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Admirolas Pagerbtas VAIKUTIS
ISZGELBETAS

Inkrites In Szulini

DARBININKE
UŽSIMUSZE

“GERAS VAIKAS”
INTARTAS

•KSESil.-..

Sovietas In Vienos Turga

Rear Admiral H. C. More 
(po kaire) 5-th Coast Guard 
District Komandorius, Nor
folk, Virg., ežia yra pagerb
tas ant savo tris-deszimts 
penkių metu sukaktuviunuo 
to laiko kada jis buvo užbai
gęs Maritime kolegija, New

York mieste. Su juo ežia 
žiuri in tos kolegijos metine 
1922 metu knyga yra: Wm. 
Ryan, Prezidentas visu tu 
kurie yra ta kolegija užbai
gė ir buvęs Rear Admiral H. 
C. Shepheard.

o o o

Iszbuvo 24 Valandas

MANORVILLE, N. Y. — 
Septynių metu vaikutis Benny 
Hooper buvo inkrites in maža 
siaura bet gilia skyle, kurie jo 
tėvas kasė jieszkodamas van
dens szulinio. Ta skyle buvo 
tokia siaura, kad jokiu budu 
nebuvo galima ta vaikuti isz- 
traukti ar prie jo prieiti.

Kai tik susiedai apie tai da- 
žinojo, visis stojo in talka, ir 
paskui kai laikraszcziai apie 
tai paskelbė, tai. darbininkai 
isz arti ir toli pribuvo ir sotjo 
in talka ir pradėjo kasti.

Per kelias valandas dar buvo 
galima žinoti kad vaikutis dar 
gyvas, bet vėliau, kai dar dau
giau pesku ant jo galvutes už
krito, tai jau jokio gyvasties

CHICAGO, ILL. — Keturio
likos metu amžiaus Lawrence 
Madsen, kuris visu buvo žino
mas kaipo “geras vaikas” pri
sipažino, kad jis prisiviliojo 
dvieju metu geltuonplauke 

damos in darba, užsimusze, kai mergaituke in savo namu skle- 
automobiliaus tajeris susprogo 
ir automobilius nubėgo nuo 
vieszkelio ir sudužo in stulpą. !

Žuvusi moteriszke buvo 30 
metu amžiaus Ponia Alice 
Scott, isz Trenton, N. J. Ji pa
simirė in Princeton ligonine.

Policijanai sako kad ji ta au
tomobiliu vairavo.

Nelaime atsitiko apie kvote- 
ris priesz asztunta valanda, va
kare ant Lawrenceville-Prince
ton vieszkelio.

Tos kitos penkios sužeistos 
moteriszkes, visos isz Trenton, 
N. J., yra 18 metu amžiaus Pa
nele Vivian Crowell; 24 metu 
amžiaus Ponia Mary Martin;

Penkios Kitos
Sužeistos

PRINCETON. N. J. — Vie 
na isz szesziu moterių, važiuo- ’ I

pa ir tenai ja pasmaugė, “už 
tai kad asz norėjo ka nors pa
smaugti,” jis pasiaiszkino.

Jis policijantams parode tos 
meigaitukes kapa, kur jis ja 
buvo užkasės. Mergaitukes Li
sa Jorgensen lavonleis buvo vi
sai nuogas. Virsz to jo isžkasto 
kapo jis buvo pastatęs isz me
džio paminklėli ant kurio jis 
buvo iszdrožes: “Mano moti
nos maldos seka mane.”

Daktarai dabar stengiasi isz- 
tirti ir dažinoti ar tas vaikezas 
yra pilno proto ir kodėl jis ta 
mergaituke pasmaugė, kai jie
du klausiesi muzikos ant plok- 
szteliu, rekordu.

Isz Amerikos!
DAVE BECK

PRASZALINTAS

Unijos Vadai Tariasi 
Ka In Jo Vieta 

Paskirti

WASHINGTON, D. C. —
Teamster unijos bosai iki sziol 
dar tylėjo, nenorėdami didesni 
skandalu iszkelti, bet dabar jie 
jau vieszai tariasi ka toki pa
skirti in David Beck’o vieta, 
kuri jie rengiasi iszmesti, jam 
“sakti” duoti.

Isztekejo Už
Direktoriaus

Japonaite, loszike Keiko 
Kishi linksmai szypsosi po 
szliubo,, Valmondois, Pran
cūzijoje, kur ji isztekejo už 
muving-pikezieriu direkto
riaus Yves Campi. Jiedu 
ketino niekam nesakyti kai 
jiedu apsiženys, bet kiti isz- 
girdo ir daugiau negu sep
tyni szimtai žmonių pribuvo 
in bažnyczia.

Kai kurie laikrasztininkai 
spėja kad tie unijos bosai iki 
sziol vien tik už tai kad jie dar 
negali sutikti ant to Dave Beck 
inpedinio.

Prez. Dave Beck stengiasi 
atsikirsti, atsilaikyti. Jis sako 
jis mislina apie atsisakyma, 
pasitraukimu isz tos vietos, ir 
paskui, szi rudeni per unijos 
seimą vėl stoti in rinkimus del 
tos paties vietos del penkių me
tu. Tas seimas bus laikomas in 
Miami Beach, Floridoje.

Bet dauguma unijos vadu 
jau vieszai sako kad Dave 
Beck yra pražuvęs, kaslink 
unijos reikalu.

Jo vienatine viltis, ir tai la
bai silpna, tai praszyti unijos 
bosu vadu kad jie ji vėl isz- 
rinktu, su jo pasižadėjimu kad 
jis tada tuo jaus atsisakytu ir 
pasitrauktu. Jis taip giedos, 
sarmatos iszvengtu. Bet ežia 
vargiai jam pasiseks. Vienas 
isz vienuolikos unijos vice-pre- 
zidentu, John T. (Sandy) O’ 
Brien, isz Chicagos jau vieszai 
yra pasisakęs, kad jis jau stoja 
in kandidatūra kaipo jo inpe- 
dinis kad jis visa unijos vir- 
sznne iszvalytu ir pertvarkyta.

Ir jau atsirado keletą kitu 
tokiu kandidatu, nes ta szilta 
vieta yra visu unijos bosu ir 
vadu geidžiama.

Ir to dar negana. Dave Beck 
turi daug kitu bedu. Jis dabar 
yra patrauktas in AFL-CIO 
unijos tarybos teismą, atsakyti 
už visa sarmata kuria jis visai 
unijai atnesze. Szita taryba, 
galingiausia ir didžiausia viso
je unijoje yra Dave Beck pra- 
szlinus nuo Kovo March 29-tos 
dienos, kaipo AFL-CIO unijos 
vice-prezidentu.

Unija gal jo inpedini neisz- 
rinks kol James R. Hoffa bus 
patrauktas in teismą, atsakyti 
in intar’mus kad jis pusantro 
milijono doleriu gavo paky- 
sziais, papirkimais. Iki tada jis 
buvo intakingiausias ir galin
giausias kandidatas in Dave 
Beck’o vieta.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ženklo nebuvo matyti.
Kunigas pribuvo ir virsz to 

szulinio suteikė jam paskutiniu 
Sakramentus.

Kompanijos kurios kasa szu- 
linius ir gilias skyles pristatė 
savo geriausias maszinas ir in- 
rankius ir j u darbininkai pri
buvo.

Buvo kita skyle iszkasta sza- 
lia tos in kuria tas vaikutis bu-

36 metu amžiaus Ponia Thelma 
Anderson; 23 metu amžiaus 
Ponia Audrey Hayer ir 23 me
tu amžiaus Ponia Joyce 
Adams.

Pirkite U. S. Bonus

Per visa nakti apie penkios 
deszimts policijantu ir apie 
szimtas savanoriu jieszkojo tos 
mergaitukes.

Tas vaikas, Lawrence gyve
no su savo moeziute, 62 metu 
amžiaus Ponia Maren Madsen.

Loszike Taylor Su Savo Vyru

Sovietu Rusijos Pagelbin- 
inkas Fremieras Anastas Mi 
koyan, atvykęs in Vienos 
miestą, sustoja gana ilgai 
peržiureti to miesto buczer- 
ne ir grocerne.

Per savo atsilankyma Au
strijoje jis gana ilgai apsis
tojo pasakyti kelias prakal
bas, per kurias jis visiems 
užtikrino Sovietu parama 
jeigu kada karas szitame 
kraszte iszkiltu.

Reikia pasakyti kad retas 
kuris jam intikejo, nes retas 
kuris jo tu prakalbu klau-

siesi. Mokyklos ir kolegijų 
mokiniai ir studentai buvo 
priversti dalyvauti tos pra
kalbose, kad jam parodžius 
pagarba; bet eiliniai žmones 
visai nepaisė ir nedalyvavo. 
Taip jie parode kad ji ju 
kraszte nėra pageidaujamas 
aszmuo. Bet jis nudavė kad 
jis nieko apie tai nebežino, 
bet vėliau baisiai piktai pa
reikalavo kur buvo visi žmo 
nes kai jis savo prakalbas 
pyszkino? Niekas jam nei 
žodžio su paaiszkinimu ar 
atsipraszymu nedave.

vo inpuoles, ir paskui tie sava
noriai darbininkai, kašte, su 
rankomis iszkase po žeme tune
li prie to vaikuczio.

Vienas, liesas juodukas Sam
uel Woodson, kuris vienai tu 
kompanijų dirbo, sutiko lysti 
per ta tuneli prie to vaikuczio. 
Ir tai buvo labai pavojingas 
darbas, nes ten žeme labai pes- 
kota ir nesilaiko. Jis szliaužte 
prisiszliauže, ir tamsumoje, 
apie penkiolika pėdu po pes- 
kota žeme, užtiko to vaikuczio 
rankute. Kai jis truktelėjo jam

(Tasa Ant 4 Puslapio)

MAINIERYS SU
RASTAS NEGYVAS

LYKENS, PA. — Trisde- 
szimts keturiu metu mainierys, 
trijų vaikucziu tėvas, David 
Snyder, po asztuonios deszimts 
vienos valandos buvo surastas! 
mainose negyvas.

Jis buvo užgriautas keturi 
szimtai pėdu po žeme.

Darbininkai, kurie diena ir 
nakti dirbo, rado ji skylėje, ku
ri buvo pilna vandenio. Jie 
spėja kad jis užduso ir in ta 
skyle inpuole.

Du kiti mainieriai, kurie su 
David Snyder tenai dirbo, su
spėjo paszokti in szona ir taip 
iszsigelbejo. Jiedu yra jo brolis 
Le-Roy ir 65 metu amžiaus 
Mark Sponic.

Daugiau kaip keturios de
szimts mainieriu, diena ir nak
ti dirbo, stengdamiesi atkasti 
ta užgriuvima ir prieiti prie 
David Snyder. Bet viskas vel
tui; kai jie atkasė, ji pasiekė, 
jis jau buvo mires.

Loszike Elizabeth Taylor kad ji su Michael Todd jau

RASZYTOJAS PA
TRAUKTAS IN

TEISMĄ

Intartas Kaipo Komu
nistas; Užsigina

WASHINGTON, D. C. — 
Dramaturgas ir raszytojas, Ar
thur Miller buvo Kongreso ko
misijos patrauktas in teismą. 
Jis yra valdžios intartas kaipo 
Komunistas. Valdžios advoka
tas stengiasi priparodinti kad 
szitas garsus dramaturgas, ra
szytojas Arthur Miller yra bu
vęs Komunistu partijos narys 
nuo 1943 iki 1947 metu.

Valdžios advokatas William

tai jis galėtu būti nubaustas 
ant dvieju metu in kalėjimą ir 
turėtu užsimokėti du tukstan- 
cziu doleriu baudos.

Bet mums iszrodo kad kuris 
kitas teisėjas turėtu teisėjo 
Charles F. McLaughlin vieta 
užimti ir tada ta teisėja in 
teismą patraukti ir taip pat ji 
nubausti. Juk ir tas didžai ger
biamas teisėjas nėra nei dides
nis, nei augsztesnis už musu 
instatymus ar už musu kraszto 
gerove.

Kai mes intariarne Komunis- 
! tus ar Komunistu draugus, ne
būtu pro szali ir isztirti savo 
teisėjus ir savo kraszto advo
katus kurie del kokios ten 
priežasties’tokius šalikus, isz- 
davikus remia ir apgina.

czia linksmai szypsojasi ir 
nuduoda linksma ir nieko
nepaisanti, kai laikraszti-
ninkai atėjo pas ja ir jos vy
ra Michael Todd, Londone, 
Anglijoje.

Ji laukia savo treczio ku-
dikio ateinanti Grudožio 
menesi. Buvo eje gandai

BUVUSI ŽMONA 
SUKLYDO

Nuszove Svetima 
Žmogų
—

RICHMOND, CALIF. — 
Žmogus, kurio pirmos savo 
vardo literos buvo tokios kaip 
vienos pamestos žmonos vyro,
buvo nuszautas visai per klai
da.

nesutinka ir rengiasi persi
skirti, bet ji szitiems laik-

' rasztįninkams kurie szita
paveiksla nutraukė buvo pa
sakiusi kad visi tie gandai 
yra tik bobų plepalai, kad ji 
jauezias laiminga ir linksma
su savo nauju vyru.

O O' o !

Keturios deszimts dvieju 
metu amžiaus Harold A. Mc-! 
Daniel, vedas žmogus, ir darbi
ninkas ant geležinkelio buvo 
nuszautas kai jis atsidarė sa
vo namu duris.

Policijantai sako kad 49 me
tu amž:aus Ponia Josephine 
McDaniel gavo jo antrasza, ad
resą isz automobiliu laisniu 
sztabo, Californijoje. Kai ji ji 
nuszove ji iszgere, nurijo kele-
ta tuzinu pilių del miego ir no- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ITitz sako kad isz žinių, kurias 
surinko Kongreso komisija yra 
aiszku kad tas Ponas Arthur! 
Miller yra buvęs Komunistas.

To raszytojo žmona, graži ir 
gal per daug iszgarsinta loszi
ke Marilyn Monroe nepribuvo 
in teismo kambarus kai jos 
naujas vyras buvo tenai pa
trauktas. Jos agentai sako kad 
ji nutarė in ta. klausima nesi- 
kiszti.

Ir tai tikrai nuostabu, nes 
szita mergpalaike iki sziol vi-j 
sur kiszosi, bile tik laikraszti-Į 
ninkai jos paveiksią nutrauk-! 
tu.

I

Teisėjas Charles F. Mc
Laughlin sako kad ežia yra. 
teismo ir valdžios klausimas:! 
ar szitas raszytojas Miller gali 
būti priverstas savo draugus 
Komunistus iszduoti.

Jeigu jis butu rastas kaltas,

AMERIKIETIS LA
KŪNAS UŽSIMUSZE

WESTOVER A. F. BASE, 
MASS. — Keturiu i n ž i n u, 
DC-4 eroplanas, veždamas 
daug tavoro del tvirtovių Eu
ropoje nukrito ir sudužo ir su- ’ 
dege, kai tik jis buvo pakilęs 
isz Narsarssuak, Greenland. 
Kiek žinoma tai tikrai vienas 
lakūnas žuvo ir kiti buvo su
žeisti. Vienas yra dingės.

Vienas lakūnas iszliko svei
kas ir gyvas ir vieno dar nie
kur negalima surasti. Spėjama 
kad jis iszszoko isz to krintan- 
czio eroplano; bet ar jam pasi
sekė pasekmingai pasiekti že
me ar ne, tai dar niekas nebeži
no.

1 Platinkit “Saule” ,



“SAULE’ ’ MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Visi vis sako kad moterys 

per daug- szneka, plepa. Bet 
sztai. žiupsnelis žinucziu: Indi
jos taryboje randasi dvide- 
szimts septynios moterys ir jos 
visos tiek neplepa kiek vienas 
musu Senatorius.

Dabar, kai užsimokėjome sa
vo, taksas, galime pradėti dar 
labiau ir sunkiau dirbti kad 
iszgaletume ateinancziais me
tais vėl tas taksas užsimokėti.

- » » - 11

Prez. Eisenhowerio intaka 
ant Kongreso ir Senato kas
dien mažėja,. Reipulblikonai ima 
juorni nepasitikėti, o Demokra
tai ima ji isznauduoti.

Eisenhoweris stengsis pri
versti Kongresą paskirti gana 
pinigu vieszoms mokykloms, 
bet ežia jam vargiai pasiseks, 
neš pietiniu valstijų Kongresi- 
monai ir Senatoriai jam ežia 
pasiprieszinsis, kai jis su tais 
pinigais pareikalaus kad visos 
mokyklos priimtu juodukus 
sykiu su 'baltais vaikais.

"1 ■■ ~ • • ' IT‘

K a s 1 i n k apsiginklavimo 
kasztu, Kongresas nori suma
žinti iszlaidas. O Eisenhoweris 
nesutinka. Bet Kongresas ir 
Senatas Prezidentui Eisenho-

insideda. Ir tai nesveikas ženk
las.

• •

Žmones dabar daugiau sko
linasi pinigu ar ima daigiu ant 
iszmokesczio negu užsimoka i 
grynais pinigais.

Amerikos 'bonu dabar yra 
daug daugiau iszkeszinama, 
iszmainoma negu. perkama.. 
Pasirodo, kad nors žmones da
bar daug daugiau uždirba, jie 
dar daugiau praleidžia.

rių jis gali invelti, Ponas Berk 
nutilo ir nei nevaptelejo.

Pypkes Durnai

Jeigu . . .

Dabar pasirodo kad tas Po
nas Beck, Teamsters unijos va
das ir bosas yra pasivogęs apie 
puse milijono doleriu isz savo 
unijos.

Pasirodo’ kad Berk skolino 
savo unijos pinigus ir eme pro
centą ant tu pinigu ir dar pir
kosi szerus, in tas jam skolin
gas kompanijas “'be unijos ži
nios.“ Reiszkia, jis pasipiniga
vo isz unijos iždo ant daugiau 
kaip puses milijono doleriu.

.Jis grasino, kad jeigu Sena
to komisija, ji nepaliks ramybė
je, tai jis tiek pasakys, 1 iek pa
skelbs kad puse Amerikos Se
natorių bus invelti in jo unijos 
derybas, papirkimus ir sukty
bes. Kai Senato komisija, jam 
pasakė kad ji nesiliaus ir dar 
toliau ves savo ta.rdinimus, ir 
papraszei kad jis iszsižiotu ir 
pasakytu kurie ir kiek Senato

Jeigu vyras yra 
Prielankus del moteres 

ar merginos,
■ Tai rūpinasi ja visame 

apszviest.
į Vyras, kuris su motere 

tiktai bovinasi,
Tai laiko ja už zobovele,
Kuria kaip jam nubosta 

tai atmeta.
Motere, per vyra mokinta, 
Tai būna rankrasztis per 

ji paraszyta,
Isz kurio visi turi nauda.

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau

i “Saule“, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule“ priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nubudima,

PLATINKIT
VV “SAULE” ' v - 'J

Gerai Apsvarstyk,
Kaimynu Sudan

Į Nevaryk 
,’***********'&T**X**Z'S,*Z**Z'*****Z**Z****

(Tasa nuo 3-czio puslapio)
I■I _______

■ prie kareziamos ganėsi. Žodžiu 
larszesni buvo, negu cigonukai.

Klebonas matydamas, kas 
I stojosi isz doraus gaspado- 
I riaus isz jo szeimineles, mėgi
no ji pateisint, paszauke pas 

j save ir perdestinejo, idant pa- 
i Jautu provotis, ba ji ant ubagu 
' nžves, o imtusi prie darbo. Nes 
! tas nieko negelbėjo, ba Bal
trus vis kalbėjo ta pati: .

— Kai)) tai jegamasti, ar 
tai asz save ir mano vaikus 
skriaust ?! O ne sulaukimas, jo!

—- Kad tai tu skriaudi tavo 
vaikus, kalibejo kunigas, ba už- 
siipirei provotis. Apie ka ju
dviem eina? Apie ta niekus Ji
sai te, ka tau ant meto gali at- 
neszt nedaugiau kai)) rubli.

— ()! Kaip geras metas tai 
gali atneszt ir du ir daugiau.

1 ' . .
—e Tai del dvieju arba trijų 

gaisznoji laika, sveikata ir pi
nigus, o kas niekiause, atpran- 
ti nuo darbo ir doraus. gyveni
mo. Ir ar tai verta del pora 
rubliu provotis.

— Czia ne eina apie ta men-

weriui prikiszamai priparo- 
dins kaip Anglija dabar maži
na savo vaiska ir savo iszlai
das del apsiginklavimo.

O kaslink paszelpos ir pagel
bės kitiems krasztams, Kon
gresas ir czia reikalauja kad 
tie iszkaszicziai butu sumažinti, 
kad mažiau butu duodama sve
timiems krasztams. Ir czia Ei
senhoweris susikirs su Kon
gresu jr su Senatu; su ne tik 
Demokratais, bet ir su. savo 
parti jos Republ ikon ai s.

• •• •

Nežiūrint kaip Paozto virszi- 
ninkas Summerfield yra. dabar 
neapkeneziamas, už tai kad jis 
paczta sustabdė Subat om is, del 
to kad jis negavo gana pinigu 
isz Kongreso, Prez. Eisenho
weris’ ji rems ir ji užstos.

'■ • • ——”

Bet Kongresui tai nepatin
ka nes. Kongresas nenori ir bi
josi pabranginti paczta ibiznie-. 
riams ir laikrasztininkams, nes 
isz. abieju tu szaltiniu Kongre
sas tikisi ir gauna daug para
mos.

'■ Nors Kongresas ir Senatas 
reikalauja kad taksos butu su
mažintos ateinantiems me
tams, bet iszrodo kad Prez. Ei
senhoweris nesutiks.

Nors daug darbininku ir uni
jų vadu yra reikalave ir baisu 
triukszma. yra šukele kad Taft- 
Hartley instatymas butu pa
naikintas, bet galima tikrai sa
kyti kad tas instatymas nebus 
nei panaikintas nei suszvelnin- 
tas.

• •
Žmones dabar daug daugiau 

visko perkasi, bet beveik vis
kas ant iszmokesczio.

Valdžia pranesza kad dabar 
pinigus bus galima, skolintis 
daug lengviau, negu pirmiau. 
Biznieriams tai geros žinios, 
nes jie dabar gales vėl savo 
bizni vesti ant iszmokescziu.

Žmones dabar daugiau pini
gu praleidžia negu in bankas

kai daigia.; pora, rubliu, jega
masti, nes eina apie teisingys- 
te, del to, kad parodyt jam, jog 
ne jisai turi teisybe, tiktai asz. 
O lai jis paskui nesi riestu aug- 
sztin, jeigu apsileistam O ne- 
sulaukimas jo. Kad ir pasilei- 
su, lai no apsileisiu.
' Ant luszczio kunigas jam 
po rdesl i nėjo visai)) ir at va
džiojo nuo proves, jog tekis už- 
sikielejimas ant artimo yra 
grieku, tai Baltrus alpsiminejo 
po smort cziszcziuje ai konto .už 
tai,-prižadinėjo net tris kartu 
ant sanvaites pasniukaut del 
perpraszimo Dievo* nes kalbė
jo, o savo daro. Provojimasis 
ji apomo kaip kokia liga. Ne 
ėjo apie daigia, apie kuri pro
ve josi, tiktai kad ant savo pa
statyt.

Tas pats dėjosi su Valentu. 
Isz pradžios norėjo atprovot 
ta szmoteli dirvos; buvo tai 
maža nauda, nes jisai mažiau
sio daigtelio • ne niekino, ha 
kai)) jis kalbėjo “grūdelis prie 
grūdelis, pasidaro saikelis.“ O 
vėlai norėjo padengint turtą 
del savo vieni arteles. Toji mei
le dukriukes davedi prie'pro
ves su broliu. Nes persi vokavo 
ba. toji jo dukriuke turėdama 
septynis metus, numirė isz ti- 
mu ir rodos su josios smerte 
viskas nustotu, o ir tasai godu
mas, nes jis ir posmerties ne
auštojo provotis, nes da la- 
biaus ėmėsi, negu priesz tai. 
Rodosi jam, jog snprovojus 
broli bus jam lengviau. Užtai 
prisiekė sau, jog turi įbroli pa
daryto ubagu. Na ir sulaukė tb, 
ba,po. dvieju metu, Žydai lauka 
ir t r i odas pastate ant licit ari
jos ir pirko už pamesiinius pi
nigus, o Balt rus gavosi pas. Žy
du ant kampo, kuinam, vandeni 
nesziojo., malkas kirto ir per 
szaba. žvakutes užžibinėjo. Vie
nok nę žudė vilties, jog tasai 
iszlys jam ant gero ir prova 
laimes. Kada tik iszgerdavo 
pora puskvatierkiu, t nejaus 
viešiems kareziamojo garsei 
provijo, kiek tai Valentas tu
rės jam kasztu užmokėt, kai)) 
pralaimės prova, jog už tuos

gas kriminaliszkas apraszy- 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
>zio iszimta isz Lietu viszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
VIa 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, G2 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nerau 
no. 58 pus., 20c.

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

No J 28— Dvi isztorijos: Vai 
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.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka 
43 puslapiu, 20c.

“Saule“ gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

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

pinigus nusiipirks daug lauko, 
nes ir naujais triobas pasista-

Kada in pikdavo, tai kerszi- 
no sudui, jog negerai sūdąs ap
sodins, tai nusiduos pas pati 
Ciesori jieszkotie teisingyst.es. 
Viena karta, novos iszsirenge 
in Petersburga, ir apie sanvai-
te ne buvo kaime, o kada su- 
gryžo, plovoje alpie visokius 
niekus kaip ji Cisoris prieuiias. 
Ir užkląusias net per peti pa
plojo ir pasakė: mano Baltrau, 
bus viskas gerai! O paskui 
prasze Carienes, ka antroje 
stu'boje įprosino marszkinins 
auksu siuvinėtus, su auksiniu 
prosu, idant jam duotu saldžios 
duonos, ant abieju pusiu svies
to pateptos.

Žmonys klausė ir galvomis
(Tasa Ant 4 Puslapio)

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas Įsi 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—-Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
t-uvra 404 nusimini. 50c 

iNoJOįte Prakeik te. medm

No.158—A. p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigauta? 
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.

N o. 166—Apie Simus Mul
kinus; 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 fsz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

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

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

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 Bemadina. 61
puslapiu, 20c.

No. 145—A p i e Velniszkas 
Malimas Kaip Studentas Lo
jo, o M ai uninkas 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, Nuogalių. 62 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

Skaitykit “Saule”

Kitokios Knygos

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

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

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 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Krist tiso 
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 Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolima. 10c.

N o.200—E ustaki juszas. In
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35o.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas;

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

ITVF Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING 00., 
Mtibanoy Oitv, Pa*i - W A

teisingyst.es


‘ ‘SAULE’ ’ MAHANOY CITY. PA.

^♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦*******'** ’**************'****^4*C***********************

Gerai Apie Tai Apsvarstyk,
Kaimynu Sudan Nevaryk

pER vidurį dirvos plauke' 
iipeJukas, ne 'platesnis kaip 

viena lyse žemes. Tasai upelu- 
kas buvo rubežium tarpe- dir
vos dvieju 'broliu, Valento ir 
Baltraus Giezalu, kurie kaime 
Doline buvo palaikyti už tur
tingus gaspadorius, nes kožinas 
isz ju, turėjo- po trisdeszimts 
margu dirvos ir pusėtinas trio- 
bais, tvartuose gyvuliu invales, 
aruodai niekad nebuvo iszsem
ti, žodžiu, tūrėjo ka pavalgyt 
ir kuom apsidengi. Tiktai loji 
tarp ju 'buvo skirtumą-, jog Va
lentas neturėjo vaiku, o Bal
trus turėjo kaip pipiro]in, kas 
metai po- viena aplaikinedavo 
nuo paežiu les, viena karta, net 
dvejetu Dievulis apteikė. In 
keturis metelius turėjo penke
tą vaikucziu. Baltrui pradėjo 
net baisėtis toji Dievo dovana 
ir net sau galva kasė sutsirau
kės, kaip pamisimo, kaip ežia 
tolinus bus iszmaityta jog pri
veis daugybe daržininku nes 
turės lauka .iszdraskyt ir del 
visu padalint. Nes žmones ji 
ramino jog Valentas savo nkes 
su savim nepaims ir dirva po 
jo smereziai kitam nesigaus 
tiktai art imiausiems gimi
nėms.

Na. ir buvo numanu jog tai]) 
bus nes Valentas labai geru pa- 
sirodinejo del brolio ir jo vai
ku. Mergaite laike prie kriksz- 
to o kaip jau pradėjo vaiksz- 
czios, dovanojo del jos tely- 
czele ir pora parszeliu, jau
niausia vaikiuką prižadėjo pa- 
imtie už augytini, kaip tiktai 
kiek pa.ta.rps ir siuntines iii 
mokykla. Ir niekados apie bro
li neuižmirszo, o ir apie jo vai
kelius, kožna. karta parveždavo 
isz. miesto visokiu dovaneliu. 
Paskerdė kada, meitėli tai be
veik pusiau su broliu dalinda
vosi mesa ir nebuvo tokio dalg
io su kuriu,om Besidalintu su 
broliu ir jo szeimynele. Mat, 
Valentas nebuvo- pavydus žmo
gus; nesigailėjo -del saves, nes 
ir žmoniems davinėjo. Kalbė
davo:

— Neturiu vaiku, tai kam 
czedint. Tai tas viskas del ma
nes ka sau gyvenu ir žmoniems 
gero padarau.

Tai todėl ar kriksztynos ar 
veseile kur kaime, jis-visur bu
vo praszytas ir niekur su thsz- 
czia ranka ne pasirodė, nesi
gailėjo- dovaneles ir gerymo.

O jau ka del bažnyczios1 tai 
labai tankiai visokias aukas 
davinėjo. Ai- pardavė koki gy
vulėli, ar jevu tai jau vis dali 
duodavo del bažnyczios, o jau 
vaszkiniu žvakių nereikejo 
Įpirkt nes Valentas pristatyda
vo' nes turėjo- keliolika avilu 
jbieziu. Ėjosi jam. labai gerai, 
neturėjo jokiu ergeliu todėl 
abudu su savo- pa-ezia. iszrode 
labai gražiai. Jis nors ne dide
lis vyras, bet digtas kai]) ru
builis o- Valentiene kaip ins'i- 
puszindavo Nedėliojo in bažny- 
czia tai kaip kokia miesezion- 
ka. Bet. viena metai Valentiene 
pradėjo labai tukt ir storyn ei
ti. Isz pradžių niekam ne ant 
mislie-s ne atėjo idant ant ko 
tokio užsine-sžinetu nes dobei- 
ka jau turėjo suvirsz ketures- 
deszimt metu. Vieni mislino 
jog tai geras valgis ja tukina, 
kiti, jog tinęta viduriai. Sztai

ežia viena diena pasklydo kai
me pasikalais jog Valentiene 
nakezia pagimdė duktere.

— Na, tai dabar Baltrams • •
nutruks, pamisimo- ne vienas. 
Ii- niekasme-turėtu Valentui už 
pikta, jeigu daugiau rūpintųsi 
apie- savo- locna kūdiki negu 
apie svetima, tuom labia,us jog 
jam tasai kūdikis taip1 netikė
tai, rodos isy. dangaus nulpuile. 
Nes Valentas netikėtinai savo 
tumu rnipinimu pasislinko-. Po 
teisybei, iszkele bankieta dide
li, supra,sze- daug žmonių, vie- 
szi’no- visus ir pats isz tojo 
džiaugsmo pasigėrė, bet tuo- 
jauspo kriksztynii ant kart ro
dos nukirto. Atsiszailino- nuo 
žmoni n, nei karczia.moje, nei 
ant jomarko nesirodė, tiktai 
nuolatos sėdėjo namie arba 
prie darbo laukuose, o taip 
skupejo jog* net drebėjo- kaip 
reikėjo ant ko skatiką atiduo- 
tie.

Reikia, rinkti pasega, 
kalbėjo jis, peš toji mergaite 
tiek turi, gauti kiek tėvai verti.

Da, mergiuke 'buvo vystyklo- 
fce o jis jau apie pasoga. misli
no. Žmones kaime juokėsi isz 
to, bet Valentas ant to nepaisė.

Jau dabar nebuvo matyt ant 
jo veido tojo' linksmumo ir už- 
ganadijimo kaip seniau. Vaik- 
sztinejo amžinai nuliūdęs ir su
sirūpinės, o rngojo nuolatos 
ant sunku laiku. Kada pareida
vo duoti del bažnyczios arba 
del užlaikymo kancelerijos, tai 
vilkino kol egzekucija ant 
spi ra n d o užgu 1d a. v o.

Jau dabar ir apie aukas baž- 
nycziai užmirszo, vaszka Žyde
liams pardavinėjo, o kada ku
nigas atvažiuodavo kaledot tai 
jeigu nepasikavoje tai drįsiu 
ir pasturlakų in. maiszus pripil 
davo. Tiktai viena, karta, kada, 
maža, Ka t rinka apsirgo ant pa
pu czk n tai nuėjo pas kunigą 
duoti ant Misziu, bet derėjosi 
su klebonam kaip nelyginant 
su Žydu kreme. Todėl namieje 
buvo- labai nobažnas nes per 
visa sanvaite ir jis ir jo- pati ir 
szeimyna valgė virala su. pas
ninku. Tik tieji žmones tauzijo 
jog tai daro ne isz pabažnumo 
bet isz sžyksztumo. Pati ir ne 
geresne buvo už ji. Jau -dabar 
pas juos nei ubagėlis nieko ne
gauna,. Kaida kokis pasirodyda
vo tai siuntinėjo pas Dieva,, nes 
patys nieko nedave. Szeimyna 
kas diena buvo alkana, valgyt 
nedave kaip reikia ir kožnas 
turėjo už tris dirbt. Kada ne
buvo namie darbo tai siausda
vo berną ir slūgine in d'vara 
ant uždarbiu, o patys pinigus 
painiinejo del saves. Kur tik 
pajuto- kokia, nauda, jog“ nei 
ubagas nepasigodetu, tai Va
lentas n opa i šydam ak ant žmo
nų i juoko, zuidavo ant uždar
biu. Rado kur ant kelio koki 
pagal u ka tai paėmė, tai vela 
užtikęs kelis sziaudus, o ir ark
lio meszla ant kelio, dėjosi in 
kiszoniu. Naktimis vogė me
džius isz dvaro- girios arba nu
sėlinės in poszne su pjautuvai 
nupjovinejo varpas jevu. Pora 
kartu mėgino prisiart pora va
gų nuo dvaro lauko- tai turėjo- 
prova sude ir net matininka su 
kamisorium turėjo pargabent 
del apžiūrėjimo.

Žinomas daigias jog ir su 

broliu sutaiką persimainė ir 
broline meile suvis atąuszo. 
Jau dabar nebuvo matyt einan- 
ezius abudu su savo pac-zio-m in 
bažnyczia arba, ant jomarko 
kai]) priesz tai. Novos (nebuvo 
susipykia. vienok vienas antro 
szalino-si. Baltrus del to-, jog 
jautėsi nuskriaustu o Valentas

**************************

Jau apie tai negaliu 
nutylėti, 

Kur randasi Lietuviai 
maiszyti, 

Apsiveda su Protestonkom., • 
Kaip tai nebuvia sako 

Pagonkom, 
Ka daryti, kokis buvo 

protas, 
Toki s biįs ir gyvenimas, 

Net pasakyti geda, 
Tegul Dievas sergsti 
Nuo- to kožna vienai.

Tokioj -poroj gyvenimas 
kaip laukinis, 

Kaip- atlikusiu paskutiniu, 
Per dienas muszasi, 

Nuolatos visaip plūstasi.
Niekas tokiu porelių 

nesuvaldo, 
Ant ulycžiu daro juokus, 

Ant tokiu biauriu pasielgimu 
Lietuviu, * Žiuri įpraeigiai kaip, ant 

žvėrių, 
Pec-ziais trauko, dyvijasi, 

Isz. tokiu laukiniu 
piktinasi.

Turime nemažai vyru 
tokiu, 

Isz. tamsunu Lietuviu, 
Kurie per savo apjakima, 

Pagadina sau vedusi 
gyvenimą, 

Lietuviui tas neiszpuola, 
Imti rnotere kokia tik 

papuola, 
Nežine ne kokia, jos 

tikėjimas, 
Pas ji skirtumo nėra.

* * *
Kad ūžia, tai ūžia, 

Kur ten Illinois aplinkines 
moterėles staugia, 

Materijolo- turi užtektinai, 
Sutino ir liežuvis bekuriai.

Bet szirdele mano, 
Jeigu asz atidarytai! savo 

žioti, 
Ir jusu slaptybes svietui 

tureežiau užgiedoti, 
Tada neturetumet kur 

pasidėt, 
Turetifmet in kur 

pasislėpt. 
Taip, lengvai apjuodinet, 

Kitu kaltes iszrodinet, 
Bet ar ant savu atsimenat?

Juk Kristus aiszkiai 
pasakė: 

“Jeigu kas yra. be grieko, 
Tegul meta ant 

prasikaltėlio, 
Jeigu nemato akyje- savo 

krislelio,” 
Juk ir aniuolai danguje 

sugrieszijo, 
Bet Dievas kaltes atleido, 

Nes grieszninko prapulties 
‘ negeide,
Pirma ant saves 

atsiminkite, 
Po- tam kitus nuleiskite 1

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
■ ------------- -
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isz baimes, idant ko nepraszy- 
tu.

Tarne laike užėjo Inkis. atsi
tikimas kad juodu suvis* atsi
skyrė viens nuo kito ir da pa
dare nevidonais. Priežastis bu
vo tasai lipdukas apie kuri bu
vo virszui minėta. Tasai upe- 
lukas buvo rubežium. tarp- ju 
lauku. Seni gaspa.doriai kalbė
jo jog kai]) pilno iszdžiuvo isz 
kurios tasai upelukas tekejo 
tai ir jis dingo. Giezalus tas 
mažai ka apėjo, kur dingo tasai 
upelis. Jiems buvo invales už 
rulbeži tiktai siaura, aže. Netru
kus vieta upelio“užžele ir jau 
ne rudens laike vandenio ne
buvo. Naudojosi isz to- Valen
tas kuris jau nuo keliu menesiu 
geistina, akia žiurėjo ant, isz- 
džiuvimo upelio. Taip ardamas 
lauka, užarė ir vieta- upelio, o 
kada. Baltrus, paklausė jo ka-s 
jam liepe taip padaryti tai jis 
atsake stacziai jog tasai upelis 
prigulėjo prie jo.

Ant tuszczio vaitas ir lovi- 
ninkas iszdestinejo jam jog lo- 
vis upes, kaipo rubežis, prigu
li del abieju, o jis sau juokėsi 
isz to ir pasakė jog nemislina 
dalintis su savo locnasczia, o 
jeigu Baltrus nesutinka ant to, 
tai tegul skundžia.

Prispyrinejo kad paduotu in 
suda, nes žinojo gerai jog Bal
trus neturi pinigu ant užvedi
mo pro vos, o- ant galo kad ir 

Pirkite U. S. Bonus ^.Pirkie U. S. Bonus! Pirkite U. S. Bonus

HIS GRADUATION
PRESENTS...

Toinniy Robinson graduates from kindergarten this spring 
and his father promised him a two-wheeler. Really 
makes you feel you’re getting on in the world when 
you move out of the tricycle class . . . good reason 
for the proud swell ofTommy’s chest, the

A TWO-WHEEL BIKE AND 

a U. S. Savings Bond

look of accomplishment on his face.
But Tommy will outgrow the two-wheeler, too, and many 
other things. So his wise father invested in another gift 
that will grow with him—a U. S. Series E Savings Bond.

The Minute Man, 
Symbol of a Great 
American Thrift 
Habit—The U. S.

A Savings Bond is at gift that’s appropriate for any 
graduate—from kindergarten to law school. It’s a sure 
way to help bring about the realization of commencement 
dreams. And it’s so easy to buy—no sizes or colors 
to worry about. So wonderful to receive—a gift that 
keeps increasing in value.
It you have a favorite young person graduating soon, 
why not give the present with a future, aU.S. Series E 
Savings Bond? And let graduation time remind you of 
yuur own future and how Savings Bonds can help make 
it secure. May is Minute Man Month—a good time 
to start buying Bonds through the Payroll Savings Plan 
where you work or regularly where you bank.

Savings Bonds 
Program—Since 1941

The V. 8. Gouernment does not pay for this advertisement. The Treasury Department thanks, 
for their patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

paskolintu pinigu tai prova 
trauksis Dievas žino kaip ilgai 
o jis tuom. lai k laikys priart a 
dirva kažin kai,p ilgai. Prispy
ri nėjo per tai ant proves. Bet 
Baltrus nei nemislino- provotis 
ir pats sau prova- padare, nes 
kaip viena karta Valentas nu
sidavė su reikalu in miestą, jis 
nusidavė su žagre iii laukus ir 
atarė sau teisingai kas prie jo 
prigulėjo. Pasidarė isz to tarp 
ju vaidas ir niusztyne o kad 
Valentas buvo- silpnesnis žmo
gus tai pusėtinai gavo in kaili. 
Muszis nebuvo kenkentis bet 
Valentas nudavė labai simiusz- 
tu. Atsigulė in lova- ir pora 
sau va i tęs stenėjo jog net ant 
ulyczios buvo girdot, o ir mies
to felczeri pargabeno kuris su- 
rasze aipdukcija. Jam apie tai 
ėjo kad broli inkiszt in kalėji
mą. 1 r isztikro- ant savo pastate 
nes po perklausymui liiidint.o- 
jn likosi Baltrus apsiidintas in 
kalėjimai ant vieno menesio.

Nuo to laiko tarp dvieju bro
liu virė nuolatos kare kurioje 
ir vaikai abieju iminejo gy-

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslaii Į -

160 Puslapiu • ;
8 col. ilgio, 5% col. ploado J 
Iszaiszkina sapna ir kas ! 
ateitoje stosis. Su priedu !- 
planatu ir visokiu burtu. J- 
Knyga in minksztos po- Į 
pieros virszeliuose. :: :: ji 

Pinigai reikia siusti su j 
užsakymu: j;

Tiktai,. . . $1.00 l;
Saule Publishing Co., j j 

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

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

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

»■»* *********************** 

vas dalybas met indam iesi aik- 
menais vieni in kitus, o- abidvi 
marezios, stovėdamos ant savo 
kiemu plūdosi nuo paskutiniu 
žodžiu ir kumszcziom grumo- 
damos. Labiausia Baltruviene 
buvo indukus, nes negalėjo nu- 
kenst jog per Valentus jos vy
ras gavosi in kalėjimą tai ant 
kožno žingsnio keike ir nuo vi
sokiu plūdo.

Baltrus vienok iszmokintas 
nuo liūdno dasekimo, neturėjo 
noro antru kartu -pakelinei vai
do tiktai alpskunde savo 'broli 
už neeisiu prisisavinima dir
vos. Nuo užvedimo pro vos par
davė telyezele, nes užsiėmė 
ant brolio ir prisiege nedova
no! kalbėdamas priesz kaimy
nus:

— Kad ir bala degtu tai jis 
laja lyse neatims. Advokatas 
sake man jog asz laimėsiu.

Na ir iszla.im.ejo pirmutinėje 
instancijoje. Bet Valentas ape- 
lavojo ir prova nuėjo tolyn ir 
vela pinigu reikėjo, ant advo
kato ir ažinejimu, viesZymas 
liūdintoji!, ant ko turėjo Bal
trus parduot viena a.rkli ir da 
paskolint, pinigu. Kasėsi sau 
galva vargszas, bet ka įgalėjo 
daryt? Juk nuo laimėtos pro
ves ne atstos. Ant galo kad ir 
pasidarys sūdo kasztai tai pra- 
loszelis turės užmokėt, o buvo- 
drueziausia persitikrinęs jog 
Valentas turės prova praloszt, 
ba. ji ir advokatas tvirtino, na 
ir sūdąs pavietavas buvo už ji.

Norint buvo tvirtu jo prova 

laimes, bet augsztesnis sudas 
iszrado ka toki, jog“ sūgražino 
visas popieras in pirmutini su
da, ir liepe isz naujo tirinet. 0 
tai Valento advokatas visa su
suko, nes brangei tas viskas 
kasztavo', ba Valentas turėjo 
paezios karolus parduot, kai 
dasiprato visi, ba Nedelioje jo 
pati neturėjo ant kaklo karo- 
lu.

Ir tai buvo tikra, ba Valen
tas temino, jog įbrolis provos 
nelaimes, tai jam bus kasztai 
sugražinti, tada vėl paezei ka
relu nupirks. Kol da kas bu
vo, turėjo ant provos da pora 
karvių ir kelis kareziūs jevu 
parduot ir tai tokiame laike, 
kada .'buvo jevai suvis pigus. 
Tai jau buvo dideliu ženklu jo 
gaspadorystoje, bet ne tiek 
kiek Baltrui, kuris jau sėdėjo 
skolese lig austi ir kenti dideli 
neisztekli. Priek tam. da apsi
leido darbe ir pasileido girta
vime. Progos prie to turėjo 
daug, ba reikėjo su. szūom ir 
tuom sueitie, pasiskunst apie 
savo- bedas, o ant savo negalė
jo apsieite. Tai kadai prova ge
rai stovėjo, negalėjo isz 
džiaugsmo nusedet namie, rei
kėjo su kuom ta linksma žinia 
'pasidalint ir traukt in karezia- 
ma. O vėlai kada ka ne gero da- 
siŽMiojo apie prova, tai teipos- 
gi ėjo in kareziama ir gere isz 
rupesezio da daugiau, negu isz 
džiaugsmo. Tankai ir pati 
draugo ėjo ir prigelbejo' jam 
gert ir dejuot. O tame laike 
gaspadorystoje ėjo ka niekiau- 
se, skolos augo, dirva apsilei- 
dinojo, grinezioje neisztokis ir 
viskas apleista, o kūdikiai al
kani, pasileidžia be priežiūros 
valkiojosi po kaima, dairyda
mosi, kad ka nuglemžt, ar kam
pa duonos isz kamaros ar mor
kų isz daržo pasiraut. Pora "tll-. 
kartu pasitaikė jiems kad ir 
nuo vežimu nu trail kine jo ka

(Tasa Ant 2 puslapio)

— 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.

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

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

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

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.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ZiniosVietines
— Rinkimai kandidatu ant 

visokiu urėdu invyko Utarnin- 
ke, .beveik visi Repulblikonai 
likos iszrinkti didžiūnių balsu. 
Demokratai seko paskui. Isz- Į 
rinktieji bus balsuojami atei- 
nancziuose Rinkimuose Lap- 
k r ic z io m one sy j e.

— Sukatoj pripuola Szv. 
Grigalio' VII popiežio, o Tau- 
tiszka. Vardine: Augis. Ir ta 
diena: 1887 m., operos svetai
ne Paryžiuje sudege, du suim
tai žmonių žuvo; 1950 m., 
strytkarai susimusže su gazo
lino' troku, trisdeszimts trys 
žmones žuvo Chicago, III., 1787 
m., Kongresas no nauja Ameri
kos konstitucija pradėjo savo 
posėdžius Philadelphia', Pa.

—■ Kita sanvaito: Nedelioj 
pripuola penkta Nedelia po 
Velykų, taipgi Szv. Pilypo., o 
Tautisžka Vardine: Žydre. Ir 
ta diena: 1946 m., Komunistai 
laimėjo rinkimus Czekoslova- 
kijoje; 1927 m., Iždo. Sekreto
rius Mellon insake gaminti ma
žesnius popierinius pinigus, 
bumaszkus; 1937 m., Plieno 
darbininkai sustraikavo, sep
tynios deszimts penki tukstan- 
cziai darbininku nedirba; 1946 
m., A. F. Whitney geležinkeliu 
darbininku unijos Prezidentas, 
pasmerkė Prez. Harry Trirma- 
na, sakydamas kad Trumanas 
“tik atsitiktinai per politika 
yra tapes Prezidentu Ameri
kos,” ir kad jis tai vietai ne
tinkamas. .Jis tolinus sake kad 
jo unija yra paskyrus pustre- 
czio milijono doleriu sumuszti 
rinkimuose kiekviena Kon
gresmeną, kuris Trumana rems 
ant to geležinkeliu darbininku 
klausimo; 1323 m., Kunigaiksz- 
tis Gedminas apskundė Kry- 
žiuoezius Popiežiui už žmogžu
dystes; 1865 m., Amerikos Vi
daus Karas užsibaigė.

— Panedclyje pripuola Szv. 
Beda, o Tautisžka Vardine:

Radvyle. Taipgi ta diena: 1941 
m., Vokiecziu didžiausias ka- 
riszkas laivas “Bismarck” pa
skandintas; 1919 m., pirma sy
ki 'buvo Atlantiko mares per
skristos sn eroplanu; 1607 m., 
Baltieji žmones nusikirto su 
Indi jonais, o tik dvi sanvaites 
po to laiko kada jie priplaukė 
prie .Jamestown, jie atsikirto 
priesz apie du szimtu Indijonu; 
1652 m., kada pirmieji smulkie
ji pinigai 'buvo padaryti Ame
rikoje.

— Utarninke pripuola Szv. 
Augustino, o Tautisžka Var
dine: Augis. Ir ta diena: 1949 
m., Belgijos karalius Leopol
das pasidavė Vokiecziams. Su 
juo pasidavė ir penki szimtai 
guma Belgijos gyventoju sako 
tuksi miežiu kariuomenes. Dau- 
kad jam reikėjo, pabėgti, nepa
siduoti ir sutverti valdžia 
tremtyje, kaip kitu krasztu 
valdovai ir karaliai buvo pa
dare; 1807 m., Kai Louis Agas
siz, Szveiczaras insteige liar- 
vard Universiteto zoologijos 
kursus; 1917 m., pirmieji Ame
rikos kareiviai iszplauke in 
Anglija. Pirma Pasaulini Kara.

— Ketverge, .Gegužio May 
30-ta diena, pripuola Szesztines 
In Daugu Užžengimo Szvente, 
taipgi Amerikos Tautisžka 
Szvente, Memorial, Decoration 
Day — Paipuoszimo Kapu mi
rusiu, ta diena bankai, paeitas 
ir kiti bus uždaryti. Kasyklos 
nedirbs, ir Publikines -mokyk
los bus uždarytos.

no koplyczios, E. Allegheny 
ulyezios.

— Gegužio. J.2-ta diena pa
simirė Juozas Balukieviczius, 
jo laidotuves invyko Gegužio 
18-ta diena su ajpiegomis in 
Szv. Jurgio bažn vežioję, o pa
laidotas in Szv. Grabo kapinė
se. Graborius D. Earaminas 
laidojo-. Giminėms pareiszkem 
szirdinga viesza užuojauta, 
kondolencija.

— Paskiausioje leidoje Uk- 
rainiecziu dienrasztyje “Ame
rika” patilpo paveikslas pono 
Leonardo Szimuczio ir straips
nis raszytas apie ta, kad szi- 
met sukako septyniosdeszimts 
metu kaip gyvoje Lietuviu Ka- 
t a i i k i sz k a,s S u sivien i j ima s.

— K. V.

Paryžius. —
Amerikos armijos lakūnas Ma
jor Robinson. Risnier, Atlanti
ko mares perskrido, isz New 
York su supersabre jot eropla
nu in 6 valandas ir 37 miliutas.

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 - Mahanoy City, Pa,

SVARBUS
PRANESZIMAS!

BUVUSI ŽMONA
SUKLYDO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kad tas vaikutis negyvas, nes 
niekas nesitikėjo kad jis isz- 
liks per nakti gyvas kai buvo
taip baisiai szalta. Visi spėjo

sa sanvaite ubagavo. Vienok 
jisai užsiginejo' to, u'baga; pa
vadino melagium, ir kerszino
iszmuszimu kaito kaip ji nu-

kad jis arba užduso nuo tu tvers.

rejo nusižudinti, tikrai mislin- 
dama kad ji buvo nuszovus sa
vo buvusi vyra.

Daktarai ja dabar atgaivina. 
O jos vyras, ar buvęs jos vyras 
Navy chief petty officer Har
vey A. McDaniel yra iszvažia-| 
ves ant savo antros menulio, 
medaus vestuvių keliones su 
savo nauja nuotaka, paeziuke 
in California.

Policijantai yra dažinoje 
kad jo buvusi žmona, supykus 
del turtelio padalinimo keletą 
kartu stengėsi ji nužudinti. 
Viena syki ji norėjo ji nuszauti 
kita syki ji norėjo ji su peiliu 
nudurti. Bet jos buvęs vyras 
dabar linksmai atostogauja su 
savo nauja paeziute ir sako 
kad, nors jam gaila jo buvusios 
žmonos, bet jis negali dabar jai 
stoti in pagelba ar ja iszteisin- 
ti, nes ji kelis kartus norėjo ji 
nugalabinti.

krintaneziu pesku ar suszalo.
Kai tik jis buvo iszimtas, tai 

ambulansas ji greitai nuveže in 
Bay View ligonine apie pen
kiolika myliu nuo ten, kur dak
tarai greitai ji paėmė in savo 
rankas. Už keliu valandų jie 
pranesze kad, kiek galima pa
sakyti ar pramatyti tai vaiku
tis ne tik gyvas, bet ir sveikas. 
Jie pasakė jo tėvams kad vai
kutis per koki tai laika turės 
pasilikti ligoninėje, nes jie bi
josi kad per ta taip baisiai szal
ta nakti, jis gal butu gavės 
karsztlige, pneumonia. Bet 
apart to, viskas tvarkoj.

DAVE BECK
PRASZALINTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Philadelphia, Pa.—
Jurgieezin 'parapijos ‘leidžiu’ 
veikėju vadove, ponia Elena 
Kazakauskiene pastairoju lai
ku apgobė didelis liūdnumas, 
nes mirtis isz tarpo gyvųjų, 
iszplesze jos artima giminaite, 
jos vyro, Karolio Kazakausko 
tikra, sesute, Petronėlė Kaza- 
kauskyte, kurtoji mirė Gogu- 
žiaus U-ta diena, o isz bažny- 
ezios Szv. Jurgio Gegužiaus 15 
diena palaidota Szv. Iszgany- 
tojaus. Laidotuves invyko. isz 
Graboriaus Domįniko Earami-

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — MICHIGAN

JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite lyiICHIGAN 
FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.
v * 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 j u Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Surjo su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

Jeigu panoresite*Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

Brangfis 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 $4.00.

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 
sas materijolas, kuris yra rei- 
teipgi pabrango! Pabrango vi- 
“ Taipgi sziandien viskas paki- 
kalingas laikraszczio leidimui! 
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 laidimo “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!

Su gilia pagarba, liekame, ' 
—“Saules” Redakcija.

LAKŪNAS
UŽSIMUSZE

Automobilius Sudužo 
In Tilto Ramsti

WILKES-BARRE, PA. — 
Lakūnas, isz Chester, Pa., užsi- 
musze kai automobilius, kuria
me jis važiavo sudužo in tilto 
ramsti in Harvey’s Lake, neto
li nuo Wilkes-Barre.

Jis buvo 22 metu amžiaus 
Angelo M. Mattera, ir buvo pa- 
siunstas in Red Rock Air Base, 
apie 20 myliu nuo tos vietos 
kur nelaime atsitiko.

Trys jo lakūnai draugai bu- 
vo sužeisti ir buvo nuveszti in 
Veteranu Administracijos li
gonine in Wilkes-Barre.

Sužeisti lakūnai yra 22 metu 
amžiaus Clifford E. Wilson, isz 
Fowler, Colorado; 21 meto am
žiaus Oscar R. Langston, isz 
Hampton, Va., ir 22 metu am
žiaus Walter Harness, isz Clin
ton, Tenn.

Policijantai sako kad visi 
keturi gryžo atgal in savo baze 
kai nelaime atstiiko apie puse

Du kiti vice-prezidentai pa- 
nasziai randasi bedoje: Frank 
Brewster, ir Einar O. Mohn. Ir 
negalima pamirszti dar ir vice 
prezidento Sidney L. Brennan, 
isz Minneapolis kuris yra jau 
nuteistas.

Visa tai ne tik Teamsters 
unijai, bet visoms unijoms ne
gerai, kai uniju vadai pasirodo 
vagiais, sukeziais, melagais; ir 
kai jie savo kraszto valdžios 
visai nepaiso.

Žinios dabar pranesza buk 
Dave Beck isz jo vietos prasza- 
lintas! John F. English likos 
iszrinktas in Dave Beck vieta.

*Z**Z**Z**Z**Z**Z**Z4fZ**Z**Z**Z**Z**Z*

Gerai Apsvarstyk, 
Kaimynu Sudan

Nevaryk
•

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

sukinėjo, vieni tikėjo, kiti ne
tikėjo, net paskui viskas iszsi- 
dave, ba iszdave viską vienas 
ubagas, jog Baltrus per ta vi-

— Jeigu man netikite, kal
bėjo jis, tai viskas .iszsirodis, 
ar buvau .pas Cara, ar ne 'bu
vau, kaip prova laimesu. Ba 
jeigu pats Caras pasakė, tai 
bus gerai ir prova laimėsiu! ,

— Na ir isztikro laimėjo. 
Sudas pripažino jam puse li- 
sios dirvos ir 35 rublius sugra
žintu kasztu. Isz tulpinigu vie
nok ne mate nei skatiko, ha ad
vokatas paėmė sau, kaipo už 
mokesti už vedima provos ir 
da liepe Baltrus pridėt 10 rub
liu. Tokis laimėjimas provos, 
tai buvo, tikras juokas, ba lai
mėjo puse Ii stos, o pradangino 
visa savo1 dirva ir grinezia. su 
triobom, gyvulais ir visukuom 
ir da turėjo skoles. Bet po kar-' 
ežiam a laksti kaip kate su pūs
le ir giresi, jog broli suprovo- 
jo ir grasiim visiems, jog da 
niekados tokio džiaugsmo ne
turėjo savo gyvenime, kaip tai 
jog ragus nulaužė paikam Va
lentui, ka tai jis gali. Savo lai
me, ta. lise pragėrė ta pati va- 
kara pildamas gerymus kož- 
nam in gerkle, kas tiktai kar- 
eziamoje buvo. Tiktai ne turė
jo invales. Žmonys klausė ir 
jam pritarnavo, kol u'ž pinigus 
gere, nes-kad neteko už ka 
pirkt gorymu, szalinosi mm jo, 
ba del juju pradėjo nubostiem 
toji nolbodulio pasaka. Kada 
neturėjo kam pasakot apie sa
vo laime, tai iszejas laukan del 
Žydo karves pasakojo ir apsi- 
kabinias isz džiaugsmo buezia- 
vo.

Kada jau neturėjo už ka 
gert, tada iszsipagiriojas pra
dėjo nigot ant įbrolio, jog ji 
prapuldė, ir kerszino, jog nedo
vanos. Tuos kerszinimuS jau 
ne viena karta žmonys 'buvo 
girdėja; už tai, kada viena va- 
kara, Valento grinezia dege ap
imta liopnomis, visi kone vienu 
balsu nutarė, jog tai ne keno 
darbas tiktai Baltraus. O kad 
kerszino, žandarai tuojaus su
kausto rankas ir nugabeno in 
kalėjimą. Net už puse meto isz-

sidave, jog tai ne jo darbas, 
tiktai jo sūnelio, 13 metu kuris 
turėdamas piktumą, už gavima 
in kaili, kuri nutvėrė vagent 
bulves isz kamaros. Ir del to, li
kosi paleistas. Ir jau ne sugry- 
žo in kaima, ba pabuvos kalėji
mo, isznyko kaip reike vagysv 
tos ir prižadėjo jam seni vagei 
duoto užsiėmimą kaip tiktai 
isz-kalėjimo jos paleis. O vėl 
ant vagio buvo likias, ba ir tu
rėjo pusėtinas pajiegas.

Ir kitam brolui nebuvo ge
riau. Po tiesybei ne pardavė 
skolininkai dirvos, nes vos, vos 
kabojo. Gal prje apsukrumo 
butu in kelis metus iszsirietias 
isz skolų, nes kad Dievas dalei- 
do nelaime. Tasai upelukas, ka 
tai buvo novos iszdžiuvias, tai 
vanduo per koki pliszi szalo 
plinos rado' po žemo sau skilę 
ir diego paplaudamas žeme. Per 
ilga laika iszgriove vanduo že
me didele t usztuma ir tai po. 
lauku Valento.

Tasai viena karta are ant to
sios vietos ir i n smuko su jau- 
czais skradžai žeme, o žmonys 
paskui su 'baime tarp savos 
kalbėjo jog tai bausme Dievo. 
Iszkase žmonos isz tosios gel-. 
mes nes buvo negyvas ir su- 
gniuždintas. Valentiene nega
lėdama užsiplaikyti pati, vie
na pardavė viską, iszmokejo 
skoles ir ant senatvės priėmė 
klebonas in ligonbuteje, kur 
pabaigė tikrumoje gyvaste.
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Isz Izraelio Žydu Kalėjimo

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

Pirkite U. S. Bonus

po deszimts vakare.
Harvey’s Lake policijos vir- 

szininkas Edgar Hughes sako 
kad jie labai greitai važiavo, 
kai j u automobilius paliko 
vieszkeli ir sudužo in to tilto 
ramsti. Jis sako kad Mattera 
buvo to trenksmo iszmestas isz 
automobiliaus ir sutrintas 
tarp automobiliaus ir to tilto 
ramsezio, stulpo.

VAIKUTIS
ISZGELBETAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

už rankutes, vaikas pravirko. 
Tada tas juodukas Woodson 
dar areziau priszliauže ir ji 
traukta prisitraukė prie saves,
ir suriko kitiems darbininkams 
ji už kojų isz tenai isztraukti. 
Jie ta juoduką atbula isztrau- 
ke, o juodukas ta vaikuti.

Tėvai jau buvo neteke vilties 
kad j u sūnelis gyvas. Keli laik- 
raszcziai buvo jau paskelbė

SKAITYKIT
“SAULE”
PLATINKIT!

I
 arba pradžia I 
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...ir.... i;

RASZYMO

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

Saule Publishing Co., < J
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PP&L ANNOUNCES 
SCHOLARSHIP WINNERS
The six winners of 1957 scholar

ships in Pennsylvania Power & Light 
Company’s program of educational 
assistance, now in its fourth year, 
were announced today, May 13, by 
Chas. E. Oakes, PP&L president.

The winners, and the schools they 
have chosen to attend are : Sally Ann 
Kehler of Shamokin, Susquehanna 
University; Lois Anne Mecum of

Lancaster, Dickinson College; Geo.
W. Prutzman, Jr., of Palmerton, 
Franklin & Marshall College; Wm.

Mary Frances Hagan, dvi- 
deszimts devynių metu am
žiaus isz Huntington, West 
Virginia, buvo Izraelio val
džios paleista isz kalėjimo, 
kur ji buvo pasmerkta, kai
po sznipe, szpiege del Syri- 
jos kraszto. Ji ežia links
mai stovi su savo dede Fred 
Burns, kad laikrasztininkai 
galėtu nutraukti jos paveiks 
sla in aerodroma, New York i

mieste.
Ji sako kad ji nei kuriam 

krasztui nebuvo samdininke 
ar sznipas. Ji sako kad ji 
buvo suaresztuota del politi
niu dėsniu. Ji sako kad kai 
Amerikos Ambasados szta- 
bas insikiszo ir pareikalavo 
kad viskas butu iszaišzkinta 
tai ji gavo teisinga teismo 
nusprendimą ir buvo paleis
ta,

Radzelovage of Archbald, Lehigh 
University; James 0. Snyder of Al
lentown, Lehigh University; Donald 
J. Veglia of Hazleton, Lehigh Uni
versity.

The PP&L scholarship provides 
each scholarship winners with $500 
per year toward tuition, with an ad
ditional $500 grant being made to 
the college or university the young 
person attends to te used “toward 
realization of the institution’s edu
cational objectives.”

The independent scholarship com
mittee that selected the winners is
composed of Nichol H. Memory, dir
rector of adn^Bsions, Stevens Insti
tute of Technology; Charles C. Till- 
inghast, prijfcipal-emeritus of Hora
ce Mann School; and Dr. Robert W. 
VanHoutert, president, Newark Col
lege of Engineering.

All scholarship winners will begin 
their studies this fall, making a total 
of 25 young people now receiving 
scholarships under this program. 
Nearly 300 young men and women 
from all parts of the PP&L service 
area competed for the six scholar
ships awarded.
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