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Augszcziausiojo Teismo Teisėjai 2 policijantai Sukilimas Ant Formosa Salos 
KALĖJIME ūmui. .

PHILADELPHIA, PA. — Numalszintas; V aidžia Atsipraszo
Du buvusieji policijantai buvo

Czia randasi visi musu 
iaugszcziausio Teismo Tei
sėjai, Vaszingtone. Czia sė
di isz kaires in deszine:Wm. 
0. Douglas, Hugo L. Black,

Isz Amerikos
ATLETAS

PRISIPAŽINSTA

PARAMUS, N. J. — Asztuo- 
niolikos metu amžiaus studen
tas in High School, ir bėgikas 
lenktyniotojas, policijai prisi
pažino kad jis iszniekino ir pa^ 
smaugė penkiolikos metu stu
dente Ruth Starr Zeitler, kai 
jiedu buvo iszvažiave pasivaži
nėti. Po tam, jis nuvažiavo sau 
namo, iszsiprause, ir nuėjo sau 
in mokykla, taip kaip kad nie
kas neatsitiko.

Studentas Ronald Paul Mar
rone, aszaruodamas szauke: 
“Dievas man dovanos.”

Policijantai sako kad tas 
studentas prisipažino kad jis 
pasmaugė ta savo drauge stu
dente, kai jiedu pradėjo musz- 
tis automobilyje. Paskui jis 
iszvilko jos lavona isz automo- 
biliaus, nuvilko in miszka, jos 
apatinius gražiai suvyniojo ir! 
padėjo szalia jos lavono.

Valdžios advokatas Guy W. 
Calissi sako kad tas studentas 
pirmiau buvo du sykiu suaresz- 
tuotas už tai kad jis puolėsi ant 
kitu mergaicziu. Jis tada bu
vo tik keturiolikos metu ir du 
syk jam buvo dovanota.

Policijantai iszklausinejo ir 
isztyrinejo apie trisdeszimts 
intartu tokiu prasikaltėliu,1 
pirm negu jie sucziupo szita 
studentą.

Du jauni vaikai užtiko tos 
studentes pusnuoga lavona, 
kai jiedu buvo iszeje in miszka 
pasivaikszczioti.

— 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.

Chief Justice Earl Warren, 
Felix Frankfurter ir Harold 
H. Burton. Stovi isz kaires 
in deszine: Wm. J. Brennan, 
Jr., Tom C. Clark, John M.

6,000 BE NAMU

Nauji Potvaniai Gresia 
Milijonus Doleriu 

Iszkados

DALLAS TEXAS. — Nauji 
potvaniai yra isztike jau ir 
taip baisiai nukentėjusius 
miestus, Texas valstijoje, ir su- ---------,------~ X* K4VI- 
daro dar milijonus doleriu isz
kados.

Purvina ir patvinusi Trinity 
upe yra pakilus dar augszcziau 
in Dallas miestą. Tos upes van
denys yra jau dabar iszvare 
daugiau kaip szeszis tukstan- 
czius žmonių isz ju namu, in 
Fort Worth, Texas.

Lietus kuris paliko apie pen
kis colius vandenio pietinėje 
Texas dalyje, baisiai patvindi-! 
no Colorado upes vandenius.

Spėjama kad szitie nauji po 
tvaniai sudarys daugiau iszka
dos negu buvo sudaryta Balan
džio dvideszimts szeszta diena, 
kada iszkados buvo padaryta 
už daugiau kaip szeszis milijo
nus penkis szimtus tukstancziu 
doleriu.

Dalias miesto policijos 'Vir- 
szininkas, Carl Hanson sako 
kad daugiau kaip du tukstan- j 
ežiai keturi szimtai žmonių ap
leido savo namus, prie Trinity 
upes.

Dallas, Texas mieste daug 
szeimynu jau tris ar keturis sy
kius yra iszsikraustusios isz 
savo namu.

In Fort Worth miestą per 
dvideszimts keturias valandas 
prilijo daugiau kaip keturis! 
colius.

Tik menesis atgal visas szi- 
tas krasztas buvo nuvargintas 
per septynis metus, už tai kad 
tiek mažai buvo lietaus, kad 
niekas neaugo ir galvijai ant 
lauko žuvo nuo troszkulio ir szininkai buvo apsiginklavę, 
bado. O dabar jie žūva nuo po- Žuvusieji buvo dvideszimts 
tvanio. (Tasa Ant 4 Puslapio)

Pirkite U. S. Bonus

Harlan ir paskutinis szito 
iszkilmingo sztabo narys, 
Charles E. Whittaker.

□ o □

In Arkansas žmones diena ir 
nakti dirba sulaikyti Arkan
sas upes vandenius kad ta upe 
nepersilietu per savo kranta. 
Jeigu szitos upes vandenys pa
sileistu, tai daugiau kaip dvi- 
deszimts tukstancziu akeriu, 
hektaru žemes butu užsemta ir 
apie du szimtai namu butu su
naikinti.

Texoma ežeras, didžiausias 
žmogaus padarytas ežeras ant 
viso svieto, paprastai užima 
81,000 akeriu žemes. Dabar jis 
yra taip patvinęs, taip iszsi- 
platines kad jis užima 135,000 
hektaru.

DARBININKU
STRAIKOS

Du Žuvo; 6 Sužeisti 
Per Susikirtimai

_____
GUNTERSVILLE, ALA. — 

Kai darbininkai tarpu saves 
susikirto ir susimusze du buvo į 
užmuszti ir szeszi sužeisti. * 
Daugiau negu puse darbininku 
nori gryszti in darba, o kiti 
juos neleidžia; ir už tai tie su
sikirtimai.

Viskas buvo tylu ir ramu 
prie Tennessee upes kranto 
septinta valanda, ryte, kai pen
ki automobiliai privažiavo prie 
Gulf States Construction kom
panijos fabriko, in Atlanta.

Czia keletą darbininku buvo 
sustraikave Gegužio dvide- 
szimta diena, reikalaudami 
kad kompanija pripažintu Uni
ted Mine Workers Unijos pen
kios deszimta kuopa.

Kai tie penki automobiliai 
privažiavo prie to fabriko, szo- 
vima isz revolveriu, karabinu 
ir medžiokles szautuvu prasi
dėjo. Policijos virszininkas, 
Sheriff L.'P. Dickson sako kad 
visi tie straikininkai ir ju prie- 

nuteisti, pasmerkti nuo devy
nių iki asztuoniolikos menesiu 
in kalėjimą. Ta pasmerkimą 
jiemdviem paskyrė Teisėjas 
Kenneth H. Koch, isz Lehigh 
apygardos.

Tie policijantai yra William 
Root, 31 meto amžiaus, ir Ken
drick Long, 29 metu amžiaus. 
Jie teipgi turėjo užsimokėti po
szimta doleriu baudos.

Jiedu buvo suaresztuoti Va
sario menesyje, 1956 metuose, 
kai Federic F. Johnson, nuo 
Edgewood uly., pasiskundė 
kad jiedu buvo pareikalavę isz 
jo po tris dolerius per sanvai- 
te, sakydami kad jiedu galėtu 
ji apskusti ir in kalėjimą pa- 
tupdinti jeigu jis jiems tiek 
per sanvaite neduos.

Jiedu buvo Inspektoriaus 
Edward M. Payne ir Kapitono 
Peter O’Shea suaresztuoti kai 
Johnson tiems policijantams 
buvo sumokėjęs szeszis dole
rius su paženklintomis bu- 
maszkomis.

SUSTOJO UŽKASTI

Neteko Automobiliaus 
Ir $12,000

PHILADELPHIA, PA. — 
Jack Levy isz Olney, sustojo 
in restauranta užkasti, pirm 
negu pradėjo vairuoti in Cali
fornia. Kai jis pavalgė, jis ra
do kad jo automobilius buvo 
pavogtas. Automobilyje jis tu
rėjo dvylika tukstancziu dole
riu vertes drabužiu ir žemeziu- 
gu.

Jis policijantams pasakė 
kad jis savo automobiliu buvo 
sustabdęs prie to restauranto, ! 
kur jis neužtruko ilgiau kaip 
pusvalandi.

NORI MOKSLO UŽ
DYKA

DETROIT, MICH. — Be- 
darbis Detroitietis norėjo ir 
gal ir dabar nori gauti mokslą 
už dyka.

Policijantai nusiskubino in 
žemeziugu sztora, kai jiems 
buvo praneszta kad to sztoro 
langas buvo iszmusztas. Jie ra
do 39 metu amžiaus Robert 
Ford, besedinti ant to sztoro 
laipto. Jis prisipažino kad jis 
buvo ta langa iszmuszes, ir po
licijantams pasiaiszkino kad 
jis nori eiti in kalėjimą, nes 
kalėjime kaliniai yra mokina
mi invairiu amatu, ir jis nori į 
nors koki amata iszmokti.

Iszrodo kad teisėjas jam jo i 
norą iszpildys, nes jis yra su-! 
aresztuotas už insilaužima in! 
ta sztora.

13 Amerikiecziu Su
žeista; Daug Iszkados 

Padaryta

TAIPEI, FORMOSA. — 
Generalissimo Chiang Kai- 
shek visa szita Kiniecziu Tau- 
tininku sostine padėjo po asz-l 
tria kariszka valdžia ir numal-1 
szino visus sukilėlius, kurie! 
buvo sužeidė trylika Amerikie-! 
ežiu, sudaužė daug Amerikos 
Ambasados ir atstovu automo-♦
biliu ir taip daug iszkados bu
vo padare.

Valdžios ir vaisko virszinin- 
kai jieszkojo tu, kurie ta suki-! 
Įima buvo pradeje ir buvo su- 
kurstė žmones taip priesz 
Amerikieczius.

Tarp dvideszimts ir trisde
szimts tukstancziu Kiniecziu 
dalyvavo tame sukilime. Keli 
jaujra suaresztuoti.

Amerikos Ambasados namai 
buvo apdaužinti, ir už tai Ame
rikos Ambasadorius, Kari 
Rankin yra laikinai apsigyve- Į 
nes Amerikos Laivyno karisz- 
kuose kambaruose.

Amerikos Konsulas persi- i 
kraustė in Amerikos paszelposj 
komisijos vieta ant Chungshan! 
kelio.

Kiti Amerikos valdžios ats
tovu ofisai buvo visiszkai už
daryti. Amerikiecziams buvo 
patarta nepasirodinti ant uly-; 
ežiu. Czia randasi apie devyni 
tukstaneziai Amerikiecziu.

Kai kurie spėja kad czia bu
vo Komunistu darbas, kad jie 
Kinieczius subuntavojo ir su
kurstė priesz Amerikieczius.

Komunistai paežio j e Kinio j e 
pradėjo placzia propaganda 
priesz Amerikieczius. Komu-

4 SUMUSZE 75 METU 
MOTERĮ

Pavogė Jos Pensija

TORONTO, ONTARIO, KA
NADA. — Keturi vyrai, savo 
veidus užsidenge, sumusze ir 
suriszo septynios deszimts pen
kių metu moterį in Toronto, ir 
pavogė jos senatvės pensijos 
czeki.

Policijantai sako kad tie va
giai insilauže in tos moterisz- 
kes namus, sumusze ja su re
volveriais per galva, partren
kė ant grindų ir paskui, kai 
vienas isz ju atsisėdo ant jos, 
kiti visus jos kambarius įsz- 
krate, iszkrauste, jieszkodami 
pinigu.

Bet Ponia Annie Abrams pi
nigu neturėjo, tai jie pasiėmė 
jos senatvės pensijos czeki ir 
pabėgo.

nistiszki laikraszcziai, Kinijo-į 
je, kiekviename numeryje 
šzaukia: “Broliai Kiniecziai 
stokite priesz Amerikieczius. 
Broliai Kiniecziai atkerszykite 
tiems Kapitalistams Amerikie
cziams.”

Visas tas sukilimas prasidė
jo, kai Amerikos kariszkas 
teismas iszteisino Amerikieti 
kareivi Master Sargeant Ro
bert R. Reynolds, kuris buvo 
nuszoves viena Kinieti, kuris 
jis buvo užtikęs tykojant prie 
lango kai jo žmona prausėsi. '

Kiniecziai reikalavo kad tas 
kareivis butu teisiamas Kini
jos teisme, bet Amerikos val
džia nesutiko, nes sulyg sutar
ties, visi Amerikiecziai ar tai 
kareiviai, karininkai ar eiliniai 
žmones, kurie tenai prasikals
ta, yra Amerikos kariszko teis
mo teisiami.

Po teismo tas Sergeantas 
Robert R. Reynolds su savo 
szeimyna buvo greitai iszvesz- 
ti isz tos salos in Philipinu sa
las.

Per ta sukilimą Kiniecziai 
nuplesze Amerikos vieliava ir 
ja sudraskė, daug svarbiu rasz- 
tu Amerikos Ambasados ofi
suose suplesze ar sudegino.

Kiniecziu Sukilimas

Czia Kiniecziai prie Ame
rikos Ambasados ofisu, in 
in Taipei miestą, ant For- 
įmosa Salos, kur jie daug isz
kados padare ir sužeidė ke
lis Amerikieczius, kai jie 
vieszai norėjo parodinti sa
vo nepasitenkinimą, kad 
Amerikos kariszkas teismas 
iszteisino Amerikieti karei
vi, Sarženta Robert Rey
nolds, isz Colora, Maryland. 
Tas Saržentas buvo nuszo
ves Kinieti, kuris tykojosi 
prie jo kambariu ir žiurėjo 
pro langa kai jo žmona 
prausėsi.

Kiniecziai reikalavo kad 
tas Saržentas butu pavestas 
Kinijos teismui, o kai Ame
rikos kariszkas sztabas* ant 
to nesutiko, tai keli tukstan

Amerika dabar reikalauja 
kad Kinijos valdžia už visa ta 
szkada užmokėtu, atlygintu. 
Bet iszrodo kad isz tos val
džios mse gausime tik atsipra- 
iszyma, bet ne atlyginimo. Isz
rodo kad mes už visa ta iszka- 
da patys užs mokėsime.

Keli laikrasztininkai sako 
ka d tu sukilėliu studentu tarpe 
buyo keli Amerikiecziai stu
dentai, kurie tenai mokslus ei
na.

Cz a jau isz tikro Komunis- 
tiszkas dėkingumas. - Jeigu ne 
musu Szesztasis Laivynas prie 
tos Formosa salos, tai visi ant 
tos salos butu jau seniai su
bombarduoti, suszaudinti ar 
pakarti. Jeigu ne musu paszel- 
pa ir pagelba tai visi ant tos 
salos butu jau seniai badu nu
mirė. O jie mums dabar savo- 
tiszkai padekavojo.

Mums iszrodo kad czia val
džios mandagaus ir nuolankio 
atsipraszymo visai negana.

Pinigai czia nieko nereiszkia 
nes jeigu ta Kiniecziu valdžia 
ir sutiktu mums atlyginti, tai 
ji mums užmokėtu su musu "pa
ežiu pinigais, nes ne kas kitas 
ta valdžia palaiko, kaipz Ame
rikos pinigai.

Ant Formosa Salos

eziai Kiniecziu šukele toki 
triukszma ir bunta, kad visi 
Amerikiecziai turėjo pasi- 

! slėpti.
Ant rytojaus Rormpsa Sa

los Ambasadorius labai nuo
lankiai atsiprasze musu val
džios už visus tuos nemalo
numus, ir prižadėjo kad jo 
valdžia suims tuos, kurie 
tuos buntus, sukilimus šuke
le ir juos tinkamai nubaus,

Amerikiecziu vardas labai 
augsztai pakilo po tu sukili
mu už tai kad jie nekerszi- 
no. Musu kareiviai butu 

Į gale j e visus tuos Kinieczius 
suszaudinti ir nugalabinti, 
bet jie ramiai stovėjo atstu 
ir nesikiszo.

o □ o
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“ « A U T. E ” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
perka ir parduoda savo malo
nes ir savo intaku.

užpuolikus nubausti, kaip jis

DŽIAUGSMAS
SVARBUS

PRANESZIMAS!

Anglija gal nauja kelia 'pra
kirto, kai ji paskelbė kad ji pa
naikina daugiau negu pu.se sa
vo vaisko ir paszalina daug ka
reiviu ir karininku. Anglija 
pasiaiszkino' kad ji taip daro, 
kadangi eiliniai kareiviai netu
rės jokios prasmes per kita ką
rą kai atomines bombos bus 
pavartų o j am o s.

Iszrodo kad Amerika susi
lauks daug- daugiau bėdos ne
gu ji tikėjosi su Egiptu kaslink 
pavartuojimo to Suez. Kanalo. 
Nasser dabar ima visas duok
les isz laivu kurie plauke per 
ta kanala ir Tautu Sanjungai 
jokios sanskai tos n ei sz du oda.

Aliejaus ir gazolino 
mas yra svarbiausias. 
Europoja del to Suze 
klausimo.

klausi- 
visoje 

Kanalo

Darbininkams darbo bus per 
penkta nuoszimti mažiau atei- 
nancziais metais.

Pirmiau Repuiblikonai poli
tikieriai tikėjosi kad ji galėjo 
ant jo skvernu ineiti iii augsz-

beveik visi Repu'blikonai ma-

jie dabar turi 'be Eisenhowerio 
intakos prasikirsti savo politi
ni t aka.

Eisenliowerini baisiai nepa
tinka kad laikrasztininkai tiek 
daug raszo alpte jo golfo loszi- 
mus, žaidimus ir daug mažiau 
apie Baltu namu nutarimus.

nes laikraszt in inkus ir 
bar ji įplekia kailį) jie 
Trumana.

nesibijo.

Martin,

sumažinti sa-

tume savo nariams |pra 
kad mes esame sumažinę

J - ..---------
Samuel Rayburn, 1 iemokra-

parodžius

a ir kad musu valdžios žmo-

4>

(Tasa nuo-3-czio puslapio) ,

Pasveikino

Kasztelionaite! Girdėjau 
labai daug apie tave ir isz to 
didelei stebuosiu; jau dabar 
nesigincziusiu su tavo levu ne
sakysiu jog mano vaikinas

Valdžia dabar jieszko ir rei
kalauja daug daugiau inžinie
rių, negu ji gauna isz musu 
universitetu ir kolegijų. Dabar 
kelios kompanijos jaunam stu
dentui, inžinieriui siutina visa 
už dyka dvideszimts tu'kstan- 
cziu doleriu vertes namus, nau
ja Cadillac ar Chrysler auto
mobiliu ir dvylika tukstaneziu 
doleriu ant metu del pradžiuos, 
jeigu tik tas naujai isz inžinie
rių Universiteto iszleistas mo
kinys stos in daiba tose kom
panijose.

Eisenboweris apsiriko; jis 
mistino kad jis' gales laikrasz- 
tininkns vaidinti ir stramužin- 
ti, taip kaip jis straminŽino ir 
valde kareivius, kai jis buvo 
augsztas generolas. Jis negali 
pamirszti kad jis dabar yra pa
prastas politikierius, kuriam 
kad ir paiprascziausias balsuo
tojas, pilietis gali szlpyga, pa
rodini i. Eisenboweriui tai bai
siai nepatinka, nes 
dasi visos žmonijos
dtraszto vadas, ir negali pakęsti 
tu, kurie iszdrystu jam pasi- 
prieszinti.

SKAITYKITE “SAULE

šiam narsumui!
— Teip, lai sutinku, tarė ir 

suspaudė . ranka .kaiminui, 
tuom lai k jaunas Požarskis 
prisiartino ne drąsiai prie mer
ginos ir atidavė žema pasveiki
nimą, pagirdomas didele drąsą

Pypkes Durnai

Užvydejimas
viso Gal viena isz biauriausiu

Eisenlioweris, toli gražu, ne
atstovauja. Repuiblikonų parti
ja. O Demokratai kaip to ir 
lauke ir dalba r susilaukė. De
mokratai isz visu pusiu dabar 
puolasi amt Eisenbowerio. O 
jis nori ne kaip politikierius, 
bet kaip augsztas karininkas 
ne tik atsikirsti, bet visus savo

ligų,
Ant kurios žmones serga,
Yra užvydėjimas!
Kuri yra motina visokiu 

pikta daryscziu.
Užvydus žmogus ne yra 

fnylimas,
Visi nuo jo szalinasi,
Nes ji nužiūri kaipo 

pikta žmogų,
Nuolatos manstanti kaip 

dagristi savo artimui!

*

kis su savo sunum likos užpra- 
szyti per Kaszteliona, sėdo in 
jo kari (d a ir važiavo drauge 
namon, o tuszczia karieta kar
vedžio ritosi paskui juosius. 
Važiuojant sznekucziavo apie 
praejuse mnsztyne ir Kafunka, 
o žmonis be palovos szauke

Ant galo trumipai užbaigia
me tuom, jog jaunas. Požarskis 
teip pamylėjo Irena, jog be jo

netrukus atsibuvo iszkelmin- 
ga vestuve kokios apylinkines 
gyventojai nebuvo mate.

----- GALAS-----

Pirkite U. S. Bonus

Užsienio automobiliai dabar 
gera bizni daro Amerikoje. Tos 
tu automobiliu kompanijos yra 
padvigubinusios ■ savo' 'bizni 
ežia musu tarpe su savo mažes
niais ir pigesniais automobi
liais.

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

Brangus Skaityto j ai!
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! 
le, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo- 
keseziai!” 
Guodotini 
kodėl mes 
daryti!

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

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

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

gas kriminaliszkas 
uias, 202 pus, 50c.

N o.103—Vaidelo ta, 
isz pirmutines puses 

iszimta isz

Tikimies kad musu 
Skaitytojai supras, 
esąme priversti tai

apraszy-

Iszrodo kad Amerika ir Tau
tu Sanjunga nusileis Egipto 
Prezidentui, Diktatoriui Nas
ser ir sutiks ant jo ■pareikalavi
mu kaslink to Suez Kanalo1.

Panama Kanalos Preziden
tas grasina, kad jis -dabar pa
ims visa ta kanala, kaip 'Nasser 
yra ipaemejes Suez kanala, ir 
tada Amerikos laivu kompani
jos savo mantas vien tik jam 
mokėtu. Jis pamirszta kad 
Amerikos inžinieriai ir Ame
rikos pinigai ta kanala prakir
to.

Nors mes nieko neturime 
> priesz Prez. Eisenhoweri, bet 

mes turime .prisipažinti kad isz 
visu szaltiniu, isz kuriu mes ži
nias semiame ir imame, ateina 
žinios kad jo intake po visa 
kraszfta mažėja; kad jis jau ne 
toks didvyris, koks jis buvo 
kai jis pirma syki stojo in rin- 

. kimus, kaipo, didingas karinin
kas. Dabar jis pasiliko tik pa- 
prastsa politikierius, kuris

Pas Advokatą
Atėjo tūlas žmogelis pas 

advokata, ir klausia:
— Turiu ponuli reikalą. 

Norėjau paklausti, vieno da
lyko, gal už tai nieko nerei
kės mokėti?

Advokatas Gr Žinoma, už 
klausima nieko nereikia, bet 
mokėti tiktai už atsakymą.

Candlelight gleams on white satin ribbon. 
And only the way the bride’s bouquet 
trembles . . . only the way the groom nerv
ously straightens his tie . . . tells the. secret 
of the butterflies fluttering in their hearts 
as they start out on one of life’s greatest 
adventures.

Whether or not the young couple lives 
happily ever after usually depends on how 
successfully they meet and share the'prob- 
lems of everyday living. And not the least of 
these problems is financial. A family’s sound 
financial standing depends as much upon a 
woman’s ability to manage money as it does 
her husband’s ability tognake it. And a fam
ily savings program is as much the wife’s 
responsibility as it is her husband’s.

Many young couples today are working 
towards financial security by investing 
regularly in U. S. Series E Savings Bonds 
on the Payroll Savings Plan. It’s the easiest 
way to save—and one of the safest.

7

Now Savings Bonds i 
are better than ever!

Every Series E Savings Bond purchased 
since February 1, 1957, pays 3^4% interest 
when held to maturity. It pays higher inter
est, too, in the earlier years, and matures in 
only 8 years and 11 months. Now, more 
than ever, it’s smart to save with guaran- 
teed-safe U. S. Savings Bonds. Buy them 
regularly where you bank or through the 
Payroll Savings Plan where you work.

PART OF EVERY AMERICAN’S SAVINGS BELONGS IN U. S. SAVINGS BONDS

The U. S. Government docs not pay for this advertisement. The Treasury Department thanks, 
tor their patriotic donation, the AcLuertiJaina Cnunr.il and

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY,- PA
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Platinki! “Saule”

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. 
SAULE - Mahanoy 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 
dideliu geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

SKAITYKIT
4

PLATINKIT!

KATALOGAS
•KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 1 
saito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knvira. 404 pusiu pin. 5Oc

N o. 102— Prakeikta, meiliu

apysaka I 
szimtme- 

(jzio iszimta isz Lietuviszku 
nžlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi 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- 
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute: 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c

i No.128—Dvi isztorijos: Vai
dimieras; Bedali; 44 pus., 20e

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 Razbaiainka, 
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 Paveikslai 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.l 58—A p i e Kapiton&a 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Ncatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavehis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medž?ai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, JMenesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
lius; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sunūs Mal- 
kiaus; Isz kiaušy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

N0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudrąg 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-

Skaitykit “Saule”

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

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

180*4—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 Kristuso 
15c.

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

tSr3 Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Hdžž3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. 8. M

Cnunr.il
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DŽIAUGSMASI
(Tąsa)

— Valuk! Valuk!
Vaikinas kruptelejo ir stojo 

ant lygiu kojų,,'pastate akys;
— Ar razbaininkai ateina,

panele'? Rak 1 ause persigaudes^
Irena nieko neat sake.
—- Eikie su manim, eike, 

szauke.
Ir nubėgo nuo trepu in prie

mene isz priemenios ant kiemo 
iszipuole, Valukas paskui ja 
.pusiau apkvaitęs, pusiau su- 
snudes, mans te, jog Kafunkas 
velei gauja ant dvaro užvede.

— Mykolai! Kūrėsi? Szau
ke Irena,, įbėgdama per kiemą.

— Mykolai! Kur esi? Pa
antrino iszsigandes Valukas. 
Jo'balsas butu galėjas numiru
si pabudint, o ka szneket apie 
bambardiera, kuris nuo laiko 
užpuolimo miegojo visada, prie 
'bromo po stogelu. Paszoko nuo 
guolo senis.

— Atidarykie bromą tuo
jau®, ipaszauke Kasztelionaite. 
Mykolas nežinodamas ka daro 
teip/buvo inmiges, atida,re bro
mą, Irena, iszbego ant uolo pas
kui ja. Valukas ir Mykolą.

—■ Ir tu Mykolai suimsi 
'žmones, eisime drauge.

Po valandai isztrauke isz 
dvaro pulkas link girios.

Slinko pamaželi, tylumoje; 
prieszaki ėjo keli vyrai, kurie 
žinojo, gerai giria., paskui jos 
raitelei, o peksztininka.i apsi- 
aubinejo gire idant aut vienos 
pelkos, nužiūrėjo gestanczes 
ugnes. Prisiartino atsargiai, 
Kasztelionas. ir jo draugai pa
regėjo nedidele pelke, tarp tan
kiu pusziu ir d a tankesniu ag- 
laicziu, baigenti degt ugnis 
mete raudona szviesa ant ke
liolika barzdocziu, apjuodusiu 
baisaus veido vyru, gilei mie- 
ganeziu. Vieni turėjo ant sa
ves trumpas jekutes, buvo tai 
Vokiecziai Kailiuko ta.utiecziai 
kiti su skrandomis, tie turėjo 
būtie isz vietiniu kaimu. Visi 
turėjo už juostu peilius ir pucz- 
kas prie rankos. Kelios bacz- 
kos, visokį be ratini u k ai, ap
graužti kaulai aplinkui primė
tyta, liudijo, jog turėjo nese- 
nei bankieta. Gal už daug* pri
sigėrė, ba kietai buvo apmigia, 
jog prisiaritnancziu negirdejo 
ir kaip lūžo szakes gulintes nuo 
arkliniu nagu. Vienas po' teisy
bei isz razbaininku stovėjo po 
puszczia, ant jausies su ginklu 
ant peties, nes ir tas padejas 
smakra ant krutinės drucziai 
kriokė, o koksai braszkejimas 
ugnies ir kriokimas miegan- 
cziu užkrutinejo triukszma 
prisiartinancziu. Kasztelionas 
liepe apsiaubi miegan ežius, o 
pats su. keliolika kitais parna-

SAPNORIUS\ /

I
Su 283 Paveikslaii 11

160 Puslapiu ;
8 ool. ilgio, 5% coL plocado r 
Iszaiszkma sapna ir kas r 
ateitoje stosis. Su priedu j 
planatu ir visokiu burtu. / 
Knyga in minksztos po- ; 
pietos virszeliuose. :: :: Ji 

Pinigai reikia siusti su ' 
užsakymu: J

Tiktai,. . . $1.00 :
Saule Publishing Co., Jį 

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

želi prisiartino pas Ugne.
Riszkite juos! Isztare pama- 

želi. ,
iStovintis ant sargybos raz- 

baininkas pabudo, Ragriebe 
pUiczka, norėjo sutikt, nes vie
na ranka Mykolas tvėrė už 
gerkles, o su kita už rankos. 
Griuvo razbaininkas ant žemes

* Y-

Vienas vyrelis Karboli paviete 
mylėjo duikrelia, 

Bet vėliau susibažiim su 
motinėlė, 

Pusėtinai gavo nuo jos 
pinigu, 

Po tam iszbego ant plynių.
Tėvas su dukrele nuliūdime 

pasiliko, 
Džiaugėsi nors ir be 

pinigu 'pasiliko,
Sako: tegul tokia boba eina 

in pragarą, 
Prikrimte mane jau 

gana, 
Ir da daugiau prideczia 

Kad josios daugiau 
nematyiėzia!* * *

Apie Miz.ernes bobeles 
i gražiai apsieina,
Kol vyrai namie, in darbu 

ne eina,
Bet kaip tik vvrai koja nei kaip tik vyrai koja 

iszkele, 
Bobeles ipasamoms pasikėlė, 

In. kokia vieta susikuoipina 
Tai ne naujiena.

Vyras isz darbo pareina 
turi vargo, 

Ba jojo moterele labai 
serga, 

Ir baisiai dejuoja, 
Ir da pilve gurguliuoja, 
Vakariene neiszvirta, 
Ba 'bobele serga, girta.
(J jus vargingi vyrai, 

Neiszma uoliai, negerai 
darote,

Jeigu geriau bobelių 
neprižiūrite.

Paimk rimbą, gerai . 
iszdulkyk kaili, 

O bus pacziule gera ir 
meili,

Kaip rimbas dakaks 
Tai daugiau nelaks.* * *

Taigi, raudoni plaukeliai 
Pritinka ne vienai mergelu, 

Nes sako nekurie vyrai, 
Kad ten negerai,

Badai bėga, nuo tokios, 
Kaip nuo raganos kokios, 

Kad ir meilu žodeli duoda, 
Bet tas nenusiduoda, 
Visi vaikinai nuo* jos 

szalinasi, 
Ba kožnas baidosi.* * *

Gaila! Kad musu jaunesne 
gentkarte, 

Nesiima skaitymo
Lietu visziku laikraszcziu, 

Kad neužmirszt savo kalba. 
iSziandienine gentkarte in 

kelis metus, 
Visai iszsižades Lietuvystes!

O' tuojaus kaimuocziai suriszo 
su virvėmis.

Ant to sumiszimo subudo ki
ti razibaininkai ir norėjo imtis 
už ginklu, nes kad kožnas turė
jo ant saves klūpojanti vyra ir 
riszanti rankas, kaip meitėliu. 
Pasidarė trumlpa ant kirmsz- 
cziu tasyne, su dantimis ir na
gais. iSzis ir tas isz razbainin
ku, katras da spėjo, prikuole 
prie peik) ir isz paskutinos gi- 
nesi, nes nieko neženklino, ba 
kareiviu buvo (langiaus, tai li
kosi ingaleti, subraklinti ir va
ryt in dvara.

Jau szvito, kada raiteliai 
pribuvo ant dvaro *su surisz- 
tais razbaininkais. Irena iszbe
go net ant gonkeliu, ir paszau
ke:

— Na, tai ir namieje!
— Tail), mano džiaugsme, 

atsake Kasztelionas, kuris jo
jo ipirmiau.se, o pažiūrėkite ant 
musu laimio, tai vis tavo ne
valu inkai.

Irena su baime 'žiurėjo ant 
razbaininku, ba kožnas raitelis 
turėjo po viena razbaininka, 
pririszta. prie arklio.

Ant regėjimo paniurusiu 
veidu piktadariu, surisztom 
rankom in užpakali, su kruvi
nais veidais ir rankomis, ne
smagu darosi žiūrint Kaszte- 
lionaitai ant tu valkatų.

— Tėvo ! Liepkie tuos žmo
nis nuvest toli nuo'czionais, ba 
asz negaliu žiūrėt, liepkie juo
sius paleist, tegul sau eina in 
kur nori.

Kasztelionas nusijuokęs ta
re:

— Ka tu ten tauziji, merge
le, ar tu nori idant ir ant to
linus plesztu dvarus ir žmonis, 
ir pabucziavo Irena.

— Tai liepkie jiems pri- 
siegt priesz kryžių ant atmin
ties savo motinu, atsake su 
drūtumu mergina.

Ponas Zavistovskis paglosto 
galvele savo dukreles.

—< Tegul karalius su jais
—i regiu Karalius su jais 

žinosi! Atsake Kasztelionas ir 
tare in 'Mykolą: Paimk de- 
szimts gerai apginkluotu vyru 
ir su jais drauge nuvarysite 
tuosius razba.in inkus in miestą 
tegul sūdąs josius nubaudžia..

Mykolas pasikloniojo ponui 
žemai, o tuoin laik Kasztelio- 
nas nusidavė su duktere in 
dvara, vesdamas su savim vy
riausybe. Stalas jau buvo pa
rengtas, sėdo visi del ipasid.ru- 
tinimO’. t

— Ar žinai tu mano džiaugs
meli, kaip asz apmanstau už
mokėti už tavo drąsą, tarė 
Kasztelionas in duktere, pa- 
slinkes nuo savos torielka, 
sztai nuvesziu tave in Kroku
va, ant pasitikimo gryžtaneziu 
kareiviu; vadas ketino susilai
kyt Lvave pora dienu, tai da 
paspesime in. tenais.

Apkaito Irena isz džiaugs
mo pagriebė tėvo ranka del pa- 
bueziavimo, o jis nusijuokė 
linksmai.

—■ <Juk (paveilinsi, paeziut 
nuvažiuot kūdikiui, paklausė 
paezios.

— Su tavim kad ir ant galo 
svieto, atsake Kasztelioniene.

Buvo pietų laikas; norint 
jau buvo ruduo, tai saule kai
tino, rodos ant atsisveikinimo'

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima® 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa. 

ir karsztis buvo vidurvasariais 
vienok ulyczios Krokavo mir
gėjo nuo žmonių; matyti pek- 
szti, raiti, arba važiuojanti pui
kiose karietose ponai, szlektos 
isz visu szaliu sklypo, daugy
be kaimuoeziu ir garsingi 
miesezionis Krokavo. Per lan
gus atvirus žiurėjo mo teres 
puikiai pasirėdžiusios. Minios 
kas valanda, didinosi ir paauk
suotos karietos žibėjo' labai, 
apsiaubtos visokais tarnais, 
vos galėjo persislinkt. Žvengi
mas ir tauszkimas arkliniu na
gu, czerszkejimas ginklu, 
kliksmai visokie susiliejinejo 
in viena dideli baisa.

Matomai senas Krokavas 
szvente koki tai apvaiksziozio- 
jima, jeigu szitokam karsztije 
szitiek žmonių pasirodė ant 
ulyczios. Sztai pasipylė uly- 
czia visa eile karietų visokiu 
pavidalo, o per stiklinius ju 
langus matyt buvo tai dviragi- 
nes vyskupines kepures, tai 
ta.msei rausvi rubai senatori- 
nei. Ir isz. palociaus nuo Vave- 
laus iszslinko kelios karietos 
paauksuotos, su daugybe tarnu 
puikei pasidabinusiu, arkliai 
parėdy ti in pu ikes įpleszkes su 
auksinėm ir sidabrinėm sakti- 
mi; arkliai puikus augaloti ir 
pasikėlė balsas tarp žmonių: 
Karatus važiuoja! Pirmutinėje 
karietoje sėdėjo Zigmantas se
nas, ant minksztos sėdynės, 
linksmai dairėsi alplinkui,■ ant 
jo puikaus veido persimuszine- 
jo gerybe su linksma, akie žiu
rėjo ant 'žmonių kurie ji su 
džiaugsmu pasveikino. Ties 
juom buvo iszkeltas baldaki
mas, idant saules kaitra neda- 
eitinetu.

Paskui ji kitoje karietoje sė
dė jo1 pati Bona, kuri žėrėjo 
nog deimantu ir kitokiu akme
nų jog rodos norėjo priesz save 
saule užtemdint. Buvo tai la
bai puiki (man d ra) ir su pa
niekinimu 'žiurėjo ant gyven
toju Krnpavn. I’--- toju Krokavo, o buvo pasi- 
sziaus ir net lupa patemlpus. 
Rodos negalėjo nusedet ant 
vietos, Iba nuolatos taisėsi ir 
taisėsi ant sėdynės ir mustra- 
vojo savo pakajavine sedinte 
vienoje karietoje.

Karietos iszvažiavo in už
miesti, ir visi žmonis nusidavė 
kur ant- lygumos stovėjo du ąž
uolai, po kuriu pavesiu buvo 
pastatytos dvi kėdės ant isz-' 
kelines del karaliaus ir kara
lienes ir isz albieju szalu. buvo 
pritaisyti suolai del Senatorių 
ir kitokiu ponu.

Žmonių daugybe, kaip tiktai 
akys užmatyt stovėjo ir visai 
tarp saves kalbėjo:

— Narsus tai vyras, tas mu
su vadas, kalbėjo kokis tai in- 
tukias szlekta in szale stovinti 
kita szlekta. Vaikine su ketu- 
rais tukstanezais sumuszt 20 
tukstaneziu. užpuola, tai vaiki
ne reike turėt smarke ranka 
ir neibile kokia galva.

— Amžai praslinks, o apie 
musztyne prie Obertino ne už- 
mirsz, atsake tas antrasis.

— Tai vaikine ne maža 
garbe, jog mes prigulėjome 
•prie tosios musztynes.

— jeigu Zavistovskis, 
butu prisilenkiąs prie balso sa
vo szirdies ir butu nuo- Gvazdi
ko sugryžias namon, kaip tai 
norėjo padaryte, kada gavo ži
nia apie Kafunka, tai szian- 
dien negalėtume pasigirt, ba 
butume paskui ji visi traukia, 
kožnas in savo szali, atsake an
trasis. szlektas. Szlektas nulei
do galva ant krutinės, ir pa
klausė už valandėlės:

—- Tai ka girdėjai apie Ka-

Beck Bagotas Unijos Vadas

Teamsters Unijos Preziden
tas Dave Beck, nuduoda kad 
jam niekas nerupi, kai jis 
prieina prie AFL-CIO uni
jos posėdžio duriu, Vaszing- 
tone. Jis ežia buvo paszauk- 
tas pasiaiszkinti kaip ir ko
dėl jis tiek szimtu tukstan
eziu doleriu isz savo unijos 
iždo pasiskolino, pasivogė.

Dave Beck didingai vi
siems pasakė kad tai ne j u 
‘biznis, ’ ir už tai buvo vien
balsiai iszbalsuotas isz savo 
unijos. AFL-CIO unija jam 
aiszkiai pasakė kad jis da
bar yra gavės ‘sakti’ kad jis 
nuo szio laiko nieko bendra 
neturės su savo ar su kitu 
uniju reikalais.

Dave Beck laikrasztinin- 
kams drąsiai pasakė kad jis 
nepaiso ka AFL-CIO unijos 
bosai nutarė, bet jis vistiek 
stos in ateinanezius rinki

1‘unka ?
— Girdėjau jog suimtas!
— Dėkui Devui!
— Jau badai at važu o ja!
Tai pasakias szleta. pasistie

bė ant įpirsztu ir žiurėjo Įirie- 
szais įpro žmonių galvas. Ne 
bludO', isz tolo buvo1 girdėt 
tarszkejimas ratu ir 'pasikelil
sės dulkes, ne trukus pasirodė 
karietos nes nebuvo tai laukia
mas vadas su savo draugais, 
neš tai da pribuvo ponai, kurie 
norėjo pamatyto garsinga va
da Joną Tarnovskio. Ne pribu
vo jie isz Krokavo, ba pribuvo 
nuo tos szalies keliu, nuo ku
rios lauke vado.

—1 Tai Kasztelionas Zavis
tovskis su duktere. O tai narsi 
duktere! O tai narsi mergina! 
Asz apsakysi! tamistai apie ja. 
tiktai prisižiurekie gerai kokia 
patoga!

Isz tikro1 buvo graži szian
dien Irena, puikiai laibai pasi- 
poszus, szviesi, linksmo veido, 
pilna laimes. Mėlynos josios 
akeles plaeziai atidarytos, žiu
rėjo in visai/ aipsiauibima, kas 
kartas tėvo prisikiszus klausi
nėjo apie szi tai ta, o< kaip ka
raliene paregėjo, tai net klik- 
telejo nuo toji pasipiltus mo
tore.

— O ka, ar ne patoga ? Pa
klauso storasis szlekta, szale 
stoviniezio draugo, turi vaikine 
su kuom pasigirt Kasztelionas.

— O kad jie szimtas! Bus 
gražiause mergina ant 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. 

mus, kurie bus laikomi in 
Florida.

Bet isz visko matyti kad 
tam Dave Beck negera. Jo 
paties unijos nariai dabar 
reikalauja kad jis butu isz- 
mestas, praszalintas.

Jis galėjo straksėti ir pa
sakyti kad jis negali atsaky
ti Kongreso komisijai, bet 
kai jo paties unijos vadai ir 
bosai ji patraukė in savo 
teismą tai jau buvo kitas da
lykas.

Unijos vadai jau ežia kad 
jie tokio boso negali pakęs
ti, nes jis visoms unijoms 
sarmata daro. Ir už tai isz- 
rodo kad Pono bagoezio Da
ve Beck dienos yra suskai
tytos, nors jis vis straksi ir 
sako kad jis stos in rinki
mus kad jo unijos seimas 
prasidės Floridoje.

o o C3

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

— Žiūrėk, žiūrėk, sztai ir 
ponas Poižarskis atvažiavo su 
sunum, ar ir taji pažinsti? Pa
klausė. . \

— Raižiusiu, juk ir jis buvo 
ant kares, mat ir jie in ezionais 
pribuvo'.

Czia. vėliai naujas sumiszim- 
as patraukė visu akys in toliau 
ir sztai tuojaus (pasirodo dau
gybe kareiviu su glitom raite
li!. Minios žmonių dasiprato 
vienok, kas važiuoje ba pradė
jo szaukt.

— Te gyvu oje Jonas Tar
nowskis, te gyvuoje narsunas 
nuo Cibe r tino.

Isz stulpo dulkiu, isz tolo pa
sirodė raietliai; pirmiause ant 
bėro' arklio jojo vyras puikaus 
pavydalo kareiviszkam apsi
vilkime, su vainiku ant žilos 
galvos isz ąžuoliniu lapu, tuo
jaus szale jo ėjo vyrai su nu- 
siminusais veidais, kitokiuose 
brangiuose drabužiuose, turė
jo nuleist-as akys, rankos sura
kintos parodinejo, jog tai pa
imti nevalninkai. Buvo tai Va
lakiniai bajorai, o terp ju kan- 
celeris ir pagelbininkas Petri-, 
los. Paskui juosius puikus ark
liai trauke 50 paimtu armotu 
nuo užlpuolu, paskui ju karū
nos ir papareziai paimtos nuo' 
pieniaus paskui lietuviszki ka
reiviai su savo karūnom. Pasi
kėlė dideli balsai minios sto- 
vinezios ir pradėjo n u o 
džiaugsmo kepures mėtyt aug- 
sztyn. Vadas Taniowskis prisi
artino pamaželi prie vietos, ant 
kurios karalius jo lauke, kada 
jau prie užkloto kelio* su raudo
na gelumbe;, nusėdo, nuo arklio

ir pekszczias įprisiartinejo, pas
kui ji bajorai Valakiniai karū
nos ir anuotos.

Zigmantas Senas ne lauke 
ant vaido, pasikėlė įpriesz. žila 
seneli vada ir isztrauke priesz 
ji rankas., o kada Jonas Tar
nowskis norėjo su nusižemini
mu atiduote jam pasveikinimą, 
apėmė ji karalius in glebi ir 
prie szirdies spaude. Buvo tai 
paszlovinimas negirdėtas! .

—■ Te gyvuoja vadas! Te 
gyvuoja ingaletojas neidonu 
prie Obertino', pasikėlė didis 
balsas ant ligumu,. o mieste 
Krokave suskambėjo ant kart 
visi varpai, o ir didižiauses var
pas vaidinamas “Zigmantas”’ 
atsiliepe.

— Pavelyk maloningas ka
raliau idant po1 tavo, kojų sudė
tai! laimiki, atsiliepe susiju- 
dinajicziu balsu vadas ir atsi- 
sukias in. stovinezius užpaka
li je, pamojo ant ju;bajorai Va
lakiniai puolė ant veido priesz 
karalių, karuižai palenkė karū
nas. Karalius da karta prispau
dė vada, prie saves, paskui nu
vedė iii savo karieta szale sa
ves pasodino ir nusidavė drau
ge in paloci, paskui juosius ka
rietos vyskupu, senatorių ir 
Valakiniu bajoru, karieta ka
ralienes, dvarokiai, kareiviai, 
szlektai ir žmonis.

— Na ka, pamatei akyvus 
daigtus, mano, džiaugsmeli"? 
Prakalbėjo Zavistowskis, atsi
sukdamas in duktere:

—’ Kolei busiu gyva, tai to
sios dienos neužmirsziu! Sakė 
Irena.

— Kasztelionai, Kasztelio- 
nai, atsiliepe kokis tai balsas. 
Asz teipos-gi sugTyžtu namon.

Kasztelionas atsisuko ir pa
regėjo Požarski su sunum pri-

(Tasa Ant 2 puslapio)

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... ji

Viesz. Jėzaus ir į: 
Motinos Szvencz. I;
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios Į > 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. ]|

Knygos Did. 3%x5% col. ĮI
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., <!
MAHANOY CITY. PA. U.S.A. I >

— Mes mėgstame teisin- 
gysta, ir geidžiame kad ir visi 
teisingystes laikytųsi. Todėl, 
tankiai primename idant kož
nas skaitytojas, katro laikas 
jau pasibaigė, nevilkytu su 
prisiuntimu užmokesties, už 
laikraszti. Nereikia apie tai ir 
priminėt, kad drukoriszkas 
materijolas, popiera, maszinos 
ir t.t., pabrango ligi 400 pro
cento, todėl* iszdavinejimas 
sziandien laikraszczio yra la
bai sunkus!

0^=A - B - CELA^ 
Iarba pradžia t 

SKAITYMO i;
...ir... j 

RASZYMO į 

64 pus. Did. 5x7 col. ;J 
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Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szcimynos . 
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — MICHIGAN

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 siunczia 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.

Žinios Vietines
— Pareita Sereda 'prasidė

jo biziiieriu pus-dienine vaka- 
cija. Visi sztorai bus uždaryti 
taja diena po piet, idant duoti 
klerkoms pus-dienini pasilsi.

—- Ponia Stase Služeviczie- 
ne, nuo 1115 E. Pine uly., kuri 
gydėsi in Jefferson ligonlbuto 
Pbiladelpbijoje, pasimirė Se- 
redos ryta 5 valanda. Gimė 
Lietuvoje, po tėvais vadinosi 
Vaicziunute. Atvyko iii Ame
rika daugelis metu ir apsigy
veno Maliaiiojuje. Prigulėjo 
prie Lietuviszkos parapijos ir 
moterų draugijų. Jos vyras 
Antanas mirė 1946 metuose, o 
suims Leitenantas Jonas žuvo 
ant kares lauko Holandijoje 
1944 metuose. Paliko sekan- 
czius: du sunu: Juozą namie, ir 
Antaną mieste; trys dukterys: 
Helena, pati Ed. Pieva mieste; 
Adele, pati Thomas Boylan, 
Rappahannock ir Antoszia, pa
ti Jos. Sopper, Elvington, N.J., 
taipgi daug anuku ir viena 
pro-anuka. Laidos Subatos 
ryta, su apiegomis in Szv. Juo
zapo lbaž>nyežioje 9 valanda ir 
palaidos in parapijos kapines. 
Grab. L. Traskauskas laidos.

— Subatoj pripuola Szv. 
Melardo', o Tautiszka Vardine: 
Me r ima s. Taipgi pasninkas 
priesz Sekmines. Ta diena: 
1949 m., mainieriu 'bosas. John 
L. Lewisas insake mainieriams 
nedirbti per visa sanvaite; 
1514 m., Lietuviai pagalėjo
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Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKI!!

Gudus ties Oraza; 1810 m., gi
mė Robert Schumann. Jis norė
jo Imti p'ijanistas, bet savo ran
ka susižeidė kai buvo visai 
jaunas. Jis daug muzikos vei
kalu parasze ir kelias operas.

— Nedelioj, Birželio June 
9-ta diena Szvento Juozapo 
bažnyčioje per Szv. Miszias 
8-ta valanda, giraduantai szios 
parapijos kuria 'baigė mokslą 
Mahanoy City ir’ Township 
High Schools, prieis sykiu prie 
Szventos Komunijos, apsiren
gė in savo “Caps ir Gowns.”

— Kita sanvaite Nedelioj 
pripuola Sekminių pirma die
na ir 'Szv. Felicijono, o Tautisz
ka Vardine: Vorile. Ir ta die
na: 1911 m., pasimirė Carry 
Nation, kuri buvo pirmutine 
vieszai kariauti prieszgirtuok
liavimo ir priesz sabinius, ir 
ju langus daužyt ir duris; 1946 
m., eroplanas nukrito prie Pa
namos Canalo, 23 'žuvo; 1940 
m., Norvegija pasidavė Na
ciams; 1792 m., gimė John Ho
ward Payne, kuris yra visu at- 
siminanias už daina: “Home 
Sweet Home,” kuria jis para
sze.

— Szimet užbaigs Maha
noy City High School mokslus 
115 studentai, Utarninke, Bir
želio. (June) 11-ta diena, Victo
ria ‘Svetainėje 2-tra valanda po 
pietų, o isz Mahanoy Township 
High School mokslui u'žbaigs 
82 studentai Petnyczioj, Birže
lio June 7-ta diena in Town
ship Auditorium 400 E. South 
St., mieste.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Margaretos, taipgi {Sekminių 
antra diena, o Tautiszka Var
dine: Vingela. Ir ta diena: 1752 
m., Benjaminas Franklinas at
rakto elektros jiega; 1942 m., 
visi gyventojai Lidice mieste
lyje Czekoslovakijoje buvo Vo
kiečiu iszžudinti, u!ž Naciu va
do Heydrich nužudinima. Mo
terys ir vaikai buvo in kalėji
mus sukimszti. Karl Herman 
Franck kuris užszitoki insaky- 
ma iszleido buvo pakartas.

— Utarninke pripuola Szv. 
Barnabo, o Tautiszka Vardine: 
Skirgele. Taipgi ta diena: 
1944 m., Sovietai ima pultis 
ant Finlandija; 1903 m., Širdi
jos Karalius Aleksandras ir 
Karaliene Draga buvo armijos 
karininku nužudyti Belgrade 
mieste; 1805 m., Detroit mies
tas sunaikintas, baisus gaisras; 
1'856 m., buvo surastas didžiau
sias sidabro in Neveda valstija.

— Ponas Bernardas Szerk- 
sznis isz Shenadoro, motoravo- 
in miestą, su reikalais ir prie 
tos progos atlankė “Saules” 
Redakcija. Acziu už atsilanky
mu.

Shenandoah, Pa.—
Teofilija Szukievicziene, nuo 
407 E. M t. Vernon uly., kuri 
staigai susirgo savo namuose 
pareita Nedeldienyje, pasimirė 
Locust M t. ligonibute. Po tėvais 
vadinosi Teofilija Kaklaus- 
kiute. Gimė Lietuvoje. Paliko 
savo vyra Simona, sunu Alber
ta, Rockway, N. J., dvi dukte
rys: Violeta, pati Albert Birch- 
ell, Caldwell, N. J., ir Mare, pa
ti Ant. Zuiby, mieste, taipgi 5 
a.nukus,'broli Igną, Waterbury, 
Conn., ir seseri Ona Baltruszai- 
tiene, Brooklyn, N. Y. Laidos 
Sukatos ryta su apiegomis in 
Szv. Jurgio bažnyčioje 9 va
landa ir palaidos iii parapijos 
kapinėse.

Matiejaus Katedra, Vaszingto- 
ne, del Lietuvos Ministerio Po
vilo Žadeiko, kuris buvo, sep
tynios deszimts metu amžiaus, 
ir buvo Lietuvos Ministerią 
Amerikoje per dvideszimts du 
metu. Ponas Žadeikis kuris 
prieszinosi Naciams ir Sovie
tams, kurie užvieszpatavo mu
su kraszta, buvo stojęs in Už
sienio sztaba 1923 metais. Jis 
iki savo mirties vede Lietuvos 
Mis ji u sztaba V aszingtone.
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Junius pavadintas garbei 
deives “Juno”. Toji Romėnu 
deive'buvo vien tik globėja mo
terų, kurios visose sunkiose 
valandose prie jos kreipdavosi 
melsdamos jos pagelbos.

Tas menuo isz pradžių turė
jo tik 26 dienas; vėliaus Romu
lus, Rymo, uždetojas, pridėjo 
keturias dienas.

Birželis yra szesztas menuo 
metuose. Lietuviai dar ji vadi
na “Sėjos menuo.” Gal dėlto 
kad kaip kuriuose Lietuvos 
krasztuose tašyk esti pabaiga 
vasarojaus sėjos.

Birželis 21 diena, yra vasa
rinis saules grįžimas, praside
da vasara.

Kataliku Szv. Bažnyčia, ta.

New Philadelphia, Pa.—
Gerai žinomas Dantistas, Dak
taras Klemensas V. Žerdeckas, 
nuo 24 Water uly., numirė Pa- 
nedelio ryta 1:12 valanda, in 
Pottsvilles ligoiibuteje. Gimęs 
New Philadelphijoje, jo moti
nėlė Marijona Žerdeckiene mi
re deszimts menesius atgal. Ve 
lionis buvo veterans isz Antros 
Svetines Kares. Prigulėjo prie 
daug draugijų ir kliubu, taip
gi Lietuviškos parapijos. Pa
liko savo pačia Mare; duktere 
Gladys, mokine isz Kutztown 
State Teachers College; tris 
brolius: Joną, Vincą mieste ir 
Alfonsą, Saint Clair. Laidojo 
Kctverga ryta, su apiegomis in 
Saldž. Szirdies Jėzaus bažny- 
czioje 9 valanda, ir palaidotas 
in parapijos kapinėse.

Nanticoke, Pa. —
Ana diena namuose ponios Elz
bietos Vosilienes, invyko ‘Sur- 
praiz Parte,’ del josios dukte- 
rei ir žentui, Vincams Soko- 
lauskams, kurie apvaiksztinejo 
savo Sidabrines Sukaktuves 
vedusio gyvenimo, nes per sa
vo 25 metus vedusio gyvenimo 
iszgyveno pagal Dievo prisa
kymus. Gimines, draugai ir pa
žystami parengė jiems “Par
te”. Visi turėjo puiku pasi
imk sm in ima, a p do va uodam i 
“Jaunavedžius” puikioms do
vanėlėms ir linkėjimais, su
laukti Auksinio sukaktuves. 
Sekantieji dalyvavo: Ponstva 
su savo szeimynu: Vincai So- 
kolauskai, Elizabeth, N. J., J. 
Vosiliai, Hagerstown, Md., V. 
Vosiliai, Cauldwell, N. J., Ed. 
Vosiliai, Wilkes-Barre; Sgt. 
ir M. Katulakiai, Somerdale, 
N. J., V. Svirskiai, Mahanoy 
City; L. Markowski, Nanticoke 
D. Derkuntas, Buttonwood; B. 
Jeckell, M t. Top; Leo Soko- 
lauskai, Sugar 'Notch; Fr. So- 
kolauskai Woodbridge, N. J., 
Beatracija ir Reimundas Soko- 
lauskai, Elizabeth, N. J., ir 
Ant. Ficucelliai, East Orange, 
New Jersey.

Washington, D. C.—
Iszkilmingos Szventos Misziosi 
buvo atnaszautos in Szvento

vaites. Buvo didei mylinti Die
va mergele. Taipgi Szv. Aloy- 
szo.

Birželio 24 diena, Szvente 
Szv. Jono Kriksztytojo, Didžio 
Globėjo Pilnųjų Blaivininku. 
Nes pats Tszg'anytojas apie ,ji 
pasage: Kad szventas.is.41ei ko
kiu svaigalu negers. Tas mums 
aiszku pavyzdi priveda, kad 
žmogui ypatingai Kriltszczio- 
niui uepridera save miodinti 
svaigalais.

Birželio 29 d., Szventuju Ap- 
asztalu Petro- ir Povylo. Ju gy
venimus kiekvienas katalikas 
žino o jei kuris nežinotu-tai tu
rėtu stengtis žinoti nesėtai di
džiausi ant žemes Szv. Tikėji
mo stulpai (pilioriai).

Birželio menuo Lietuvoje tai 
garuojantis laikas, prisirengi-I b 
mas prie, vasaros daUbp, ypacz 
prie szienpiutes.
Lietuviu Patarles Ir Prietarai 

Menesyje Birželyje
Jeigu dienoje Szv. -Gervazo 

ir Protazo lyja tai bus per 40 
dienu lytaus ir bus szienpiute 
nelemta.

Jeigu dienoje Szv. Jono ly- 
ja, bus rugdpiutis drėgnas. Ko
kis szitas menuo, toks bus ir 
Gruodis, jai Birželio sziltas, tai 
Gruodis bus szaltas. y

Dienoje Szv. Jono kupoliau- 
jania; moterys renka'.in vairiu, 
žolių žiedus, remunetįu, juo-

menesi, skiria pamaldoms prie 
Szv. Jėzaus Szirdies.

Birželio menesyje yra kelios 
svarbesnes Kataliku Globoju, 
szventes.

Birželio 11 diena, Szv. Bar
nabo. Jis gimė keliais metais 
dar priesz Kristaus užgimimą. 
Pirmiau jo vardas buvo Juozą? 
pas, o po užžengimo Jėzaus 
Kristaus iii dangų; aipasztalas 
davė jam varda Barnabas, ku
ris Hebreiszkai reiszkia “Vai
kas suraminimo,” nes buvo la
bai malonus ir meilingos kal
bos. Jis daug prisidėjo 'prie at
sivertimo Sauliaus, (vėliau 
Szv. Povvlo). O atsivertus Szv.s '
Povylui, juodu kartu draugavo 
skelbdami Kristaus mokslą. Ji 
Žydai neapkęsdami akmeni
mis užmusze 11-ta diena Birže
lio, 16 metuose po Kristaus nu
mirimo.

Birželio 13 diena, Szv. Anta
no isz Pad vos. Lietuviu jis yra. 
didžiai gerbiamas. Gal kad ma
žne kiekvienas Szv. Antano gy
venimą yra skaitės, ir sau už 
globėja apsirinkęs. Kaip ku
riose Lietuvoje bažnyčiose 
yra to szventojo Atlaidai 
szveneziami;

Birželio 19 dinea szventuju 
kankytiniu Gervazo ir Protazo1 
broliu dvynueziu. Taipgi Szv. 
Julianos.

Birželio 21 diena, Szv. Gena- 

galvelių, szlapusniu ir kitokiu. 
Tas gėlėlės panaudoja kaipo 
vaistu nuo visokiu ligų.

Taip pat Szv. Jono naktyje, 
sakpma bus pražydi ‘.‘Palpar- 
tis. ” Laimingas tas, kas nusi
skina paparčio žiedą. Mat, jis; 
tik pražydi naktyje, kada viso
kios baidykles slankioja ir žie
du duboja, kad niekas nenu- 
skintu. Papartis pražydi syki 
in septynis metus. Negirdėjau 
nei vieno, kuris jau butu ji iru
si skynė s.

Dobilu rusti su keturiais, 
penkiais arba net su szesziai-s 
lulpais vienojo szerdyje, yra lai
me o dar didesne jai ji randa 
Szv. Jono dienoje.

Dabar jau daug tu prietaru 
pranyksta. Žmones apszvies- 
tesni in prietarus netiki; bet 
žoleles tai tikrai yra gyduoles 
jei mes tik’sužinome kurios yra 
nuo kokiu ligų.

GAZOLINO TAKSOS 
SUMAŽĖJO

HARRISBURG, PA. — 
| Gazolino taksos Pennsylvani- 
joje sumažėjo vienu centu. Tos 
atksos buvo uždėtos po visu to 
potvaniu 1955 metuose, kad 
valstija galėtu pataisyti daug 
vieszkeliu ir tiltu.

Dabar Pennsylvanijoje ga
zolinas atpigo vienu centu ant 
galiono. Kai kurie Kongres- 
monai norėjo tas taksas palai
kyti, bet Gubernatorius pasira- 
sze ant bylos, kuri tas taksas 
panaikino.

VENGRIJOS ATSTO
VAS ISZVARYTAS 

■■ . . ■ ' • •

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos valdžia davė Vengri
jos Ambasadai žinoti kad ju 
kariszkas patarėjas, Karoly 
Meszaros yra nepageidaujamas 
asmuo, ir kad jis isz musu 
kraszto kuo greieziausiai iszsi- 
kraustytu.

Nors valdžia tai nesako, bet 
ežia iszrodo atkerszinimas 
Vengrijos valdžiai, kuri pana- 
sziai iszvare musu Atstovą, 
Kapitoną Thomas R. Gleason, 
kuris buvo intartas už sznipi- 
nejima. Jis su Pulkininku C. J. 
Todd buvo Sovietu ir Vengri
jos policijantu sustabdintas ir 
laikomas kalėjime per szeszias 
valandas.

DARBININKU
STRAIKOS

_______ «>

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dvieju metu amžiaus John Le
roy Ward isz Parsons, Kansas 
kuris vis ėjo in darba nepai
sant tu straiku; ir 22 metu am
žiaus Kunigužis William Clin
ton Harrison, kuris buvo su 
tais vyrais kurie straikuoja.

Labai pavojingai sužeistas 
yra 52 metu amžiaus Russell 
William Smith, isz Atlanta, to 
fabriko virszininkas.

Keturi darbininkai buvo su
areštuoti. Policijantai rado 
daug dinamito, dūlio pas Mack 
Seeley, kuris buvo suaresztuo- 
tas. ;

Kai policijantai pribuvo tai 
visi tie darbininkai numėtė sa
vo revolverius ir karabinus, 
kad policijantai nežinotu kas 
szove. Policijantai surinko sep
tynis karabinus ir kelis revol
verius.




