoti in Flori
da del žiemos laiko.

APVOGĖ VIESZBUTI

PHILADELPHIA, PA. — 
Szeszios deszimts penkių metu 
amžiaus Oscar Roesler, nakti
nis kliarka, darbininkas in 
Biltmore vieszbuti, hoteli ant 
Arch ulyczios buvo dvieju va
giu apvogtas apie puse po pen
kių isz ryto. Vagiai gavo szim
ta trisdeszimts penkis dole
rius.

Darbininkas Oscar Roesler 
detektyvams pasakė kad tiedu 
vagiai priėjo prie jo ir paklau
sė ar jie gali gauti kambarį ir 
kiek kasztuoja. Paskui jie isz- 
sitrauke revolverius ir pasakė 
“atidaryk duris jeigu nori dar 
pagyventi. ’ ’

Jie gavo suimta dvideszimts 
doleriu isz registerio ir penkio
lika doleriu isz jo kiszeniaus.

Vagiai buvo balti ir jauni. 
Jiedu iszejo ir rodos pešti sau 
nuėjo, bet galimas daigtas kad 
jųdviejų kitas lauke su auto
mobiliu.

PASITkAUKE,

GERAI PADARE

WASHINGTON, D. C. — 
Mse per daug nežinome kas 
ten darosi Vaszingtone, tik 
tiek žino, kiek jie kituose laik- 
raszcziuose prisiskaito.

Bet mums iszrodo kad Ro
bert Tripp Ross, Apsaugos Se
kretoriaus pagelbininkas ge
rai padare kai jis isz tos savo 
vietos pasitraukė.

Jo žmona ir jo szvogeris turi 
kelnių fabriką. Tas fabrikas 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

23 METU TĖVAS
PRISIPAŽINSTA

Apvaginėdavo
Jaunas Poreles

Automobiliuose

PHILADELPHIA, PA. — 
Philadelphijietis, 23 metu am
žiaus, trijų vaikucziu tėvas 
prisipažino policijantams kad 
js tykodavo aplink jaunu pore-1 
liu sustojusius automobilius in 
Wh’temarsh Township ir ap- 
va ginedav'o.

Jis yra Raymond L. Walker. 
Whitemarsh policijantai ji da-! 
bar laiko už vagystes ir už už 
si puolimus ant jaunu merginu, 
kol paaiszkes kuris teismas ji 
teis, Philadelphijos, Spring- ■ 
field ar Montgomery aipygar-; 
dos. Nes tos vietos kur jis savo 
“darba” vede yra ant ar prie 
visu tu rubežiu.

Whitemarsh Township poli
cijos virszininkas, Edgar E. 
Mitchell sako kad Walker yra 
prisipažinęs prie dvylikos to
kiu vagyseziu, bet kad jis už
sigina, kad jis butu ant kuriu 
merginu užsipuoles.

Policijantai jo jieszkojo per 
szeszius menesius. Jis buvo 
suimtas anksti ryta, ir isz pra-1 
džiu užsigynė, bet kai szeszios 
poreles po prisieka pasakė kad 
tai jis jas apvogė, jis prie vis
ko prisipažino.

Policijantai ilga laika, apsi
rengė kaipo jaunos merginos
ir moterys, tyczia toje vietoje fabriko vartų ir autobusas vi- 
sustabdydavo savo automobi-, su savo smarkumu ir svoriu 
liūs ir laukdavo to vagies; bet davė in ji.
ve^tu^ Jis buvo nuvesztas in Taylor

Ana sanvaite policijantai. ligonine, in Ridley Park.
gavo per telefoną praneszinia j Trisdeszimts vieno meto am- 
kad kaz koks ten svetimas au- žiaus Charles Wagner, isz 
te mobilius yra paliktas vieno Crum Lynne, ta autobusą vai- 
susiedo darže in Lafayette ravo. Jis tuo laiku veže darbi
nius susiedija. ninkus isz International Air-

Greitai pribuvo keli polici- port in Newcastle, Delaware 
j antai, ir Saržentas Charles kai nelaime atsitiko.
Young tuojaus pažino, atsimi-’ ————--------------

Virszininko Duktė Apsivedė

Andrew W. Cordier, po 
deszine, asistant in Tautu 
Sanjunga Sekretoriaus Ge
nerolo Dag Hammarskjold 
pagelbininkas, czia pasirodo 
su loszike duktė, Louise Cor
dier, pirm negu ji apsižėnijo 
in Miami, Floridoje. Ji apsi- 

ne to automobiliaus laisniu nu
merius. Automobilius prigulė
jo vienam tokiam vyrui, kuris 
pirmiau buvo intartas už tas 
niekszystes, bet vėliau buvo 
paleistas, nes policija neturėjo 
gana priparodinimu ji- sulai
kyti ar suaresztuoti.

Tas apleistas, tuszczias au- 
tcmobilius tuojaus buvo nu
veržtas ini policijos garadžiu, 
ir keletą, kitu policijantu buvo 

i greitai paszaukta visa ta apy
linke gerai “iszszukoti.”

Eilinis policijantas Kenneth 
Blewitt sueziupo Walker ant 
Ridge Pike, netoli City Line. 
Jis viską užsigynė kol polici
jantai ji supažindino su jo ap- 
vegtomis porelėmis.

Jis tada prie visko prisipa
žino, bet vis gynėsi ir dabar gi
nasi kad jis nei vienos mergi
nos nei moteries neužsipuole, 
nes jam re bobos rūpėjo, bet 
tik pinigai.

AUTOBUSAS IR
AUTOMOBILIUS

LESTER, PA. — Philadel- 
phijietis buvo sužeistas apie 
septinta valanda isz ryto kai 
jo automobilius susimusze su 
autobusiu ant Industrial viesz- 
kelio, netoli nuo Westinghouse 
Electric kompanijos fabriko, 
in Lester.

Tinicum Township polici
jantai sako kad 53 metu am
žiaus Claud J. Emery, isz Phi
ladelphijos buvo sustojęs del 
rauduonos szviesos prie to

ženijo su Peter Collins, Ang
lijos automobiliu inžinierių 
ir lenktynių didžiūnu. Del 
Tautu S -am jungos reikalu, 
jos tėvas nebegalėj o pasilik
ti del j u vestuvių. >

Loszikes vardas ant teatro 
estrados yra Louise King.
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‘ •0 mr ■ mahanoy city, pa.

Kas Girdėt
Vokietijoje jau per keletą 

dienu nepaprastai sziltai. Kele
tą restaurantu ir saliumi isz- 
nesze krieslus ir stalelius lau
kan, kad žmones galėtu valgyti 
ir gerti ant szviežio oro. Bet, 
policija uždraudė, remdamasi 
ant seno instatymo, kuris sako 
kad restaurantai ir saliunai ga
li lauke kostumeriams patar
nauti tik nuo Kovo- penkiolik
tos dienos iki Spalio penkiolik
tos dienos.

Bet tada Berlyno miesto- val
džia insikiszo ir pasakė kad 
jiems nereikia, paisint to insta
tymo sziais metais nes oras 
toks sziltas ir gražus, kaip kad 
butu pavasaris.

Floridoje. Mes Lozorio aszaras 
jam liejame. Kaip gaila kad 
jam nepatiko musu milijonie
rių atostogų vieta. Mes atsi- 
praszome, kad jam tenai nebu
vo taip smagu kaip jis tikėjosi.

Kiek isz musu skaitytoju ga
vo ar turėjo proga važiuoti in 
Florida del 'žiemos atostogų? 
Ant vienos rankos pirsztu ga
lėtume suskaityti. O sztai, ežia 
vienas Vengrijos sportininkas, 
pabėgėlis, ubagas dabar Lozo
rių gieda, kad jam nebuvo vi
si patogumai tenai parūpinti. 
Mes, be jokios pagiežos jam 
pa t a r turn sveikam
savo tėvynė ir pasižiūrėti in 
koki “Floridos” kraszta jo tė
vynės Komunistai ji pasiims.

111

Baltimoreje vienas kostume- 
ris saliune laimėjo ginezus bet 
atsidūrė in lakupa.,

Patrick Duran, ramiai ir ty
kiai sau. mauke alaus bonka, 
kai bartinderys pasakė kad 
jau laikas saliuna uždaryti, ir 
jis paėmė isz Patrick Duran jo 
dar neiszgerta alaus bonka. 
Patrick Duran pareikalavo 
kad tas, bartinderys. jam su
gražintu septynis centus už jo 
neiszgerta alų. Kai bartinderys 
nesutiko ir iszkilo- ne tik gin- 
czai bet beveik kumsztynes, 
policija, buvo paszaukta.

Policija,ntas Tex Simms, da- 
žinojes apie ka eina tie gin- 
czai pasiulino kad jis pats tam 
Patrick Duran duos deszimtu
ka jeigu tik jis nutils ir eis sau 
sveikas, namo. Bet Patrick Du
ran nesutiko ir vis reikalavo 
kad tas bartinderys. turi jam 
sugražinti septynis centus.

Teisėjas Schonfield kantry
bes netekes, pasako, “už penk
tuką aisz, tave in kalėjimą pa- 
tuipdincziau.” .Patrick Duran 
iszsieme isz kiszeniaus penktu-, 
ka. ir tam teisėjui padavė. Ir 
teisėjas saivo žodi iszlaike ir 
Patrick Duran atsidūrė in la- 
ku(pa ir dabar jam uždrausta, 
lankytis iii ta, saliuna.

Mums jau ligi gyvo kaulo 
insipyko tu musu nauju atei
viu, dypuku nusiskundimai. 
Jeigu jiems ežia nepatinka, tai 
jie yra laisvi gryszti in ten isz 
kur jie iszbego! _

Negalima, pamirszti kad Re- 
publikonu partija, nežiūrint 
Prezidento' Eisenlipwerio sald
žiu žodžiu, yra dideliu biznie
rių ir fąibrikantu partija.

Mažas (biznierius negali nie
ko tikėtis isz szios gadynes Re- 
publikonu partijos, nes ta Re- 
publikonu partija yra vien tik 
dideliems (biznieriams.

visi em s ip alb r augs ta.

Kanados doleris yra, daug 
vertingesnis negu Amerikos 
doleris, nors Kanados krasztas 
yrat blogas prilyginus prie mu
su kraszto. Bet ežia musu poli
tika yra kalta.

Tukstancziai mažu 'biznierių 
dabar turės savo biznio duris 
užsidaryti, nes jiems nėra, jo
kios pagelbės isz valdžios.

Musu valdžiai labai rupi už
sienio krasztu likimas negu 
musu savųjų biznierių pragy
venimas.

Pypkes Durnai
Pinigas

Pinigas yra tai laisve, 
Pinigas tai galybe, 
Pinigas tai pati gyvasties. 
Todėl nėra ko stebėtis, 
Kad žmones taip trokszta 

tojo pinigo.
Tik stebėtis reikia, 
Kad ji taip lengvai 

praleidia.

Daktaras
Androzov

per

Lietuviai sužavėjo Vaszing- 
tona, per Prez. Eisenliowerio 

“ invezdinimo vakariene. Vasz- 
ingtone Lietuviu pulkelis, va
dovaujamas Vinco Kvietkaus, 
ir Daktaro Petro Vileiszio, la- 

Jbai gražiai pasirodė Prez. Ei- 
senhowerio invezdinimo pro
ga, suruoszta Tautybių ban- 
kiete, “Statler” vieszbutyje. 
Ožio Lietuviai turėjo saivaji 
stala. Tautybių pasirodinime 
dalyvavo Lietuviu szokeju pul
kelis isz Baltimore, Maryland. 
Nors Ibainkiete pasirodė keletą 
tautu atstovai, bet Lietuviu 
pulkelis susilaukė daugiausia 
pasveikinimu. Bankiete dar 
dalyvavo isz New York miesto 
K. Bareziauskas ir isz WateP- 
bury, Conn., Birute Vileiszyte. 
Vincas Kvietkus Lietuviu Re- 
publikonu pirmininkas, daly
vavo' Gubernatorių bankiete.

Daktaras Petras Vileiszis 
dalyvavo 'Senatorių bankiete, 
kur turėjo progos sutikti visa 
eile Respublikonu vadu. Taip 

■kitu jis. kalbėjosi su Senatoriu
mi Knowland. Kvietkus daily- 

■ vavo Balinamuose, Prez. Ei- 
senhowerio priesaikoje ir ba
liuje.

Nebūkite per daug pasipik
tinę ar per daug nustebiu© kai 
iszgirsite kad'laiszku pacztas 
pabrangs nuo trijų centu Ugi 
penkių centu už paprasta laisz
ka. Mat, pacztas skylėjo. Per 
daug laiszku isz kompanijų už 
viena centą, ir dar daugiau 
laiszku isz musu politikierių 
visai už dyka,. Ir už visa tai 
mes su savo' paprastais laisz- 
kais turėsime užmokėti, mokė- X 
darni penkis centus, vietoj tri
jų centu už kiekviena laiszka;

Ir tas arti musu ir musu biz
nio szirdies, nes valdžia ketina 
pabranginti laikraszcziu pacz- 
ta, kad tie politikieriai galėtu 
vis siuntinėti savo laiszkus be 
j ok i O' užm o k e s czi o.

Valstijos taksos<vis didėja ir 
didėja. Ir gal tos musu valsti
jos taksos, su laiku, bus dides
nes negu musu kraszto taksos.

Visį sake kad Prezidentais 
Trumą,nas tiek daug pinigu 
praszyilpe; bet p,rilyginus 
Trumana prie Eisenhoweri, 
mes galime sakyti kad nabagas 
Trumana,s buvo gyvas ubagas.

Kai Eisenhoweris stojo in 
rinkimus įpirmaji syki jis vi
siems tikino ir sake kad nėra 
jokio pavojaus isz Vidur Rytu 
krasztu. O dabar jis nori gauti 
ingai iojima tenai siunsti ne tik 
musu milijonus doleriu bet ir 
musu kariuomenes.

Vienas Vengrijos sportiniu-1 Eisenhoweris, aiszkiaimaty- 
kas, kuris nutarė pasilikti ežia i ti bijosi darbininku uuiju ir 
vietoj gryszti in savo tėvynė i leidžia joms reikalauti nesvie- 
Vengrija, nhsiskunde kad jam tiszku algų. O kai tu darbinin- 
nebuvo taip patogu in Miami, ku algos padidėja, tai viskas

J^AKTARAS Androzov laibai 
- susimaisze kada, inejo Po
dielkovo namu kiemani ir 
kaimbarib atidaryta. Įauga, kur
vakar paliko savo pacijenta, 
pamate žibanezias vaszkines 
žvakes, o vieaval suuodė kody
lo kvapsni.

— Numirė, murmtelėjo ir 
greitai iszejo ant ulyczios, ka
dangi ne vienos piktos dvasios 
bėga nuo kodylo-.

Daktaro- Androzovo- nuliūdi
mas ir nusistebėjimas buvo la
bai didelis. Vakar, vakare rado 
pas ligoni dideli ligos parege- 
jima, visokis -pavojus laimin
gai buvo prasi i nikes, akyveiz
doj to visko laimingai jis ap- 
reisZ'ke kad visokis pavojus 
perejo ir kad jau jam nereikia 
ligonis lankyti, nes tai butu tik 
tuszczias vaikszcziojimas.

Vienok szeimyna, o net pai
sai Podielkov, praszc daktaro- 
idant juos kasdiena lankytu. 
Sziandien taigi kuo ramiausiai 
užėjo ant ju namu kiemo, ir pa
mate neklystanezius ženklus 
kad namuose randasi numirė-

pricszingai jo persitikrinimui, 
jo kaipo daktaro, kad liga, grei
tai sugryžo ir taip greitai Po- 
dielkova užmusze ?

Daktaras Androzov buvo la
bai piktame padėjime. Teisybe 
pasakius, daktaro piktas hu
moras visai nepaeina nub to 
kad jis 1 urėtu but varginamas 
pacijento. smerezia. Skaitlius 
tu, kuriu jis negalėjo iszgclbeti 
nuo smerites,.buvo pakaktinai 
didelis. Androzovo piktas hu
moras paėjo nuo- to kad neap- 
siniislijes užėjo ant Podielkovo 
kiemo tuo paežiu laiku • kada 
tasai Podielkov gulėjo aut len
tos, apsiaustas aplinkui degan- 
cziomis žvakėmis. Be abejones 
jis matyta kada bego nuo kie
mo, ir pamislyta kad dakta
ro suomene labai neezysta. Ir 
taip abejones mislys mirusio 
szeimyna.

Tas jam atsitiko pirmu sy
kiu tokioj ilgoj praktikoj be- 
daktaraujant. Lyg sziolei bu
vo- gana atsargus ir jai turėjo 
nors szeszeli abejojimo kaslink 
to, ar atras ligoni dar gyva, 
neejo prie jo tik laukdavo kol 
bus paszauktas. O jai kokia ne
būk priežastis moraliszka ar 
materijaliszka ji priversdavo 
nuo- tos taisykles nusikratyti 
tai tui’edąvo' paprotį klausytis, 
temintis, ar nepatemins na
muose kokio- nors smerties 
ženklo kol turedavs in namus 
ineiti. Nes,'nieko nėra tokio 
nesmagaus ir paiko daigto del 
daktaro kuris greieziau reika
lauja sau kunigo, bet ne dak
taro.

Kaip tai tas atsitiko kad

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir lindimai 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. plocMo 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliiiose. :: :: 
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Pagalios, piktas szeimynos 
pasižiūrėjimas, vieszi ir pa
slėpti asztrus iszsitarimai 
priesz daktaru visados yra del 
daktaro nemalonus daigtas. 
Tame atsitikime Androzov bu
vo persitikrinęs kad veik e vis
ką kas. tik buvo galima pada
ryti Podielkovo iszgydynjui. 
Pagalios 'Androzov ''buvo labai 
škrulatiszkas akyveizdoj tur
tingu ligoniu, o Podielkov bu
vo gana turtingas. Bet jai taip 
netikėtai numirė tai matomai 
jam jau buvo skirta mirti se
niam© amžiuje žmogui sunku 
surasti vaistus.

Vienok Androzov jautėsi 
kaip ne sąvas ir.net toji patar
le negalėjo ji sutaikint su tik
rumu. Nepermaldaujamu mis- 
(ies susijungimu, atsiminė sau 
uekurias savo klaidas arba ne- 
sugebima kas atvede smerties 
pasekmes. Jo galvoje tie atsi
minimai uže kaip bites avilyj. 
Buvo labai nesmagu.

Atsiminė sau pavyzdžiui 
kaip viena vakara, kada, sėdė
jo prie kavos, atėjo pas ji tūla 
biediiĮokele, praszydama pa
gelbėjimo savo mirsztancziam 
sunui. Tasai dalykas ji iszvede 
isz. kantrybes ir jis mete asztru 
klausymą :

— Turi penkis frankus?
— Tiktai viena frauka tu

riu, te ve.
— Neturi tai neeisiu.
Biednioke iszcjo verkdama. 

Nak'czia vaikas numirė netu
rėdamas daktaro pagelbos.

Kita syki isz prie/asties per
daug pavirszutines iszpažini- 
mo ligos, parasze vienai mote- 
riszkei ^gyvenaneziai biednuju 
tarpe, visiszkai prieszingUs 
vaistus negu buvo, reikalingi. 
Patemijo savo klaida kada jai* 
motere baigėsi.

Arba vėl nelaimingas Ka
liui ov? O Žydelis Nachimas? 
Jie dabar ilsisi ant kapiniu ir

biednokaiž žmones ir be jokio* s 
reiszkimo. Bet tie atsiminimai < 
grauže daktara ar-gi tai suo
mene tau dalykai! insimaiszė? j 
Tas ji labai sunkino ir nedavė 
jam ramybes kaip muses nuo 
kurios, atsiginti negalima, kaip , 
voratinklis kuris prisikabina 
prie skrybėlės. >

Kaip tik praėjo penkesdp- 
szimts žingsniu, nuolatos per- 
sekiojapias tomis mislimis, 
staigai pamate priesz. save ei- 
nanezia Podielkovo sėseri kuri 
tai mate ji iszeinanti izz brolio 
kiemo.

Kada ji vakar vakare tenai 
buvo, girdėjo isz daktaro lupu 
užtikrinimą kad jos brolis isz- 
gelbetas. Matomai dar nežino
jo baisios naujienos, nes jos 
veidas buvo pilnas ramybes ir 
net .dar szypsojosi. Androzov 
iszibalo. Ji aipeme net baime ir 
mėgino pereiti in antra uly- 
czios puse idant su jai nesusi
tikti, bet buvo per vėlu. Ji pri
siartino ir paklausė su nusi- 
szypsojimu:

— Laiba diena daktarui, 
kai}) laikosi mano brolis?

— Ponia, asz buvau, po
nios brolis — sziandieni ryte, 
žm on i s zk as d aigt as.

Androzov maisze žodžius ne
sijausdamas net kur stovi ir 
kad jo kojom turi žeme. Bet 
matydamas susirupinusi se
sers veidą, mėgino idant iszsi- 
sukti isz nesmagaus sau padė
jimo.

—' Ponios brolis, yra gana 
gerai.

Sesers veidas praszvito.
— Taip, ir asz sziandien 

ryte tenai buvau ir man rodėsi 
kad. jis yra jau daug sveikes
nis. Ir todėl parengėme pade*- 
kavonee maldas su aliejaus 
paszventinimo. O kad Dievas 
butu jam maloningas, turi pen
ketą mažu vaikeliu.

— Aa! Taip? Suriko dak
taras ant visos ulyczios — tai 
eikime ten, tai eikime!

— Ir pasukęs po d rang su 
Podielkovo sesere, inejo iu sa
vo ligono namus.

Du popai skaitė padekavo- 
nes maldas tarpe kodylos du
rnu ir prie deganeziu žvakių, 
pastatytu ant stalo. Podielkov 
jautėsi ant tiek sveikesniu kad 
stovėdamas sykiu su popais 
lingavosi.

— GALAS —

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir,..
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.
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gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
;zio

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

užsisakykite knygas iss 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele

apraszy-

apysaka I 
szimtme- 

iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 ■ 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) ] 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla 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 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 szposeliai, 20c.

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
ao. 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 daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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

“Saule” gražiausia 
kalniausia dovana nuo 
vio, Lietuviui.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgo
te; Kasgi Isztyre; Prigautais 
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, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20&

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

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

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

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

Kitokios Knygos

ir tin- 
Lietu-

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

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

' t

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

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
uekurias 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. Pa-
gal senoviszko būda, 15c.

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

jisai žino del ko. Ir kiti. Teisy-į kavini. 404 midanin. 5(V \ 
be pasakius' tai vis buvo' No.102— Prakeikta, medin | Pirkite U. S. Bonus

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
tim.o 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. K

ir.net
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‘‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

(Tasa) niekas jai nerūpės. Bet ne, juk 
ji netingine, ji nevaikszczios 
be daibo o padės naujai mar- 
cziai apie namus triūsti: anks
ti iszvirs pusryti, pakūrens 
krosui, viską žiūrės taip, kaip 
dalbai- kad žiuri. O Jonukas už 
tai gerbs ja, guodos; jis atsi
mins kad ta ūki tik ji teiszlai- 
ke. Atsimins Jonukas tas var
go dienas, kai jis dar deszimtu 
metu buvo o mamyte sunkiai 
dirbo ir, pati mažai te valgius, 
paskutini sviesto kąsneli ne- 
sze parduoti kad galėtu užmo
kėt palukanus tėvo užtrauktu 
skolų. Atsimins viską Jonukas 
nes dabar mato, koks sunkus 
gyvenimas.

Tokios mintys pyne Žvan- 
gienei ateiti. Ji. dabar buvo pil
nai insitikinus kad visa tai ko 
nedaive jai Jurgis, duos Jonu
kas, kuri motiniszku jausmu 
spausdama prie krutinės bu- 
cziuodavo. Visu j tegu. ir pasi
stiprinimo žalti nis Marcelei 
dabar buvo maldai, vaikeliai, 
ateities viltis.

* * *
Viena vėlu vasaros vakara 

saulute jau buvo senai nusilei
dus ir raudona, žara isz vaka
ru krypo sziauren. Dangų puo- 
szė jau viena kita žvaigždele, 
o Antvardes lankoje dar griebe 
sziena Marcele su vaikucziais. 
Jonukas jau padėjo grėbti o 
Katriute taip tik szokinejo 
alpie sugriebtas szieno kupe
tas.

Auksztuose niurnose, pui
kiuose salionuose nebuvo tiek 
laimes, kiek szi vakara varg
dienes naszles szeimyneleje, 
kai jie taip saves sznekuczia- 
vosi.

— Tai, įnamy t, ryt jau pa
baigsim sziencli, džiaugėsi Jo
nukas.

— Jau,’jau vaikeli, iszvarg- 
sim tuos vargelius, kalbėjo mo
tina, kiti jau seniai pabaigė 
szienauti.

Maža Katriute pribėgus ar
tyn vėl linksniai krykszte: x

— Žiulek, mamyte, jau Die
vulis žibuli pakabino !

— Eik tu, kvailiuke, tai 
menulis! •Gjnczijo Jonukas.

Pabaigė grėbti, leidosi na
mo. Pasitikti ju atbėgo senas 
szuo rudkis. Vaikai viens už 
kito rykaudami bėgo pirmyn 
paskui szuni. Jonukas nors ir 
pavargęs, vienok vijosi rudki, 
sugavės sodino ant jo Katriu
te ir 1.1.

Marcele, akis dangun pakė
lus, pradėjo kalbėti vakarinius 
poterius, bet dažnai klydo, ne
rasdama žodžiu, kuriais galė
tu iszreikszti stebuklinga Die
vo surėdymą. Kelios stambios 
aszaros nuriedėjo jai per veidą 
bet jeigu kas 'butu paklausęs, 
ko ji verkia, nebūt ji atsakius,

Tame griuvancziame gyve
nime leido vargo dibnais trok- 
sztanti laimes Marcele. Isz vi
su ežia lyg szio-1 buvusiu žmo
nių jai teliko tik du vaikucziu, 
kuriu vyresnysis, Jonukas jau 
ėjo vienuoliktus metus ir pen
kiolikos ‘ metu vaikezas — pie
muo. Jis piemeniu tik vadinda- 
vos, o isz tikro eidavo 'berno 
pareigas nes nebuvo ka ganyti. 
0 kadangi gero berno nein- 
stenge ipasamdyti, tai piemuo 
atlikdavo visus vyriszkus dar
bus. Kaip padaro, taip turi but 
gerai. Rugiu praeitis metais 
pjauti nereikejo: rudeni dar 
iszdygo szioįki toki, o pavasari 
visai nepasirodė, su kitais ja
vais ir-gi tas pats, o ežia rei
kia už žeme užmokėti mokesti, 
atpilti rekvizicijas‘ir kitas rei
kalingas prievoles atlikti. Mat 
ir gyvenk žmogus!

Be to dar, Kauno Apygardos 
teismas jau du kart szauke 
Marcele: Jurgio skolininkai 
vienai už kito pirmiau puolė, 
bijojo, jeigu kartais paskuti
niam neliks .Gerai dar, kad ve
lionis neturėjo daug artimu gi
miniu. Jis vienturtis buvo, se
suo’ Amerikon; iszdume, o jeigu 
but buvę daugiau Jurgio bro
liu tai but iszvare Marcele, at
mokėjus innesztaja dali.

Tokiose apystovose Marcele 
kente dideliausi skurdą. Nuo 
ryto lyg juodo vakaro kartais, 
pasikaisziusi sijoną, lakstyda
vo ji, kol gaudavo' szienapiutei 
ar kitam kokiam darbui darbi-, 
ninka.

Kodėl dabar taip vargo Mar
cele“? Daugelis jai patarė pa
imti kita vyra, susitvarkyti 
ūki ir geriau gyventi. Bet ji to 
sau neprileido. Ji jau nutarė 
nejieszkoti daugiau pas vyrus 
žmogaus, kuris suteiktu/ jai, 
moteriszkei, laime. Jurgis ja 
jau kareziai apvylė. Ji isz jo 
tiek daug lauke gyvenimas 
taip pat daug ko žadėjo-, ap
linkybes szypsojos, bet viskas 
tebuvo tik svajone. Graži sva
jone o už jos sziukszlynas, juo
das purvas, iszvirkszczioji gy
venimo puse.

Dabar visa Marcelės viltis, 
jos sūnelis Jonukas. Penki, 
szeszi 'meteliai praeis, jau Jo
nukas sulauks szesziolikos me
tu. O kokia tai laime motinai! 
Nereikes daugiau jieszkoti 
darbininku, 'bėgioti isz vieno- 
kaimo in kita. Katriute taip 
pat paaugs, paganys gyvulius. 
Paaugės Jonukas ves visa ūki 
motinos iszlalikyta, susitvar
kys ji; paskui apsives, gaus 
daug pinigu, iszmokes skolas. 
Gerai tada bus Marcelei: gales 
bevaikszczioti ramiai po' soda,

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — MICHIGAN
JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
** FARM Sūrio. Szis Suris jau*per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN —. MICHIGAN. .........

nes szi karta, visai kitokios asz
aros kai tuomet, kada Jurgis 
mirė. Szi, tai užkandus, be va
karienes, ji ėjo miegoti, bet pil
na begalinio džiaugsmo, o o

Jai szi vakara rodosi visai 
ežia pat graži- ateitis, kuria 
Marcele gyveno, džiaugės. Juk 
isztikro džiaugtis galima ne 
vien tik ka nors atsiekus bet il
si ek i ant, laukiant. Ne vien jau
ni žžinožiies svajoti’ gali: szi 
vakara ir Marcele kupina gra
žiausiu svajonių.

Bet svajoti, tai dar nereisz- 
kia gyventi. Kiekviena džiaug- 
smo sutikta gyvenimo valanda 
lydi užsivylimas. 1922-ru metu

♦-K************************
Musu gyvenimas yra

nuolatine kova.
Vieni kovoja už tai, 

Kad jiems vestųsi gerai, 
Kiti vela kad sau pagerint 

būvi, 
Alba savo artimui.

Tokis darbas ir 
pasiszventimas, 

Ne visados būna atlygintas.
Tankiai atsitinka,
Kad tieji kuriuos

• suszel'pinejame, 
Nemoka būtie dėkingi 

už tai,
O savo tamsybėje

• paniekineja tuos, 
Kurie jiems gerai vėlina,

Ir visame prigel'bsti.
> Ant to negalima temyt 
Be pasiszventimo kitiems, 
Negalima nieko invykdinti 

ant szito svieto.
Juk tinkamiauses isz 
Žmonių, Simus Dievo, 

Inkunyat in žmogų, 
Turėjo mirti ant kryžiaus, 

Kad žmonis atpirkti ir 
juos iszganyt.

Farizejai ir mokyti, 
szventa raszte, 

Pakurstino tamsia myne, 
Kui ia Kristus geide 

iszganyt, 
Bet toji myne Iszganytoja 

savo, 
Pakorė ant kryžiaus per 

Savo tamsuma ir kvailumą. 
'Nuo mirties Kristaus jau 

daug, daug metu, 
Bet impediniai tuju paežiu 
Farizeju n ūko vo ja kožna, 

•Kuris del gero, visuomenes, 
pasiszvenczia, 

Ir dirba del ju geroves, 
■Staugdami in padanges, 
Kad tokis žmogus yra 

Radikalas, vagis, bedievis, 
Nevidonas visuomenes ir 

Dievo tiesu.
* * *

Kaip kur tai nekurios 
merginos,

Laibai yra protingos ' 
Jeigu kur praszo už svietka 

tai stoja, 
Ir nors nemalczius nieko, 

Bet drąsiai liudija, 
Žinoma da ir prisiege, 

Kad teisingas liudijimas 
jos,

Vaikinai to joms, 
nedovanos, 

Jeigu pasiseko tai ir 
i in kaili duos.

Let us show you the

created by /

Naturally, the/re important to you! That's why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don t 1st that 
costly look mislead you . . . the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine,, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people wno 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

your invitations and / / 1
announcements must 
be flawlessly 
correct I

e.n'
car®8.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J
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pavasari siautė biaiuri raupu 
liga. Daug gražaus jau
nimo nuvarė in kapus.

Nepraėjo ji taip ir pro Žvau- 
gienes bakūžėlė. Neturtingam 
žmogui visada beda: sveikam 
ar ligoje. Jei but Marcele turė
jusi pinigu, but gal iszgelbeju- 
si Jonuką nuo mirties, o dabar 
negailestingoji giltine pakirto 
sūneli, vos 14-tus metus be mi
nant. O toks buvo sveikas ir 
gražus.

Katriute truputi nesveika 
buvo; matyt tėvo netvarkingas 
gyvenimas atsiliepė jai. Bet, 
paguldžius Jonuką in karsta, 
motinai dvasia alpo isz skaus
mo, o szirdis verkė kraujo asz- 
aroinis. O koks palaidojimas? 
Kai Jonukas mirė, buvo patys 
pavasario paleidimai. Eik ir 
gauk žmogus keno nors arklius 
palydėt iii kapus. Visus tuos 
vargus ir szirdperszas turėjo 
vargus ir szirdperszas turėjo 
perneszti motina.

Ūkis Marcelei jau dabar vi
sai nerūpėjo: kas norėjo- tas I
galėjo szeimininkauti. Todėl 
viena, gražia pavasario- diena 
valstybes oficijo-zas ‘ ‘ Lietu
va” iszspausdino szitokio turi
nio skelbimą: ‘‘Visuomenes ži
niai skelbiama kad 1923 m., 
Gegužes men. 27 d., Raseiniuo
se invyks varžytines Marcelės 
Žvanginienes ūkio Raseinių 
apskrities J. valscziaus Knl tu
riu kaimo.”

for the»

' ........................— — r

Valdžia, paskelbus varžyti- b- 
nes pardavė ūki už 15,00!) litu. 
Karta seniūnas parnesze isz J. 
valscziaus valdybos raszta', su- 
lyg kuritft)., Raseinių apskri
ties virszininikui liepiant, Mar
cele Rimbaite — Žvanginiene • 
privalo lygi 1923 m., 25 d. Bir
želio iszsikra.ustyti. -Suvedus 
visas sanskaitas dar jai, kaipo 
ūkio savininkei, primo.kama 
1,000 litu. į

Paėmus paskirta suma pini
gu, Marcele pasakė paskutini . 
“sudiev”, per vyra paveldė
tam ir per vyra nustotam 
ūkini, Antvardes upelukui, ku
rio lankose su vaikeliais grebe 
sziena ir iszsikrauste in J. 
miesteli. Ten jai lemta buvo 
užbaigti senas gyvenimo die
nas. O ūki nu'pirko kažkoks 
pilvotas Vokietis sakydamas 
jog tokioj vietoj esą galima ge
rai gyventi: žeme derlinga, 
lygi. GALAS.

t

Mat,, valdžia, negalėdama 
iszimti isz Marcelės skolų, nu
tarė jos visa judomaji ir neju- 
domaji turtą parduoti. O sko-

— 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.

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.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

Trys Istorijos.
Apie Ir landa arba Nekaltyb« 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa. 

lu buvo velionies padaryta 
daug. Vienas Zarnickis turėjo 
nuo 5,000 litu vertes vekseli o 
ka bekalbėti apie kitus.

Blogi dalbai palieka blogas 
pasekmes. Isz didelio gražaus 
ūkio Marcelei teliko tik viena 
skara, kuria apsigobusi priva
lėjo- iszeit. Jurgis visiszkai 
parblo-szke jos gyvenimą ir pa
ėmė didžiausia atsakomybe už 
pusbadžiai gyvenusius ir ne 
laiku mirusius vaikuczius, o 
ypatingai už Katriute, kurios 
nykimo priežastis.buvo jo jau
nystes palaidumas. Nusipur- 
tinti reikėjo, žiūrint kitados in 
pasileidusi Žvangintu gyveni
mą, bet dabar, pamaezius viso 
to pasekmes, kai Marcelei vie
na iszeitis tebuvo, elgetauti, 
kiekvienas, turintis protą ir 
szirdi, verki turėjo.

Kas beliko dabar Marcelei? 
Ko ji galėjo belaukti? Kur 
pradingo dabar tos jo's džiaug
smo svajones? Nieko- daugiau 
ji dabar nemate kaip tik juoda 
praeiti, kuria rezge atminimai. 
Atsiminė ji dabar, kai iszteke- 
jo už Jurgio. Ji tikėjosi tada 
kad jis jai duos gyvenimą, mei
le.

Apsiriko.
Dabar mirus vaikeliams, jos 

gyvenimą visai sulaužė. Nebe
liko dabar jokio noro- gyventi. 
Dalbar ji taip skaudžiai užsi- 
vyle kad skaudžiau užsivilti 
negalima.

— 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.

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

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

I
. . . MALDA ...

Viesz; Jėzaus ir j 
Motinos Szvencz. j

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios ji 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj ]> 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. Įi

Knygos Did. 3%x5% col. ]!

TIKTAI, 25 Ots. <!SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A. I'

Ant Gavėnios

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

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas KateikiZ- 
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin
gais, padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra-del prisiun- 
timu kasztu. Adresas: y
SAULE - Mahanoy City, Pa. .
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Žinios Vietines
Gimė Lietuvoj, po tėvais Savo- 
lioniute. Atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal in New 
Philadelfija, po tam apsigyve-

Su'batO'S ryta 10:30 valanda. 
Gimė Lietuvoje, po tėvais va
dinosi Rože Stankievicziute, o 
jos vyras Juozas mire 1941m.,

Ross parūpino ta kontrakta 
savo žmonai ir savo szvogeriui 
per Marinu Generolą.

Senatoriaus McClellan’o ko-

teentiary del žmogžudystes. 
Jie buvo nuteisti nuo keturiu 
iki penkiolikos metu in kalėji
mą už nužudinima penkiolikos

Sieniniai Kalendoriai 1957m.
— Petras Vitkauskas, 77 

metu amžiaus, pasimirė parei
ta Seredos ryta devinta valan
dai, pas savo sunu Alberta, iii 
Park Crest. Gimė Lietuvoje, ir 
atvyko in Mahanojuje, po tam 
aipsigyveno in Park Crest. Bu
vo angliakasis ir paskutini 
karta dirbo Readingo kasyklo
se. Jo pati Elžbieta (Moko!) 
įnirę 1954 metuose. Paliko su- 
uu Alberta, Park 'Crest. Laido
jo Sukatos ryta. Kūnas palai
dotas in Svz. Juozapo parapi
jos kapinėse.

— Seredoj pripuola Szv. 
GabrieJio, Szv. Leoinardo ir 
Szv. Valburgo, o Tautiszka 
Vardine: Regimantas. Ir ta 
diena: 1933 metuose Naciu 
Reichstag Tarybos kambariai 
sudeginti Vokietijoje. Naciai 
intaria Komunistus.

— Seredoj Vasario (Feb.) 
27-ta diena, 6:30 valanda ryte, 
deszimts vyrukiu iszvažiuos in 
Wilkes-Barre, Pa., del karisz- 
kos tarnystO'S. Žemiau paduo
dame vardus tuju kurie apleis 
isz:

Mahanoy City: C. Thomas 
Decker, Robert J. Paserpsky, 
Albert Repella.

New Boston: Raymond C. 
Jonės.

Gilberton: Warren Miller.
Girardville: Harry C. Van 

Horn.
Ashland: William T. Curley. 
Lavelle: Edward Klauger.
Pottsville RED: Thomas J. 

Heenand ir Wm. M. Kovich.
— Ketverge pripuola Szv. 

Romano, o Tautiszka Vardine: 
Pergula. Ir ta diena: J.898 m., 
Generolas Cronije pasidavė ir 
karas buvo baigtas Afrikoje; 
1950 m., trisdeszimts du Ang
lai, jurininkai ir keleiviai žu
vo, kai ju maži laiveliai pa
skendo. Jie buvo apleidę savo 
laiva (‘Claim” kuris teipgi nu
skendo, netoli nuo Icelando.

— Petnyczioj pripuola pir
ma diena Kovo-March, taipgi 
Szv. Abino, o Tautiszka Var
dine: Rusne. Taipgi ta diena: 
Menulio atmainos: Jaunutis 1 
d., Prieszpilnis 9 d., Pilnatis 
15 d., Delczia 22 d. Szis mene- 
sis paszvenstas del Szv. Juoza
po. Ūkininku Priežodžiai: 
Drėgnas Kovas, tai ūkininko 
skausmas. Jeigu Kunegundos 
dienoje perkūnija griauja, 
reiks tankiai pirsztines užsi
mauti. Jeigu szitam menesyje 
erycziai szokineja, tai ateinan- 
cziame menesyje tvarte bliaus. 
Kovo menesyje yra audringas 
szaltas ir sziltas, szlapes ir sau
sas. Kovo menesis atsisveikina

no Pottsvilleje. Paliko sekan- 
czius: du sunu: Juozą, mieste 
ir Vinca isz Carney, N. J., duk- 
tere, Ona, pati Edward Miec- 
kauska ir szeszis anukus. Taip
gi dvi puseserys: Ona Kupstie
ne isz Shenadoro Hgts., ir Ona 
Kuczinskiene isz Newark, N. J. 
ir broli Martyna Savolioni, isz 
Nutley, N. J. Laidojo su apie- 
gomis iii Szv. Marijos bažny- 
czioje Pottsvilleje, kuna palai
do in parapijos kapinėse.

Brockton, Mass. —
Telefono kompanija ini Brock
ton, Mass., dabar ima inrengti 
telefonus ant “dial,” kad ne
reikėtų szaukti operatorkos. 
bet kad butu galima tik pa
sukti in vietinius žmones.

Szitas naujas inrengimas 
duos progos be operatorkos 
paszaukti per telefoną ketu
riolika miestu ir miesteliu, ir 
tai bus didžiausias ir placziau- 
sias telefono' kompanijos pa- 
rupinimas savo kostumeriams.

Telefono kompanija ežia 
yra parūpinus daugiau kaip 
septynios deszimts myliu nau
jo drato ir keturios desziifits 
freit-kariu ta drata tenai yra 
nuveže. Visa tai kasztuos 
daugiau kaip puse milijono 
doleriu.

Kai szitas darbas bus atlik
tas, žmones isz Brocktono ga
les per savo telefoną szaukti, 
be jokios operatorkos net iki 
Philadelphijos (Pa..).

Telefono kompanija yra pa
rūpinus laiszkus invalidomis 
kalbomis su paaiszkinimais 
kaip tie jusu telefonai turės 
būti vartuojami kai kompani
jos darbas bus atliktas.

Plymouth, Pa. —
Sirgdamas per koki tai laika, 
Mykolas Medalis, nuo 142 
Church uly., numirė Vasario 
szeszta drena, popiet in General 
ligonbute. Velionis gimė Eu
ropoje, atvyko in Ashley, Pa., 
apie penkios deszimts metu, o 
apie du metai atgal apsigyve
no pas savo žentą ir duktere 
Samuel Bird, Jr., paskutini 
karta dirbo Huber kasyklose, 
o daugelis metu atgal velionis 
laike saliuna bizni Ashleyoje. 
Jo pati, Paulinai (Konefkiute) 
mirė Kovo 8, 1946 metuose. 
Prigulėjo prie Eagle’s draugi
jos ir UMWA unijos. Paliko 
dideliame muliudime: dvi duk
terys: H. Williams, Ashley ir 
S. Bird, Plymouth; tris sūnūs: 
Mykolą, isz Dunellen, N. J., 
Juozą, Buffalo, N. Y.,ir Leoną, 
Miami, Florida, taipgi vienuo
lika anuku ir anūkes, ir sesere

velionis daugelis metu atgal 
turėjo saliuna 'bizni prie kam
po Coal ir Jardin/ uly. Prigu
lėjo prie Lietuviszkos parapi
jos ir Szv. Rožaucziaus. draugi 
jos ir Liet. .Susivienijimo. Jos 
sūnūs Vincas mirė asztuonioli- 
ka menesius atgal. Paliko se
serėne ir Ibroliena. Laidos Ke- 
tverga ryta, su apiegomis in 
Szv. Jurgio1 balžiiyczioje 9 va
landa ir palaidos iii parapijos 
k aipinese.

TRYS SUIMTI

Susprogdino
Bažnyczia

MONTGOMERY, ALA.— 
Du baltieji žmones buvo sua- 
resztuoti už susprogdinimą 
Juoduku bažnyczios in Mont
gomery mieste. Policijantai 
stengiasi dar kelis patraukti 
in teismą, del to susprogdini
mo. Sheriff MacButler sako 
kad Sonny Kyle Livirgston ir 
Raymond Britt buvo suaresz- 
tuoti ir po septynių tukstan- 
cziu penkių szimtu doleriu kau 
cija pastyti. Jiedu yra intarti 
už suhombardavima St. Bap
tistu bažnyczios in Hutchinson 
ana menesi.

Jie yra užsigynė kad jiedu 
nieko bendra nebeturejo su tos 
bažnyczios susprogdinimu.

Jiedu dabar randasi kalėji
me, nes jiedu nebeturejo tiek 
pinigu ant saves tiek kausijos 
užsistatyti.

Pietų valstijose tas nepa
skelbtas karas vis siauezia 
tarp juoduku ir baltųjų žmo
nių.

misija tai dažinojo ir vieszai 
paskelbė.

Apsaugos skyrius, po Gene
rolu Eisenhoweriu jau keletą 
kartu taip inklimpo ar buvo 
sueziupti ir vieszai paskelbti.

Lakunu Sztabo Sekretorius, 
Harold E. Talbott panasziai 
buvo priverstas isz savo vietos 
pasitraukti, Rugpiuczio mene
si, 1955 metuose.

Ir Apsaugos Sekretorius 
Wilsonas ligi ausu visokiose 
bedose. Jis ne yra intariams 
už suktybes, bet už kvailystes 
ir vaikiszkas klaidas. .

Gal jau laikas Prezidentui 
Eisenhoweriui susiszaukti vi
sus savo bernus ir juos tevisz- 
kai pamokinti, pabarti ar 
leisti!

pa-

AUTOMOBILIUS
APSIVERTĖ

WILLIAMSTOWN, N. J.— 
Keturios deszimts dvieju metu 
amžiaus Robert O. Harris nuo 
Radix Road buvo ikbai sužeis
tas kai jo automobilius apsi
vertė prie Black Horse Pike ir 
Main ulycios, apie treczia va
landa isz ryto.

Policijantąs Robert Knecht 
isz Monroe Township sako kad 
Harris važiavo ant Black Hor- 
rse Pike vieszkelio kai jo auto
mobilius nubėgo nuo to viesz
kelio apie szimta dvideszimts 
penkias pėdas ir atsimusze in 
keletą paczto stulpu ir apsi
vertė. Draiverys Harris to 
trenksmo buvo iszmestas isz 
savo automobiliaus.

Jis vienas tuo sykiu važia-

metu vaiko, Balandžio dvide
szimts szeszta diena.

Teisėjas Louis E. Levinthal 
taip pasmerkė LeRoy Brink-! 
ley, Frederick Woods ir Ro-i 
bert Carroll.

Jie nuszove penkiolikos me
tu James Midgett, kai dvi tu 
jaunu razbaininku czaikos su
sikirto, prie dvideszimts penk
tos ulyczios ir Norris.

Kaip tik szitdkie teismai, 
szitokie nusprendimai musu 
teisėju daro tiek daug žalos 
musu policijantams. Tokia 
maža bausme tiems žmogžu-

NEKALTAS 10
METU KALĖJIME
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

15 col., ploczio x 23-3/4 co!., ilgio 
Dabar po 50c arba 3 už $1.35

Adresas
SAULE PUBL. CO Mahanoy City, Pa

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

mes nesuprantame ir nesutin
kame su tuo nusistatymu kad 
tam nekaltam žmogui dabar 
teismas suteiks ‘Dovanojimą’. 
Už ka teismas ir valdžia jam 
dabar dovanos? Už savo klai
das? Mums iszrodo kad teis
mas ir valdžia turėtu ta teismą 
ta byla atnaujinti ir vieszai pa
skelbti 'kad ežia teismas sukly
do ir kad tas žmogus yra nekal
tas. Dovanojimas ežia vietos 
visai nebeturi.

Mes per daug apie teismą 
nežinome ir nesuprantame, bet 
mums iszrodo kad galima do
vanoti tik prasikaltėliui. Szi
tas žmogus nėra prasikaltėlis. 
Valdžia ir teismas ežia yra 
prasikaltę. . >

Dar kitas (klausimas mums 
ežia neaiszkus: Kodėl jis, kai
po Amerikos pilietis negali 
skusti miesto valdžia ir miesto 
teismą? Ar valdžia virsz visu 
musu teisiu? Valdžia sudaro 
valdininkai; ar tie valdininkai 
jau yra didesni už musu teises, 
ar jie randasi virsz musu tei
siu ir instatymu?

JET EROPLANAS

Pataikė In Garadžiu 
Du Užmuszti

HERTFORD, N. C. — Lai
vyno greitas “Jet” eroplanas 
nukrito ir sudužo in mokyklos 
autobusiu garadžiu. Vienas 
darbininkas, mechenickas bu
vo užmusztas, ir to eroplano 
lakūnas, kuris isz savo to krin-

džiams yra akstinas ir duoda laujame kad butu atlyginta 
drąsos kitiems žulikams nepai- 
sint musu kraszte instatymu ir 
daryti ka jie nori.

i
Szitie jauni Židikai, nuteisti

nuo keturiu iki penkiolikos
i metu in kalėjimą, isz kalėjimo
iszeis kai jie bus vyrai. O gal
dar ir daug ankseziau.

Ar vėl musu policijantams 
reikes ju jieszkoti už kitas 

| žmogžudystes? Mes nereika-

dantis už danti, akis už aki; 
bet mes sakome kad tokie Židi
kai turėtu būti ant visados pa
dėti ten kur jie niekam jokios 
žalos .negales padaryti.

Kiek mes suprantame, musu 
valdžios teismo instatymus tai 
už žmogžudyste yra mirties 
bausme ar iki gyvos galvos 
kalėjimas. Kas ežia teip susi
mylėjo ant tu trijų žuliku?

su 'žiema ir pasis veikina su 'pa
vasariu. 1932 m., Charles Lind- 
bergho mažasis kūdikis buvo 
pavogtas isz Hopewell, N. J.; 
1815 m., Napaleonas Bonapar
tas, Prancūzas sugrąžo isz. isz- 
tremties nuo Elba salos; 1950 
m,. Daktaras Klaus Fuchs bu
vo nuteistas ant 14 metu in 
kalėjimą. Jis ‘buvo in tartas ir 
teismo (pasmerktas už atomines 
bombos gaminimu ipaslapcziu 
iszd avima.

— Gerai (žinomas biznierius 
Juozas Maciejunas nuo 416 W. 
Centre uly., likos priimtas 
in Pottsvilles ligonbute del 
gydymo.

Pottsville, Pa.—
Ona R. Dumcziuviene, nuo 575 
Peacock uly., numirė' pareita 
Petnyczios ryta savo namuose.

Rolže Veličkiene, New Britain, 
Conn. LaidojoVasario devin
ta diena, isz. Grafboriaus Mc
Laughlin koplyczios, su apie
gomis in Szv. Szeimynos baž- 
nyczioje, Sugar Notch, 9:30 
valanda ryte, ii- palaidotas in 
parapijos kapinėse. A. ai. My
kolas Medalis buvo senas skai
tytojas “Saules. ” Amžina at
ilsi!

vo. Jis buvo nuvesztas in W- 
Jersey ligonine, in Williams
town, kur daktarai sako jam 
keli szuonkauliai yra sulau
žanti ir gal jam viduriai yra su 
kriesti.

Policijantas Knecht kaltina 
sužeista draiveri už per grei
ta važiavima, ir teismas yra 
paskyręs Kovo dvylikta diena 
del bylos priesz sužeista 
Harris.

Shenandoah, Pa. —
Rože Greblikiene, nuo 102 W. 
Coal uly., kuri sirgo trumpa 
laika ir gydosi in Locust Mt. 
ligonbute, pasimirė pareita

PASITRAUKĖ,
GERAI PADARE

tanezio eroplano iszszoko žu
vo kai jo parasziutas neatsida- 
re.

Tas krintantis eroplanas tik 
per keletą pėdu pralėkė pro 
mokykla !kur tuo laiku buvo 
penki szimtai penkios deszimts 
vaiku, mokiniu.

Kitas darbininkas tame ga- 
radžiuje buvo labai pavojingai 
sužeistas.

/z

3 VAIKAI NUTEISTI

]V0W? ,. when the world and everything

in it is so filled with wonder to him . . . what better 
time could there be for him to learn about God

How to begin? The simplest and most natural way: take him with you 
to your church or synagogue this week. There each week your whole 
family can share one of life’s richest experiences . . . the sense of belong
ing. Belonging to each other, to your community, and to your faith.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

PHILADELPHIA, PA. —
Trys szesziolikos metu vaike
zai buvo teismo nuteisti, pa
smerkti in Eastern State Peni-

And together, with God, you and your family can build a better life. 
Perhaps even a better world. Let this week be the beginning.

Build a stronger, richer life

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKI!!

neseniai gavo penlkiu milijonu 
doleriu kontrakta isz valdžios. 
Ir eina gandai kad Apsaugos 
Sekretoriaus pagelbininkas

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

.... worship together every week
’Contributed to the Religion in American Life Program by
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