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Isz Las Vegas miesto, Ne
vada's valstijoje buvo szi- 

, taip matoma ta susprogdin
ta atomine bomba. Ta bom
ba buvo susprogdinta apie 
szęsios deszimts penkios 
mylios nuo Las Vegas mies
to, in Frenchman Flat. Szi-

Isz Amerikos 
\ ~~~~■ 

TRAUKINIO
' T"? NELAIME

6 Žuvo; 21 Sužeista
GUTHRIE, KY. — Freitka- 

ris susikūlė su Chicago-Miami 
traukiniu nuo Guthrie, miesto, 
ir szeszi buvo užmuszti ir 21 
buvo sužeistas.

Freitkario inžinas perlauže 
Louisville-Nashville traukinio 
restauranto kara-, kai daug 
žmonių tenai valgė pietus.

Traukinio inžinas ir vienas 
karas nusiverte nuo rieliu.

Nelaime atsitiko apie pen
kios deszimts myliu nuo Nash
ville miesto Tennessee.

Žuvusieji buvo J. T. Rasp
berry, isz Paris, Tennessee; 
freitkario inžinierius; Godfrey 
Cowan, juodukas geležinkelio 
darbininkas; Ponia Harry 
Mahr, isz Oaklawn, Ill., Ponia 
Florence. McLean isz Franklin 
Park, Illinois; Francesco Otey, 
szesziu menesiu isz Chicago, 
Ill., ir R. Porter, patarnautojas 
tame traukinio restaurants.

Traukinio inžinierius, 64 
metu amžiaus Harry Millen,) 
isz Evansville jis nieko nemate! 
ant savo kelio kol stoties agen
tas iszbego ant rieliu, rankomis 
mosikodamas.

Septynios deszimts metu 
amžiaus Patrick H. Coleman, 
isz Henderson, Kentucky, jau 
buvo pasirengęs nustoti dirbės 
ir imti pensija, kai jis butu pa
siekęs Nashville miestą. Su juo 
ant traukinio buvo jo sūnūs ir 
jo anūkas.

Pirkite U. S. Bonus 

ta bomba buvo didesne ir 
smarkesne negu tos bombos, 
kurios buvo susprogdintos 
virsz Nagasaki ar Hiroshi
ma miestu per kara. Ji bu
vo paleista ir susprogdinta 
apie septynis szimtus pėdu 
virsz'žemes.

JAUNUOLIS GAVO
110 METU KALĖJIMO

CHICAGO, ILL. — Trys 
vaikezai, kurie buvo nuszove 
mažo sztorelio savininka, buvo 
teismo nuteisti nuo devynios 
deszimts devynių iki szimto

Neskaito Ir Nepaiso
'' Metu

Keturios deszimts metu am
žiaus Daktaras Wilfred G. 
Slater tiek daug buvo skai
tės ir girdėjęs apie tai kad 
žmogus po keturios deszimts 
metu yra mažai kam vertas, 
nutarė tiems pineburniams 
jauniems parodinti kad me
tai mažai ka reiszkia.

Jis perplauke per Catali
na Channel in penkiolika 
valandų ir trisdeszimts asz- 
tuonias sekundas. Jis yra 
penkių pėdu, septynių coliu 
dydžio, ir szvere szimta ke
turios deszimts svaru, ir pa
reina isz Palos Verdes, Cali
fornia.

i

Viesulos Užmusze Apie 500;
Milijonus Dolerius Iszkados Pa
dare; 58,000 Žmonių Be Pastoges

LAKE CHARLES, LA. — I rasti ir iszgelbeti gyvus; ve-! 
Baisios viesulos, keliaudamos liau mes imsime jieszkoti žu-
virsz szimta myliu ant valan
dos daug iszkados yra pada
liusios. Žuvusiuju skaiezius 
dar negalima nustatyti, nes po- 
licijantai sako kad jie nėra su
radę apie dvieju ar trijų szim- 
tu žmonių, ir jie gali būti gyvi 
ar mirė.

Gyventojai szio j e apylinkė
je sako kad nieko panaszaus 
nėra ežia buvę per szimta metu.

Armijos lakūnas James E. 
Richards sako: “Musu pirmu
tinis ir svarbiausias darbas su- 

deszimts metu in kalėjimą.
Sztorelio savininkas, 48 me

tu amžiaus Charles Styrsky, 
nuo Cicero Avenue, Alsip, bu
vo nuszautas, tie vaikezai no
rėjo apipleszti Hiltop Moteli.

Vaikezai yra szesziolikos 
metu Robert Masklows, kuris 
paleido ta szuvi in to motelio 
savininka, gavo szimta de
szimts metu kalėjimo; jo ben
dradarbiai 16 metu Gerald 
Pelzer ir 15 metu David gavo
po devynios deszimts
metus kalėjimo.

PULKININKAS
' NICKERSON

NUBAUSTAS

Turi Užmokėti 
$1,500 Baudos 

/ --
HUNTSVILLE, ALA. — 

Armijos karininkas, pulkinin
kas John C. Nickerson buvo 
karo sztabo-teismo pabartas ir 
nubaustas ant tukstanezio pen
kių szimtu doleriu baudos.

Szitas karo sztabas butu ga
lėjęs ji pasmerkti ant 30 metu
in kalėjimą, ir butu galejes ji 
pravaryti isz vaisko.

Szitas Pu'kininkas, 41 meto 
amžiaus Nickersonas laikrasz
tininkams ir redaktoriams isz- 
dave armijos slaptas žinias 
apie visokias suktybes ir szu- 
nystes, kurias valdžia norėjo 
paslėpti.

Jis vieszai paskelbė, prane- 
sze kaip valdžia yra valdoma 
dvieju dideliu kompanijų; Ge
neral Motors ir ^Chrysler, iri 
kaip Lakunu sztabas nori ar
mija ir laivyną vaidinti. Jis 
priparodino kad armija kur 
kas geriau prisirengus būda- , 
voti tuo “guided missies” ne
gu Lakunu Sztabas, bet kad 
General motors ir Chrysler au
tomobiliu kompanijos dabar 
visa tvarka daro ir viską val
do.

Tie “guided missies” yra 
i sprogstanezios kulkos, kurios Į

vusiuju.”
Eroplanai isz armijos aero- 

dremo dabar lekia skersai ir 
iszilgai visa Louisiana valsti
ja, jieszkodami žmonių.

i Prez. Eisenhoweris yra pa
skyrė daug pinigu tiems žmo
nėms padėti.

Ta viesulą, užvardinta “Au
drey” keliauja daugiau kaip 
szimta myliu in valanda, ir in 
Gulf of Mexico ingula ji šukele 
bangas dvidesezimts pėdu 

j augszczio, kurios nuplovė daug)

gali keletą tukstaneziu myliu 
keliauti be jokio valdymo ir 
pataiko in bet kuri regi tiek 
myliu nuo žemes.

Nickersonas, iszgirdes ka- 
riszko teismo nusprendimą, 
nusijuokė ir laikrasztininkams 
pasakė: “Asz tikiuosi kad da
bar mane isz ežia iszkels, per
mainys. ’ ’
Laikrasztininkas Drew Pear

son sako kad kai jis isz to pul
kininko gavo tas slaptas žinias,
tai jis, būdamas geras Ameri
kos pilietis, kreipėsi in karo 
sztaba ir paklausė kiek tu ži
nių jam valia paskelbti. Karo 
Sztabas visas tas jo gautas ži
nias isz jo atėmė ir jam už
draudė bent ka apie tai sakyti.

Czia nebutu pro szali pasi
klausti ar musu krasztas yra 
kokio diktatoriaus valdomas 
ar kokio Sovieto; ir ar czia tik
rai yra laisves krasztas? Tik 
Rusijoje taip yra daroma, bet 
ne Amerikoje. O gal musu 
vaisko didžiūnai jaueziasi di
desni už pilieczius.

Butu labai žingeidu dažino- 
ti kiek pinigu tos automobiliu 
kompanijos yra indejusios, 
kiek jos yra pakiszusios Lakū
nu sztabui del visu tu kon
traktu, kad dabar pats karo 
sztabas už jas stoja.

Iszrodo kad nors Pulkinin
kas Nickersonas czia buvo tei
siamas, bet Amerikos Apsau
gos sekretorius, Wilsonas bu
vo rastas kaltas.
Mokslinczius Daktaras Stuh- 

linger sako kad Armija daug 
daugiau žino apie tokius gink
lus, negu Lakunu sztabas ir 
jeigu ne Pulkininkas Nicker
son, tai visa ta armijos darba 
Apsaugos Sekretorius Wilso
nas butu panaikinęs. Jis sako 
kad Armija ilgai ir toli jiesz- 
kos, kol susiras kita toki gabu 
ir mokinta žmogų kaip Pulki
ninkas Nickersonas.

SKAITYKIT
ET“ “SAULE”

PLATINKI!'! 

žmonių nuo pakrantes ir pra- 
žudino.

Coast Guard sztabas buvo 
visus perspejes apie ta ateinan- 
czia audra,-bet daug žmonių 
nepaisė tu perspėjimu ir nepa
sitraukė nuo mariu kranto.

Baisiai daug galviju žuvo. 
Spėjama kad Louisiana valsti
joje daugiau kaip keturios de
szimts tukstaneziu žmonių li
kosi be pastoges, o Texas val
stijoje apie septyniolika'tuks
taneziu žmonių buvo privers
ti apleisti savo namus.

RADO $10,471,668.77
PHILADELPHIA, PA. — 

James Matt,‘ troko draiverys 
gal mažai ka gaus, bet jis ilgai 
gales savo draugams ir . savo 
vaikams papasakoti kaip jis 
ant ulyczios rado maisza, ku
riame buvo $10,471,668.77.

Ant maiszo buvo Girard 
Trust Corn Exchange bankos 
vardas. Jis ta maisza nunesze 
in ta banka, kur jam buvo pa- 
aiszkinta kad tas maiszas buvo 
nukritęs nuo Brinks szarvuoto 
automobiliaus, ir kad visi tie 
pinigai yra tik czekiais, ir kad 
niekas nebutu galejes ju isz- 
mainyti, iszkeszinti in pinigus.

Bet bankos virszininkai sako 
kad vistiek tas troko draiverys ‘ 
yra užsitarnavęs nors kokio at
lyginimo ir jam bus atlyginta.

Japonijos Ministeris No- 
busuke Kishi, (viduryje,) 
laikrasztininkams New 
York mieste 'sako kad vi
siems butu in politine ge
riau jeigu butu pavėlinta Ja 
ponu teismui teisti Ameri
kieti kareivi, William Gi
rard už nuszovima vienos 
Japones.

NUSIGINKLAVIMO
LENKTYNES

WASHINGTON, D. C. —
Tautu Sanjungos komisija nu- 
siginklav.mo reikalam, Lon
done, vėl posėdžiauja. Penkta
dieni pirmenybe pereme So
vietu atstovas Zarubinas. Jis 
pasiulino pirma žingsni nusi
ginklavime, atidėti atominiu 
ginklu bandymus dvejiem, tre- 
jiem metam.

Amerika tyliom nuleido tai, 
kad Chruszczevas atmete Ame
rika siūloma oro priežiure, 
kontrole, kurios veikimą Stas- 
sęnas buvo parodfes Sovietu at
stovui Zorinui. Prez. Eisenho
weris spaudos konferencijoje 
palankiai sutiko nauja Sovie
tu siūlymą; siūlymas esąs pri
imtinas tam tikrom sanlygom.

Kokios tos sanlygos, Prezi
dentas nepasake. Dipliomati- 
niai szaltiniai betgi pastebi,
Amerika stoja už tai kad butu 
sustabdintas dar ir atominiu 
ginklu gaminimas, sumažinti 
atominiu ginklu sandeliai.

Amerikos atstovas konfe
rencijoje prezidento patarėjas 
nusiginklavimo reikalam ofi
cialiai tik Birželio 20 pateikė 
Amerikos būda, apie kuri buvo 
kalbama visa menesi. Vakari
niai sanjunguninkai jam jau 
pritarė.

Tame inneszime trys pagrin
diniai punktai: apriboti atomi
niu ginklu gamyba; investi oro 
suvaldinima, kontrole sziaures 
aszigalio srityje; sumažinti ju
ru, oro ir sausumos karines pa
jėgas.

Senatas numato savo atsto
vus siunsti in Londoną, kurie 
dalyvautu nusiginklavimo de
rybose.

Kai kurie laikraszcziai sako 
kad laukiama Amerikos poli-

Eisenhoweris ir Amerikos 
Sekretorius J. Foster Dulles 
buvo sutikę pavesti musu 
Amerikieti Japonu teismui, 
bet vėliau kai iszkilo tokis 
baisus lermas ir pasipiktini
mas, tai pats Eisenhoweris 
nebežino ka dabar daryti ar 
kur dėtis.

o o o

Kanceliarijus , 
Sužeistas

Vakaru Vokietijos Kan- 
ce'iarijus, 81 meto amžiaus 
Konrad Adenaueu; biski 
galva prasiskėlė kai jo ero- 
planas staiga pasviro ir jis 
atsimusze in eroplano duris.

Jis buvo atvažiavęs in 
Vienna miestą del trijų die
nu posėdžio.

Jokio pavojaus nebuvo 
ercplanui ir Kąnceliarijui, 
nors jam galva buvo biski 
aplipdinta.

tikos patikimo. Tuo tarpu tik 
rodomi linkslhi veidai ryszium 
su derybom del nusiginklavi
mo.

VENGRIJA
PERMAINE BAUSME

Pasmerkė Tris 
Sukilėlius Mirties 

Bausme
VIENNA. — Vengrijos 

Augszcziausias Teismas pakei
tė savo nusistatymą kaslink 
bausmes sukilėliams ir pa
smerkė tris Vengrus, sukilėlius 
mirties bausme. Budapeszto 
radijas taip ana diena prane- 
sze.

Pasmerktieji yra dramatur
gas, raszytojas, 27 metu ąm- 
žiaus Joszef Gali, kuris buvo 
pasmerktas ant vienu metu in 
kalėjimą; žurnalistas, laik
rasztininkas Gyula Obershov- 
sky, 30 metu amžiaus, kuris 
buvo pasmerktas ant trijų me 
tu kalėjimą, už tai kad jis val
džiai prieszingus plakatus bu- 
vos iszdalines, iszskleidės ir 
buvo Sovietu vaiskui pasiprie- 
szines; ir 25 metu amžiaus Fe
renc Kovac, kuris buvo pir
miau nuteistas ant deszimts 
metu in kalėjimą, už tai kad jis 
buvo prisidejes prie suokalbio 
nugalabinti Vengrijos slaptos 
policijos nari.

Budapeszto radijas sako kad 
tie pasmerkimai buvo per leng
vi ir už tai teismas dabar visus 
tris pasmerkė mirties bausme.

Ml’irkic U. S. Bonus!
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Kas Girdėt
Nors valdžia ir apdraudos 

kompanijos kas metai visas 
perspėja aipie invąirius pavo
jus; nors jie visiems pataria 
kaip saugiai apsižiufeti ir il
giau pagyventi, bet baisiai 
daug žmonių tu perspėjimu ar 
neskaito, neklauso ar stacziai 
nepaiso.

Laikraszcziai nuolatos duo
da patarimus, perspėjimus, 
kaip szitokius:/

Ne vairuok au'tomolbiliaus, 
pavargęs ąr iszsi^geres.

Netikėk nepažystamiems 
žmonėms kai jie prižada tau ka 
nors už dyka ar už pusdyke.

.Nebandyk turteli per greitai 
susikrauti, inkiszdamas savo 
pinigus in kokius nežinomus 
bonus ar stocks.

Nejieszkok “Bargainu“, ir 
netikėk kai tau kas ka nors pa- 
siulina parduoti už pusdyke.

Neeik vienas maudintis.
Nesimaudink kur nesiranda 

sargo.
Neszok in vandeni per grei

tai po pietų, ar gerai pavalgęs. 
Palauk koki pusvalandi.

Nestovėk po medžiu per 
.griausminga lietu ar audra.

Kai saulute degina ir kaitra 
szutina, nesiskubink, per daug 
nedirbk.

Geriau pasivėlinti ir pa
ežiam atvykti, negu pribūti ant 
laiko ligoninėje ar pas grabe
liu.

Bet, nežiūrint szitokiu per
spėjimu, žmones kaip tik atbu
lai daro, ir už tai parūpina re
daktoriams žinių, daktarams 
kostumeriu ir gralboriams la
vonu.

Tik ana sanvaite, per lietu 
keturi golfo leszikai, sustojo 
po medžiu nuo lietaus, ir žaibas 
tris isz ju iržmusze. Ir vienas 
isz ju buvo daktaras.

In Niagra Falls, Ontario, 
Ponia Catherine Forbes buvo 
teismo nubausta, ant vieno me
to in kalėjimą ir penkių szimtu 
doleriu, už tai kad ji isz YWCA 
buvo pasivogus tūkstanti vie
na szimta devynios deszimts 
szeszis in vairius daigius. Ji 
pasiaiszkino kad ji rengiesi 
atsidaryti savo sztora ir už tai 
norėjo visko pasirūpinti. ‘

Nežiūrint ka kas sako ar ka 
prižada, prisirengkite prie dar 
'brangesnio pragyvenimo. Vis
kas dar labiau pabrangs.

Pirmiausia plienas pabrangs 
Liepos menesio pradžioje. Pas
ukui automobiliu, televizijos, 
skalbimo maszinos, refrigera- 
toriai, vyru drabužiai ir auto
mobiliams tajeriai, .guminiai 
ratai pabrangs.

■' • • ■ ■
Žodžiu sakant, viskas dabar 

vėl pabrangs ir doleris dar 
mažiau bus vertas.

Tas pragyvenimo pabrangi
mas 'bus apie treczia ar ketvir
ta nuoszimti.

Republikonai aiszkina kad 
viskas dabar ima pabrangti už 
tai kad visur trumpa ir trūks
ta darbininku, ir kad darbi
ninkai už tai reikalauja dides
nėn algas. “Bet tikrumoje da
bar keletą szimtu tukstaneziu 
žmonių raudasi be darbo!’“

Unijos vis daugiau ir daugiau 
savo darbininkams nariams 
reikalaują. 

'■ — • •
Fabrikantai ir kompanijos 

dabar neduoda savo darbinin
kams dirbti ilgesnes valandas 
už kurias darbininkai reika
lauja dvigubai mokėti.

Per Nepriklausomybes die
nos keturiu dienu szvente, la
bai reikszmingi ir kartais pas
kutinieji kai kuriu draiveriu 
žodžiai buvo:

“Kas szita automobiliu vai
ruoja?“

“Asz tik septynios deszimts 
myliu iri valanda važiuoju.“

“Jei jis mistiną kad jis gali 
mane pralenkti, asz jam paro- 
dinsiu! ’ ’

“Iszmeskim dar viena del 
keliones!“

“Kas pavargęs? Asz galiu 
dar szimta myliu vairuoti!“

“Ka tas durnius mislina? 
Juk mano automobilius daug" 
greitesnis! ’ ’

' • a Jl

Motinu Vargai Lenkijoje: 
“Nawy Swiat”, Lenku iaik- 
rasztis, New York mieste, ra- 
szo, kad Silezijos darbininku 
Sanjunga. pareiszke protestą 
priesz vertima neszcziu mote
rų dirbti anglies kasyklose. To 
1 ai k r a sz c z i o ži n i o m i s,< S i 1 e zi j o s 
moterys būdamos neszezios ir 
dirbdamos anglies kasyklose 
ardo, naikina savo sveikata ir 
dvideszimtas nuoszimtis tokiu 
moterų gimdo priesz laika.

---------------- ::----------------- *

Vilniaus radijas paminėjo 
Motiejaus Valancziaus asztuo- 
nios deszimtines mirties meti
nes. Jis vadinamas “Lietuviu 
raszytoju pirmtaku“ Toliau, 
“žymus devyniloiktojo am
žiaus lietuviu kultūros litera
tūros veikėjas.

Valanczius prisidėjo prie 
liaudies ekonomines padėties, 
kulturimo lygio kėlimo, steige 
mokyklas, blaivybes draugijas, 
leido knygas. .Jis priprątino 

I I \ *

skaityti isztisa valstiedziu kar
ta. % ’

Vienok Vilniaus radijas,, isz 
kitos puses, negali susilaikyti 
nepastebejes, kad Valancziaus 
rasztai gina, kaimo buržuazijos 
interesus ir iszreiszkia savo 
klerikaline krypti. Pasigenda 
Vilniaus radijas, kad Valan
cziaus vaizduojamame kaime 
nesą klasniiu priesztaravimu. 
O teigiami veikėjai visuomet 
esą pamaldus. I

Vis dėlto “jo rasztu liaudisz- 
kumas, ju bruožai ir kaimiszka 
medžiaga, daro juos reikszmin- 
gus ir sziuo metu.“ Taip pri- 
pažinsta Vilniaus radijo pra- 
neszejas.

Gegužes 17-tą dieną, revo
liucijos muziejuje invyko va
karas, skirtas senųjų Komunis
tu prisiminimams apie Zigmą 
Angąrieti, kurio septynios de
szimts penkta gimimo metines 
sukako, Birželio menesi. Tame 
minėjime buvęs iszkeltas “di
džiulis Bolszeviko Leninieczio 
vaidmuo kuriant Lietuvos Ko
munistu partija.“ Taip prane- 
sza Vilniaus radijas, bet nei, 
žodžio nevaptelia, kad Anga- 
rieti Aleksa nužudė patys Bol- 
szevikai.

mai “Gintaras“, “Neringa“, 
“Žuvėdra“, ir sanatorijos 
“Palanga“, “Banga.“ Esąs 
baigiamas pertvarkyti tirtas, 
prie .kurio- vasara sustos isz 
Klaipėdos atplaukė garlaiviai.

----------------------- L
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Pypkes Durnai

Mokslas Tikybos

Iszmokie mokslo tikybos, 
Bet už daug neimk 
Sau in galva, 
Bet kuo daugiause 
Apsiszviesk, 
Ir dekie kuodaugiausia 
In galva. » /

Visados Klausykie 
:: Savo Vyro ::

(Tasa nuo 3-czio puslapio)
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Kuriu laikas jau iszsibaige, 
už laikraszti “Saule“, mel
džiame atsilygint! Nesmagu 
mums visados “bubnyt“ in ju
su geras szirdis ir sulaikyt 
laikraszti del tuju kurie rado
si musu szeimynoje per dauge
li metu, bet ka daryt, pinigai 
yra labai reikalingi del vedimo 
biznio, nes kitaip turėtumėm 
paliauti iszdavinet laikraszti. 
Todėl, mylimi skaitytojai, ne- 
vjlkinckite ir prisiunskite pre
numerata, jeigu ne ant viso 
moto tai nors ant puses. Acziu!
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Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. PriMunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

sieje prispirinejo kąlbante, 
idant daugiau pasakotu, o toji 
da biauresnius dalykus pradė
jo apsakinet isz savo gyveni
mo. Vela pradėjo visi juoktis ir 
klikaut ir vela. Teresa negalėjo 
juoktis.

Patemino tuojaus visa josios 
apsiejima.

— Ko terp užsidunsojus 
Teresuk ?

Nesako nieko ant ju užklau- 
sinimu. Nes kuom daugiau 
klausė, tuom didesnis biauru- 
mas alpeminejo ja, ir atsiminė 
ant žodžiu savo vyro: “Tere
sa, su niekszais užsiduodi!“ 
Ar*gi neturėjo teisybes, jog 
randasi terp nieksziu? Ar-gi 
pati nedafyre dabar su kokais 
eina ? O dabar da isz josios, isz 
j nok ii io jo!

— Ji da vis lindi už savo 
vyro, gal ne teisybe Teresiuk?

Vela nieko ne atsake.
— O gal susibiaurino apsa

kymu Onos?
— Tylėk Teresiuk, neturi 

kuom bąaurintis!
— Nes tas, kas Ona apsa

kinėjo, buvo uždaug. Apgaudi- 
neje savo vyra ir da isz to gy
rėsi.

— Tylėk, tylėk Teresiuk, 
ne turi tiesos apsudinimo mus!

— Kas gal man davest, jog 
apgaudinėja vyra? Daveskite 
man!

• — Niekas to tau ne įpriki- 
szineje. Nes ar nenuskriaudai 
savo vyro szlove ?

— Užmirszai jau apie lai- 
szka,?! Ar susibiaurinai tada? 
Pasakyk?

Teresa paraudonavo ant tų
jų žodžiu. Ar gal ant to ka at
sakyt ? Turi teisybe; jog jai ta 
primina. Vogė savo vyrui szlo- 
vo teip,, kaip Ona savo vyrui 
pinigus.

— Del ko neatsakai, pavy- 
dale? Del ko teilp susimaiszus?

— Teresa nuleido akis. Ar 
turi duot atsakyma, nes Tere
sa atsake nusiminus:

— Užsitarnavau ant to-,

Czia ne darbininku stoka, 
bet darbininku uniju kalte!

Palangoje vasarotojai isz 
Maskvos, Leningrado- ir kitu 
“brolisrku“ vietovių jau pra
dėjo ątsirasti, tuo tarpu apie 
savos respublikos poilsiauto
jus teipraneszama tik apie vie
na kita. Atsidarė poilsio na-

— “Saule“ turi-tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agenru. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
dideliu geradejyste padarytu 
del is^cavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule“ bus jusu didžiausiu 
taikraszcziu. Acziu!

e

idant man užmetinetumet, jog 
pati nebuvau geresne už jus, 
mano apsiejimas su vyru ne
buvo szJovingas. Kas jau atsi
tiko negali sugryžt. Nes. ta, k a 
sziandien girdėjau, subiaurino 
mane labai, per ka pažinau sa
ve geriau. Noriu dabar patai
syt mano, klaidas.

— A! Dievobaiminga"Mag
dalena szlebeje pakutninkes! 
Žiūrėk kaip jai pritinka!

— Jau netinka prie musu 
draųguves. Ne esame tokios 
szventos lelukes kaip ji, ir ne 
greitai prie to daeisiu!

— Turite teisybe, netinku 
prie jusu draugavęs! Nenoriu 
toliaus rastis terp jus! Sveiki
mu visus!

Nesitikėjo to isz josios ir 
užtylėjo visi. Ji pakilo ir atsi
tolino nuo ju, kaip galinczius 
nuo plecaius galėjimo! Isz ga
lėjimas buvo ant josios puses!

ui. •
Feliksas in trumpa laika po 

josios iszejimui, nuėjo in savo 
kamlbari. Norėjo Įpats su savim 
pasirodavyt, ba neturėjo su 
kuom idant iszreikszt savo 
szirdies skaudėjimą.

— Kur ji dabar randasi?! 
Vieta pasilinksminimo žinojo 
gana gerai, tankiai važiuodavo 
in tenais, su savo tėvais. Buvo 
jau tenais ir su savo paezia ku
ri jam tada kalbėjo kaip yra 
gilukninga jog abudu priguli 
prie viens kito! Sziandien kal
bės apie ji nekarta, ir isz jo 
iszjuokines kaipo didelio sku- 
puoliaus, kuris pavydi savo pa
ežiai pasilinksminimo.

Del ko prie to daejo ? Ar tai 
jo kulte? Jautėsi nekaltu!

Po ilgam apmanstimo pasta- 
navijo iszkeliaut ant keliu die
nu. Tegul nežino kur esmu. Ka
da manės czionais ne bus, gal 
susipras, kaip didele skriauda, 
man padai'c!

Ant. stalo paliko laiszkele, 
trumpai paraszyta, del ko isz- 
važiavo. Žodžiai buvo pilni ge
rybes, isz gebos szirdies! Ar 
pataikė in josios szirdi ? Ne pa- 
rasze kur iszvažiuoja ir ant 
kaip ilgo. Nepasake ne savo už
vaduotojui krome, in kur nusi
duoda?

Teip, apleido savo narna, su- 
galvo: Kaip bus, kaip sugryž- 
sziu? Nuėjo ant stoties. Nu
pirko bilietą ir lauke atėjimo 
trūkio. Mintis jo buvo' vis apie 
Teresa.

Su nekantrumu vaiksztinejo. 
Ant kart sudrėbėjo visas. Ant: 
kart visi telegrafiniai dzvane- 
lei suskambėjo. Tai iiieko gero

nedejo. Isz telegrafinio kam- 
baro iszbego tarnas. Feliksas 
priėjo prie jo, nes tasai greitai 
inbego pas sargu stoties. Tuo
jaus abudu iszejo ir skubina iii 
telegrafini biurą.

Feliksas iszbales sulaikė ko>- 
ki ten sargu stoties, idant da- 
žinot kas do nelaime atsitiko..

— Didele nelaime! Atsake 
tasai! Adenas žodis užteko jam 
norėjo dažinot ko daugiau, nes 
tik tiek dasižinojo, jog atsiti
ko susimuszimas trukiu.

— Tegul man ponas pasa
ko, kur tas atsiliko, gal tas ap
eina ir manese ?!

Tuojaus užmirsza apie viską 
atleido jai visas kaltes, idant 
tiktai nepultu auka nelaimes. 
\_Ir aut tikrųjų iszsipilde jo 
baime. Nelaime atsitiko ant ke
liu, ant kurio Teresa pribuvi- 
nejo namon ! Jeigu iszti'kruju 
važiavo ant to trūkio, tai...

Negalėjo apie tai užmirszt, 
jog Teresa randasi nelaimėje, 
o gal jau puolė auka nelaimes ? 
Užmirszo apie savo kelione, 
viena, jo mintis buvo:

— Važuotpasja! • -
Tuom kart daejo telegrafas 

jog dvylika ypatų iTžmuszti, 
terp ju randasi asztuonios mo- 
•teres. ’ \

Kada tai Feliksas iszgirdo 
paskutinis lažas kraujo sus'za- 
lo ant jo veido. Akys iszrode 
kaip stiklines ir niekas negalė
jo priesz save matyt. Ji gal 
randasi ir terp negyvųjų!

In kėlės miliutas po tam, už
važiavo trūkis ant stoties, su 
kelais vagonais. Trūkis važuo- 
jantis.in pa.gelbos nelaimingu. 
Greitai likos inneszta in truki 
reikalingi daigiai, del pažeis
tųjų ir užnmsztu? Gydintojas 
sodo in truki, viskas jau rado
si inrenkta, ant iszvažiavimo 
in. vieta nelaimes.

Feliksas paprasze sargo sto
ties idant jam pavėlintu insest 
in truki, bet negavo jokio at
sakymo. Jau ŲŽskambejo sig- 
nolas ant iszvažiavimo, ir trū
kis pradėjo judintis isz vietos. 
Feliksas szoko ant treįm pas
kutinio vagono. Už poros se- / f .

s.... p.iB. ..,1. prjce
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

LIETUVISZKAS SURIS >

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

. FOUNTAIN — MICHIGAN
JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 

FARM Sūrio. SzislSuris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

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

Andruliui 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 pavhdinimu “TEVELIU SURIS.”

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

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

.00

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

kiimlu Imkis bego kaip žaibas.
Kada paszaukc Feliksą ant 

iszsiteisinimo jog pats valei 
užszoko ant trūkio, tas atsake:

— Nelaime didele! Atsake 
jam, pagal aplaikytąą žinias. 
Dvylika užmusztu, o du kart 
tiek pažeistu.

— VaTgszas, gana iszbales 
da pabalo daugiau. Norėjo' 
gaut is kanuogrėicziause pas ta 
kurios nesenei priesz tai norė
jo bėgt- tolia.u'se.

Meldėsi. Baime ji apėmė, o 
maldoje .tik rado suraminima 
ir tikybe.

Iszgirdo hzvilpima, trūkis 
pradėjo eit poyaldi, jau artin
osi prie vietos nelaimes. Da po
ra sekundų, trūkis sustojo vi
sai. Visi b’ego prie duriu.'Me
nulis iszejo isz debesų ir ap- 
szviete savo szviesa apliūkine.

Lauke matyt, keliolika va
gonu sumusztu. Visi tarnai ge
ležinkelio dirbo kaip skruzde
les. Isz įpradžios buvo girdėta 
tik klausymai , ir atsakymai. 
Gydintojas paskubino neszt 
pagelba del tu k;T josios reika
lavo. Visi szauke jo> pagelhO'S. 
Prie jo szono stovėjo Feliksas, 
kuris iszgirdo nuo kitu, jog jo
sios nesiranda terp nelaimin- 
S'u- ‘ v

Sztai sukliko isz džiaugsmo! 
Pamate ja! Ji klupuojo prie, 
kokios ten pažeistos moteres. 
Bet jo nemato, nes jisai skubi
na pas ja, ir pagriebė in savo 
rankas!

— .Teresiuk! Acziu Dievui 
jog tu gyva!

Ir spausdamas ja prie szir
dies, kalba jai, jog viską jai at- 
leidže. Bueziuodamas ja karsz- 
tai, tik liek galėjo kalbėt: o tu

gyva!
Ji nusiszypsojo terp aszaru 

ir tarė:
— Dievas pagelbėjo, Felik 

sai! Ar gali man dovanot?!
— Viską dovanoju ir jau 

užmirszt u.
O tu mano geriausiai 

vyre! Paszauke atsiklaupus.
— Dabar su linksmybe 

pradėjo abudu dažiurinet ligo
nius ir džiaugėsi jog vela gy
vens terp saves linksmai ir su
tikime. •

Po puses valandos^ trūkis 
J rauke-atgalios. Ant galo, pri
buvo in miestą. Abudu labai 
linksmi, džiaugdamiesi jog da 
karta randasi vienas prie ki
to.

Isžgelšbejimas Teresos nuo 
smert buvo teip: Gryžtant na
mon nuo zobovos Teresa nese- 
(Įo tani paežiam vagone- su sa
vo draugėm, nes nusidavė in 
kita, ir tas buvo josios giliu- 
kis ba tasai vagonas mažiausia 
likos sukultas. Kone visas jo
sios drauges tarne vagone likos 
pažeistos ar užmusžtos. ,

Feliksas sir savo pacziule da
bar gyvena sutikime ir meilė
je, o Teresa jau nesiprieszina 
savo vyrui ir visame yra jam 
paklusna, o- jeigu kur nori isz- 
važiuot, tai vienas be kito- ne
apsieina.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų. 

Per paczta, 25 Centai.
SAULE • Mahanoy City, Pa.
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Visados Klausykie
Savo Vyro

Paveizdingas Apraszymas

y^R norėjo, ar nenorėjo, nes 
visados turėjo savo vale.

Mokėjo pastatyt ant savo. Ant 
josios veido galima buvo pa
žint jog yra. drūto pastanaviji- 
mo ir pat v aide.

Priesz. meta, nuvede ja Fe
liksas pas. altorių. Tikėjo- tada 
jog iszsipiklo jo visi norai 
apie laime. Buvo tai Gegužio 
menesije. Po. teisybei biednu 
tėvu mergaite, neatnesze m na
rna vyro nieko, iszskirent savo 
meiles ir gražaus veidelio, nes 
apie tai nesirūpino. Apleido po 
smertei tėvo dideli narna, ir 
kroma, kuri dalbai* norėjo padi
dint visom pajiegom. O su ko
kiu džiaugsmu stengėsi ta isz- 
pildint! Žinojo jog dirba ne del 
saves tiktai ir de Ijosios, o 
paskui gal del mažo sutvėrimo 
vigeje.

Teip maustė, o- pati 'mintis 
buvo del jo- laime. Nes kas gal 
perspet ateito! Teiip karti jog 
sunku jam 'buvo apie tail tikėt.

Apsigavo ant josios, pirmam 
menesije po aipsipacziavimui, 
viskas ėjo kanogeriausia, nes 
po truputi pasirodė debesio, 
augantis kas kart didesnis, uiž- 
temdamas laimę jaunavedžiu. 
Feliksas, netikėjo in ja. Tiktai 
klausė Teresos ii* iszpildinejo 
visus, josios norus. Geide nau
ju szslebiu,’kožna diena kone 
priimdavo sveczius pas save, ir 
pati eidavo in sveczius vaka
rais. Isz pradžias Feliksas tiko 
arrt to visko, nes kada, pradėjo 
daugiau iszdavinet, ne kaip 
reikėjo-, įprasze josios gražiai, 
idant apsimalszintu. Nes vis
kas ant niek. Ant jo praszymo 
tik nusijuokdavo.

—< Tie pora skatiku ka įasz 
iszduodu tave nesu’bąnkrutis.

Reikėjo man pasakyt aipie 
tai isz pradžios, jog rūpiniesi 
apie mažiausia skatiką, ne da
bar .man apie tai kalbėt; nes ta
da kitaip man apie tai kalbė
jai.

— Nekankint mane Tere- 
siuk, tu žinai jog duodu tau 
ant visko, ka. galiu duot. Sa- 

' kiau tau esm-u gana turtingu, 
nes pateVnyjau jog,....

— Ka nepatemyjau.?!
— Gyvent augszcziau pa

gal mano stoną ir pagal mano 
uždarbi! Juk nebuvai pripra
tus prie to!
. — Dabar m'an iszkalbineji, 
jog neatnesziau nei cento pasa
gos. Nenorejou tave apredint 
nuo kojų lig galvos.

— Gana, jau gana, mano 
mielas. Matau jog tavo prilan
komas prie manės jau suvisai 
atszalo!

— Gal manės da gerai ne
pažinsi. Teresiuk! Kanf-gi asz

— 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.

— 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.

dirbu, jeigu ne del tavęs.?! Nes 
da ateisi prie geresnio su
pratimo.

___ Gali sau pamokslus kal
tei, nes ar -Imtu gražu idant pa- 
sakycziau savo svecziams: 
h perpraszau pono ar ponios, 
es musu stovis, nepaveikia

raszo, 
Praszo kad del visu 

apraszyti,
Įn. laikraszti patalpinti: 

“Kad jas paralei,
Tai vela mane pataisė 

dailei, 
Jau tokis kvailys nebusiu, 

In bile valkata 
neinsikleposiu.

Na, vyrucziai, negaliu 
apsipaeziuoti, 

Ir kožna karta turiu 
dejuoti, 

Jau keliolikta, mergina, 
Mane kaip kvaili apgauna, 

O kas tame kaltas, 
Asz pats ne kas kitas, 

Per staigumą,
Per savo kvailumą, 
Baisiai insiklepojau, 

Kaip in purvyną 
inklampojau 

Su. viena sutartuves 
padariau, 

Ir’ kone ant užsako daviau, 
. Toji bestija mane pamėtė, 

Ir su kitu apsivedė. 
Mat, asz prie antros,

Ir vela be jokios naudos, 
Visas dreses nupirkau, 

Ant, užsako daviau,
Na ir gana toji ragana, 

Kita’vaikina pažino, 
Man už drapanas 

sugražino, 
Vela ant juoko pasilikau, 

Bet nieko isz to sau 
nedariau, 

Pribuvo viesznia pas 
sesute savo, 

Asz pamislinau: 
Szita Petrai bus tavo!

Žinoma už mano pinigus, 
’ Ba visi sake kad jau 

mano- bus,
• Bet ne taip stojosi kaip' 

iszrode, 
Man mergina szpiga 

, parode.
Pribuvo kokis tai toliaus, 

Užfundino guzutes 
Liežuvi gera turėjo ir 

prie jos lindo, 
Ir abudu ant rytojaus 

kažin kur dingo, 
Spjovau ant visko, 
Ir žodi sau daviau, 

Kad su mergom neužsedesiu 
daugiau, 

Ant ap s i pa c z i a.v i mb 
. nekabinsiu, 

Nei už centą nieko 
nepirksiu.

Nežinau ar asz kvailys 
vienas, 

Ar da kur dangalu tokiu 
atsiras?

ant to,....
— Juokis sau sveikas! Ant 

to neužsitarnavau. Mano tė
vai buvo paczedus žmonis, nes 
be skupumo. Paczedumu da- 
sidirbo turto ir užlaiko ji!

— Na tai gerai, jau gerai, 
busiu paklusna, tarė nusijuok
dama.

Teip pasibaigė pirmas gin- 
czas ter.p jaunos poros. Norint 
truputi ap-simalszino su iždavi 
nejimu pinigu, nes už tai, tan
kiai prikiszinejo savo- vyrui vi
sokiais ’budais. Jisai buvo ge- 
rum žmogum. Meile jo buvo 
iszstatinta ant sunkios baudi
mu, nes ant galo- iszejo ant ge
ro-. Pataikė užsilaikyt nuo- pik
tumo ir kaip- priesz tai, teip ir 
dabar, trupinėjo apie savo pa- 
cziule.

Nes Teresa tik ant trumpo 
laiko u žl aik e t i k y b e n amu o s e. 
Daibar vela pradėjo atlankinet. 
Josios senos ’pažinstamos, o ji 
iszeidavo su jiais. Feliksas ži
nojo aipie tai, ir tylėjo. Tikėjo
si, jog gerais darbais ir žode- 
lais perves josios papratimus.

Priesz kėlės dienas, aplaike 
Feliksas laiszka, biaurįai para
škyta, ir nežinomos rankos ra- 
szyta, kurioje buvo aipraszyta 
apie jo- skupuma del paczios,ir 
jog* yra didelis sziksztuolis. 
Laiszkas baigėsi su užpraszi- 
mu. ant zoboveles, kuri ketina 
atsilbut už keliu sau v ai t e s.

Nutirptas stovėjo, ir nežino
jo ka pradėt? Nes žinojo-, jog 
niekas negalėjo to jam priki- 
szinet, kaip jo locna pati.

Maustė ilgai, ar padaryt ga- 
la, tam visam, ar da ir dabar 
ant visko turi užtylet.

Nežinojo, jog* Teresa žinojo 
apie viską, nes tai su josios ži
nia ir noru, likos toji laiszka 
paraszyta p'rikiszant jam apie 
jo skupuma. Dabar lauke su 
nekantrumu, ka vyras ant to 
pasakys, ir prižadėjo savo 
draugėm apie tai -daneszt.

Feliksas aps-imalszino ir ty
lėjo. Pasta.na.vijo tiktai, neleist 
palczios ant ateinanezios zobo
veles. Žinojo jog* turės proga 
iszjuokinet ji tiktai. N

Teresa nedave suprast ant 
saves aipie nieką. Jau ateitine- 
jo Feliksui- mintis, jog ji ne 
yra suvis kalta. Gal drauges 
prikalbino ja prie to? Nes blu- 
de apie ja, ba. Teresea jau buvo 
suvisai rankose savo draugiu, 
kuriuos visaip stengėsi ja ati
trauki nuo vyro.

Ant galo-, atėjo diena, apie 
iszvažiavima. ant zoboveles, 
kuriuoje buvo raszyta laiszko- 
je. Teresa pasakė vyrui jog 
sziandien sugryž vėliau ne 
kaip visados, ba likos užpra- 
szyta ant didesnio pasilinksmi
nimo.

Na, tai zobovele ketino- atsi-. 
but ant tikrųjų.

— Turiu gera priežaste Te
resiuk, idant tau užgint imtie 
dalyvaut tame pasilinksmini
me ! .

Isztare tai, tykiai tikėdamas 
jog jo žodžiai užbaigs viską. 
Nes Teresai musze kraujas in 
veidą. Neisztare nei žodžio.

Ant galo negalėjo susilaikyt 
isz piktumo, ir su -piktumu ta
rė:

— Ne esmių kūdikiu, ku
riam viskas užsidraudžia ? O 
gal esmių tavo lievalninke?

— Ne esi kūdikiu, ir už tai 
tau uždraudžiu!

Ne esi mano nevalninke, nes 
mano- pati, esi mano nuo laiko 
prisiego-s prie altoriaus, teip 
kaip ir tavo esmių. Meile, mus 
sujungė, ir noriu idant teip pa
siliktu. Nes teip ant ilgiau ne-

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

gali but, jeigu pristoji su tais, 
ka geidže musu persk irt?!

Nusijuokė, kada teip jisai 
kalbėjo, tuom piktu nusijuoki
mu, kuris bjaurina motere, ka
da eina kalba su vyru apie 
svarbu dalyka.

— Neteisingu, esi del ju, 
jeigu teip kalbi, o- man gailiesi 
maži a u šio pas.il in ksmi n i m o.

— Nedaviau tau lig sziol 
mažiausios ’ priežasties ant 
skundo. Pavėlinau tau lig sziol 
daugiau ne kaip kitas kokis 
vyras pavėlintu savo- paežiai. 
Jau nuo keliu numesiu nelparo-( 
dai akiu kroine.

— Kromas tavo dalyku, o 
ne mano!

/

— Kalbi neteisingai! Kro
mas tai musu dalykas. Kitados 
buvai kitokia, kitaip maustai 
ir kalbėjai, kada tave ėmiau už 
paezia!

— Turi teisybe, nes dabar 
su manim kitaip ir apsieini nes 
maustau kitaip apie savo at- 
eite!

— Tavo drauges yra prie
žaste tavo persimam imp! Jo
sios bus tayo nelaimes, esmu 
tikras to!

— Teip blogai da nėra?!
—■ Ar turiu tave peritkrint 

kaip manstai apie mane?
— Žinau jau gerai, ka 

maustu apie tave.
Iszeme laiszka, ir tarė: “Su 

tokiom draugėm užsiduodi! 
Skaityk! ’'

Tikėjosi, jog* tas davadas pa
darys savo. Nes. kaipPaipsimans- 
toi

Pirkite U. S. Bonus Pilkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus

fiC hnOh in -
The watei-'s fine

You’re on vacation taking it easy on the 
beach or floating in the cool water. At 
the same time extra money is piling up 
for you back home. Isn’t that a grand 
Reeling? It’s yours if you’re one of more 
than 40 million Americans who own 
United States Savings Bonds.

Savings Bonds never take a day off. 
They earn money for you no matter 
where you are or what you’re doing. 
And now they’re better than ever! Every 
Series E Savings Bond purchased since 
February 1, 1957, pays 3-!4% interest 
when held to maturity. It pays higher 
interest, too, in the earlier years,- and 
matures in only 8 y^ars and 11 months.

Now, more than ever, *it’s smart to 
save with guaranteed-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

7^ U. S. Government does not pay for this advertisement. The Treasury Department thanks, 
for their patriotic donation the Adverts Council and

— Gal tai neteisybe?! Už
klausė szidijaneziai.

Ar tai teip kaibi?! Tu, 
mano pati!? Sarmatinkis! Ži
nau dabar ka manstai apie ta
ve. t) gat žinojai apie ta laisz
ka?!

— Teip, žinojau. Reikė, 
idant nors karta, dažino-tuni ka 
apie tave kiti mausto.'

—- Ir tu nėsiprieszinai su
visai, idant man ta laiszka pri- 
siunstu ?!

I — Ne! Noręjau. idant pa- 
žinstum teisybes! Žmonis žino 
apie tavo skupuma!

Ir viską jiems iszpasa- 
koja./! Ar tai teip sergsti szei- 
myniszkos slaptybes? Juokas 
mane paima! Puse miesto žino 
jog esi skupuolis, kuris per sa- 
vo.užvydejima!

— Tylėk! Tokios skriaudos 
da man niekas nepadavė! Ne 
žodžio -daugiau, ba kožnas žo-

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybt 
Suspausta; Robertas Velnias 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius xiko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
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dis tavo užduoda man žaiduli! 
Nes ant pasilinksminimo- neva
žiuosi! Tai mano paskutinis 
žodis!

—■ Tavo paskutinis žodis? 
Rodos jo- bijau! Paklausyk da
bar mano paskutinio žodžio. 
Važiuosiu ant pasilinksmini
mo! Ne esmių kūdikiu, nei ne
valninke.

Atsistojo ir atsisveikinus su 
juom, iszejo isz kam’baraus.

Noru, ne noru! Turėjo ant 
savo pastatyt.

n.
Teip ir atsiskyrė; kožnas su 

savo paskutiniu žodžiu. Jije 
nuėjo savo keliu, keliu valna 
minties, o jisai keliu privalu
mu, rūpindamasis apie kas die
niu ia duonele.

Ji ji ipasi renginejo savo- kam- 
bariuje keliaut ant linksmos 
zobovos, jisai nusidavė žemyn 
in savo kroma. In puse valan
dos po tam, matė viena isz jo
sios draugiu pasiartinant. Ži
nojo kur jije eina. Ar turi jai> 
atsakyt, o Teresa prispirt 
idant pasiliktu namie?

Iri trumpa laika iszgirdo už- 
danranezias duris ant virszaus. 
Abi iszejo isz namo. Pereida- 
mos pro, kroma, dirstelėjo abi 
nusiszypsojo, ir viena, kitai pa- 
sznalbždejus ka toki, o gal apie 
ji, nusidavė toliaus.

Ant geležkelio stoties visi 
susiejo, o visi buvo labai jau
nu; Visi klauso Teresos, koki 
iszvere intekme ju laiszka ant

josios vyro. Atsake jiems nes 
josios linksmas balsas nebuvo 
girdėtas, kada ant ju klausimoi 
atsake: ; i

— Laiszka aplaike, nes 
sziandien apie ja suvis nepri- 
myne. I .

Buvo jai sziandien kitaip ant 
sanžines, ne kaip kitados. Da 
niekados ne iszejo isz namu be 
jo žinios. Graudinosi, jog pati* 
prisipažino prie to, jog žinojo 
apie paraszyma. laiszkos, ir jog 
jo žodžius paantrino del savo 
draugiu.

Isz kitos puses, džiaugėsi jog 
pasakė jam ka nuo senei turė
jo ant szirdies. ;

Szeszelis kokis puolė ant jo
sios sziandien. Drauges klausi
nėjo josios, ko teip yra szian
dien npliudus ar gal jog* josios 
mylimas vyras nesiranda prie 
josios szono?

Nenusijuoke ant tu žodžiu, 
ka kita karta butu su juokais 
ant to atsakius. Sziandien. tylė
jo, 'buvo- kitokia ne kaip kita
dos. Del ko? Pati nežinojo, bet 
teip jautėsi.

'Sztai iszgirdo szale saves 
kalba, kaip viena isz josios 

‘draugiu, jau nuo- senei iszrado 
būda, apgaudinėjimo savo vy
ro, ir kaip slaptingai apvogi- 
nejo ji. Visi juokėsi isz to. Tik 
viena nesijuoke isz josios ap
sakymo. Teresa laike tosios 
kalbos, apėmė ja neapykanta 
prie savo drauges. Susirinku-

(Tasa Ant 2 puslapio)

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKIT! ’

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 svir
tiniu 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. i t j

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

I
 . . . MALDA ... C 

Viesz? Jėzaus ir ■: 
Motinos Szvencz. ■:
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios,. mieganezios Į» 
ant kalno Alyvų, žemei Į> 
Batanijos, bažnyczioj ji 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. j!

Knygos Did. 3%x5^ col. Į!
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“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais. j ; '

t ■>

t
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Žinios Vietines
— Tai ir po Ketvirto Dziti- 

lajo!
— Mažai pysZkinimo buvo 

mieste nes kožnas suprato kad 
gyvastis brangesnis ne kaip 
szaudimas.

— Automobiliniu nelaimiu 
buvo visur.

— Mainieriu vakacijos už- 
silbaigs Liepos 12-ta diena.

— Seredoj, tai yra Liepos 
10-ta diena, ponstva Juozai 
Dumkai, nuo 514 W. Pine uly., 
apvaiksztines savo 33-czia su
kaktuves Vedusio gyvenimą. 
— Redakcija “Saules” linki 
ponstvams Dumkams laimingu 
ir pasekmingo ju ju vedusio gy
venimo. !

— Gerai žinomas musu tau
tietis, ponas Adomas Urbonas, 
isz Grier City, kuris per koki 
tai laika gydėsi in Pottsville 
ligonbute, ana diena sugry'žo 
namo, jausdamas daug svei- 
kau.

—- Seredoj pripuola Szv. 
Felicijos ir septyniai broliai 
KankytojU, o Tautiszka Vardi
ne: Matrimas. Ir ta diena: 1933 
m., szimtas asztuoniolika žmo
nių žuvo, penki tukstancziai 
buvo sužeisti kai žeme sudrėbė
jo Calif orui jos valstijoje; 1953 
m., Maskva pranesza kad Lav
renti P. Beria, Pirmas Premie
rm pagelibininkas ir Vidaus 
Ministeris buvo paszalintas isz 
Komunistu partijos, kaipo 
“žmonių prieszas.” Vėliau jis 
buvo nugalabinas; 1957 m., 
Maskva pranesza kad sekan
tieji isz Komunistu partijos li
kos paszalinti: Georgi M. Ma
lenkov, 57 men amž., Vyaches
lav M. Molotov, 67 metu amž., 
Lazar M. Kaganovich, 63 metu 
amž., ir Dmitri T. Shepilov, 51 
metu amž., in ju vieta likos ap
rinkti: Mikita S. Khrushchev; 
Nikolai Bulganin; A. I. Kiri
chenko, A. I. Mikoyan; M. A. 
Suslav, Klimente Voroshilov ir 
Ekaterina Furtseva; 1948 m., 
Czekoslovakijos Užsienio Mi
nisteris, Jan Masaryk buvo nu
žudytas per Komunistus, ir per 
langa iszmestas.

— Ponia Agnieszka Bogda- 
navicziene, nuo 524 W. South 
uly., kuri nesveikoja nuo ko
kio tai laiko, likos priimta in 

''Pottsville ligonbute del gydy
mo.

— Ketverge pripuola Szv. 
Pijuso pirmo popiežio, o Tau
tiszka Vardine: Szarine. Taip
gi ta diena: 1843 m., buvo di
deles žvaigždes pasirodymas 
pei- pat pietus. Ta tos žvaigž
des proszvaista taip iszgazdino 
daug žmonių kad jie tikrai 
mislino kad jau pasaulio pa
baiga atėjo; 1941 m., Prez. F. 
D. Roose veltas nutarė siunsti 
pinigus ir ginklus tiems krasiz- 
ams kurie kariauja priesz Na
cius; 1949 m7, Prancūzu didvy
ris Generolas Henri Honore 
Girard pasimirė; 1798 m., 
Amerikos Marinai 'buvo pripa
žinti kaipo Amerikos vaisko 
szaka, bet Marinai ,'buvo pirm 
tai atsižymeje per Revoliuci
jos,. Sukilimo Kara. Menulio 
atmaina, Pilnatis. -

1 —■ Petnyczioj pripuola Szv. 
Jono Gvalberto, o Tautiszka 
Vardine: Skaidra. Ir ta diena: 
1939 m., Pijus Dvyliktasis yra 
karunavotas Popiežiumi; 1947 
m., Prez. Harry Trumanas1 pra- 
szo szimtus milijonu doleriu 
Graikams ir Turkams, kad tie 
krasztai galėtu pakirsti kelia 
Komunizmui; 1950 m., eropla-

no nelaime Cardiff mieste Wa- 
les kraszto, 80 žmonių žuvo; 
1789 m., Amerikos pacztas įm 
steigtas.

— Gerai žinomas, miesto 
laikrodininkas, .Juozas Stan- 
kieviczius, nuo 212 W. Centre 
uly., kuris gydėsi in Locust 
Mt. ligonbute, pasimirė parei
ta Subatos diena. 5:30 valanda 
popiet. Velionis gimė Lietuvo
je, atvyko in Amerika daugelis 
metu atgal, o apsigyveno Ma- 
hanojuje 1900 metuose. Paliko 
savo ipacžia Margareta (Sta- 
naicziute) taipgi duktere, Ed
na, pati William Gaither isz 
Silver Spring, Md., ir anuka, 
taipgi broli Pijusa mieste. Kū
nas likos paszarvotas ir palai
dotas isz Graboriaus L. Tras- 
kausko kopi vežios, 535 W. 
Centre uly., Utarninko ryta 
9:30 valanda ir .palaidotas in 
Kalvarijos kalno kapinėse 
Shenadoryje.

Shenandoah, Pa.—
Katarina Valukoniene, buvus 
gyventoja isz Brownsville, pa
simirė pareita Panedelyje 9:45 
valanda vakare, in Hahne
mann ligonbute Philadelphijo- 
je. Velione gyveno pas savo 
duktere, ponia J. Wade, 5011 
Caiuac uly! Velione gimė She
nadoryje, apsigyveno Phila- 
delphijoje 1955 metuose. Jos 
vyras Adolpas mire. 1939m. 
Paliko: duktere J. Wade, Phi
ladelphia; du sunu: Alberta, 
Philadelphia ir Roberta in U. 
S. armijoje in Fort Knox, Ky., 
taipgi sesere J. Metkuviene, 
Brownsville, ir asztuonis bro
lius: Vincą, Kazimiera, Juozą, 
Joną ir Klarenta visi isz De
troit', Mich., Edvardą, Califor
nia; Antaną, Woodbury, New 
Jersey ir Pranciszku, Philadel
phia. Laidojo Petnyczios ryta 
devinta valanda, su apiegomis 
in Szv. Jurgio bažnyčioje 9 
valanda ir palaidota in parapi
jos kapinėse.

— Ponas Motiejus Skrobu- 
lis, nuo 412 W. Coal uly., gydo
si in Ashland ligonbute.

—■ Buvęs miesto gyvento
jas, Antanas Jurieviczius, O ra
vage, 41 metu amžiaus, kuris 
gydėsi in Coatsville Veteranu 
ligonbute per trylika metu, li
kos užmusztas ant Pennsylva- 
nijos geležinkelio kelio arti li
gonbute,' pareita sanvaite. Ve
lionis gimė Shenadoryje, tar
navo in Amerikos Coastal Ar- 
tilierijos, Havaii salos, per An-

Loszikas Atostogauja

Garsus loszikas, Charles 
Boyer iszvažiavo * atosto
goms in Ryma, Italija, kur 
szitas paveikslas buvo nu
trauktas. Jis su savo žmona 
ir jųdviejų šuneliu, Mike da
bar atostogauja Europoje. 
Jie dabar per Ryma važiuo
ja in Ischia salas, prie Na
palio uosto.

troji Svietines kara 1940 me
tuose. Paliko savo motinėlė, 
ponia ‘Viktorija Jurievieziene, 
Govern, isz New Philadelphia; 
sesute W. Keating, Queens, N. 
Y., ir 'broli Leonarda, Brock
ton. Laidotuves in vyko pa
reita Utarninkos ryta, su apie- 
goniis in Sal. Szirdies Jėzaus 
Lažny ežioje devinta valanda ir 
palaidotas in Szv. Kazimierio 
parapijos kapinėse Shenado- 
ryje.

Coaldale, Pa —
Sirgdamas ilga laika, Antanas 
J. Derliunas, 42 metu amžiaus, 
nuo 121 High uly., numirė 
Utarninke in Hamburg ligon- 
butoje. Velionis kitados gy
veno Shenadoryje, o 1937 plen
tuose apsigyveno Coaldalyje. 
Kitados dirbo Coaldale Nr. 8 
angliakasyklose, po tam del 
Bundy Tubing Co., in Home
town.. Paliko savo paezia Es- 
tele (Gusavicziute); penkis 
sūnūs: Antaną, isz Baltimore, 
Md., Juozą, studentas in Ste
vens Trade Mokykloje, Lan
caster; Stanislova, Steponą, 
Roberta visi namie; dvi dukte
rys: Patracija ir Barbora na
mie; dvi seserys: J. Petrusz- 
kiene. Taipgi jo tėvelius, Szi- 
mona ir-Mare Derliuniai isz 
Frackville, broli Stanislova, 
Mountville. Laidojo Subatos 
ryta, devinta valanda, su apie
gomis in Szv. Jono bažn vežioję 
9 valanda ir palaidotas in SS. 
Petro ir Povilo parapijos kapi
nėse in Owl Creek Valley.

Minersville, Pa. —
“Pine Knot’’ angliakasyklos 
kompanija uždare savo mainas 
ir apie pus szeszto szimto mai
nieriu neteko darbo. Kompani
jos valdyba sako kad joms ne- 
užsimoka laikyti požemines 
mainas atdaras, nes per daug 
kasztuoja iszsemti, isz|pumpuo- 
ti vandeni. Kompanija jau 
daug sykiu yra kreipusios in 
valdžia pagelbos* kad valdžia 
paskirtu kiek pinigu ta vande
ni iszsemti. Bet iszrodo kad 
Pennsylvanijos politine intaka 
Harrisburge ir Vaszingtone 
yra ne kokia.

Ir szitos mainos yra beveik 
vienatines visoje szitoje apy
linkėje. Kitos tokios mainos, 
viena po kitos yra jau užsida
riusios.

Hazleton, Pa. —
Szito miesto Szimtmetines su
kaktuves: “The Greater Haz
leton Centennial Celebration” 
prasidėjo Ketverge, Liepos 
(July) 4-ta diena ir tesis ligi 
Liepos 13-tai dienai.

New York.—
Faisal Al Saud, Arabijos Ka
raliaus 'brolis, sosto inpedinis 
ir szalies Ministeris pirminin
kas, 52 metu amžiaus, atvyko 
in Amerika gydytis. Per koki 
tai laika, jis pabus New Yorko 
ligonbutese ir paskui važiuos 
in Mayo Klinikas, Rochester, 
Minn. Su jo atvyko ir dvide- 
s z im t s penki palydovai.

Cicero, III.—
Cicero Lietuviai nutarė daly
vauti “Cicero inkurimo Szimt- 
meczio Minėjimo,” kur invyks 
szitani mieste.

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”

CHRUSZCZEVAS
PASZALINO

SAVO POLITINIUS
VARŽOVUS

MASKVA, RUSIJA.— f 1

Kremlinas pranesza,kad Geor
gi Malenkov, V. M. Molotov, 
Lazar Kaganovicz, Dimitri 
Szepilov likos iszmesti isz aug- 
szcziausio Sovietinio valdžios 
Politbiuro. Kiti pažeminti 
augszti Komunistiniai ypatos 
yra: M. G. Pervuchin ir Max
im Suburov.

Dabar sziu metu Politbiuro 
sudaro szeszi svarbiausi asme
nys: Ministeris pirmininkas 
Nikolai Bulganin; Ukrainos 
partijos virszininkas Kirich- 
ko; Partijos sekretorius Chri- 
szczev; Atstovu ministeris pir
mininkas mokojanas partijos 
reikalu žinovas Suslovas ir se- 
nesis marszalas Voroszilovas. 
Po ju rankose dabar visa So
vietu San jungos valdžia.

Amerika vienok mano kad 
toks paszalinimas buvusio dik- 
tariaus draugu yra geras ženk
las.

DAKTARAI
PASIPRIESZINO

WASHINGTON, D. C. — 
Daug Daktaru davė Amerikos 
valdžiai ir visiems policijan- 
tams žinoti, kad jie nėra nei 
valdžios nei valstijos vergai, 
nei policijos padupezninkai.

Tie Daktarai pasakė val
džiai Vaszingtone ir savo vals
tijų virszininkams, kad polici- 
jantai negali juos priversti isz- 
agzaminavuoti intarta žmogų, 
automobiliaus draiveri, datir- 
ti ar jis girtas ar ne.

Kol kas policijantai, sugavę 
automobiliaus draiveri, kuris - "Z 
iszrodo girtas, nuveždavo in 
Daktaro ofisą ir pareikalauda
vo kad Daktaras ta žmogų isz- 
agzaminavuotu.

Tie Daktarai sako kad ju pa
reigos ir prievoles yra kaip 
Kunigo iszpažintyje, spavied- 
nyczioje; kad jie negali vieszai 
paskelbti ka jie suranda ar da- 
žino apie kuri asmenį.

Dabar Daktaru Draugija yra 
davus valdžiai, valstijai ir vi
siems policijantams žinoti, kad 
jie negali būti priversti iszag- 
zaminavuoti visus intartus gir
tuoklius.

Vienas garsus daktaras ir 
chirurgas yra pasakęs kad visi 
tie daktarai priesz veja pu- 
czia. Jis, isz savo puses sako 
kad jis sutiks visus tokius in
tartus žmones iszagzamina- 
vuoti, jeigu valdžia ar valstija 
jam už kiekviena toki peržiū
rėjimą, iszagzaminavima už
mokės po tūkstanti doleriu. Ir 
jis dar daugiau reikalauja, sa
kydamas, kad jeigu jis nutars 
kad tokis draiverys nėra pasi
gėrės ir gali automobiliu vai
ruoti, kad nei valdžia, valstija, 
nei policijantai toliau nesikisz: 
tu.

KUNIGAI
ARESZTUOJAMI

BERLYNAS, VOK. — 
Czekoslovakijos Komunistisz- 
ka valdžia vėl ima suaresztuoti 
Katalikus Kunigus ir vienuo
les, ir juos intaria už slapta 
veikla priesz esamaja valdžia, 
del svetimu krasztu ir del Va
tikano.

Izraelio Kraszto
Virszininkas

Prezidentas Itzhak Ben- 
Zvi, isz Izraelio kraszto at
važiavo in Napoli, ant Izrae
lio laivo “Theodor Hertzl.” 
Jis su savo žmona važinėja 
po Viduržemiu Juru mies
tus ir stengiasi visus supa
žindinti su savo kraszto rei
kalais.

Komunistiszka Rytu Berly
no žinių skelbėja, organizacija 
pranesza kad kunigai ir vie
nuoles yra aresztuojami, bet 
nepaskelbe kiek.

Czeku Komunistiszkos par
tijos laikrasztis ‘Rude Pravo’ 
sako kad suaresztuoti kunigai 
ir vienuoles yra Saliziecziu or-

Du Demokratai Guberna
toriai pasiszneka per ketu
rios deszimts devinta moti
na Gubernatorių susirinki
mą, su važia vima in Wil
liamsburg, Virginia. Po kai-

Gubernatoriai Pasiszneka

G. Mennen Williams.

Scnoviszka Skrybėle Ant Gubernatoriaus

Ponia Robt. Meyner, New 
Jersey valstijos Gubernato
riaus žmona nori pažiūrėti 
kaip jos vyras iszrodo su se- 
noviszka, pirmųjų Ameri

kiecziu skrybėlė, kai jiedu 
buvo atvykę in Williams- 

'hurg, Virginia, in Guberna
torių keturios deszimts de
vinta metini suvažiavima.

dino, iri Moravija. Laikrasztis 
sako kad szitie kunigai gauna 
savo insakymus isz j u vienuo
lyno, kuris randasi in 'Turin, 
Italijoje, isz Vatikano ir isz 
Amerikos sznipu sztabo, 

-------------------

AUTOMOBILIAI
SUSIMUSZE

. -X.

2 Žuvo; 3 Sužeisti
READING, PA. — Policijos 

virszininkas Daniel Tobias, isz 
Maidencreek Township sako 
kad 33 metu amžiaus Kenneth 
Myers isz Tempte miesto nega
lėje savo sportiszka automobi
liu suvaidinti per lietu ir susi- 
musze su automobiliu kuri vai
ravo 30 metu amžiaus Richard 
K. Brupner, isz Readingo.

Tas sportiszkas automobi
lius taip greitai važiavo, kad 
jis persiverte virsz ano auto
mobiliaus stogą ir susikūlė su 
dar kitu automobiliu kuri vai-

■ ravb 19 metu amžiaus Carl P. 
Mauger isz Exeter, Pa.

Myers buvo ant vietos už
musztas; 46 metu amžiaus Po
nia Stella Patterson, kuri va
žiavo in Brunnerio automobi
liu pasimirė Community Gene
ral ligoninėje.

TROKAS PABĖGO

Draiveri Ir Dranga
Suvažinėjo

PAOLI, PA. — Didelis trac-i
tor-trailer trokas pasileido nuo

rei, yra New York valstijos 
Gubernatorius Averell Har
riman, ir po deszinei, Michi
gan valstijos Gubernatorius

stataus kalno in Paoli ir pabė
go. To troko draiverys, maty
damas, kad jis to savo troko 
negali nei sustabdinti nei su
vaidinti, nutarė ji apleisti. Jis 
su savo draugu isz to troko isz- 
szoko, vienas isz vienos puses, 
kitas isz kito, ir abudu buvo 
suvažinėti. ■

0 trokas, biski toliau nu VA- i 
žiaves pats sustojo. Polici j An
tai sako kad jeigu jiedu butu 
pasilikę tame troke, tai jiedu 
visai nebutu buvę nei sužeisti.

Žuvusieji buvo 38 metu am
žiaus Joseph Martin, ir 49 me
tu amžiaus Patrick Bonner, isz 
Rockledge. Jiedu jau buvo mi
re kai jie buvo nuveszti in 
Bryn Mawr ligonine.

Policijantai sako kad jie ne
bežino kuris isz jųdviejų vai
ravo ta troka kai ta nelaime 
atsitiko. Jie spėja kad ta ryta 
apie deszimta valanda, buvo 
pradeje lynoti ir kelias nuo to 
kalno buvo slidus.

CAMDEN — WOODBURY, 
N. J. — Penkios deszimts dvie
ju metu amžiaus Ponia Carrie- 
Burton, isz Richmond ,Va., pa
simirė in West Jersey ligoninę 
kai automobilius kuriame ji 
važiavo susimusze su kitu. ‘

Valstijos policijantas Hilary 
Walenc sako nelaime atsitiko 
treczia valanda, po pietų. 
Hugh N. Jacobson, 28 metu 
amžiaus isz Chevy Chase, Md., 
paslydo su savo automobiliu ir 
susimusze su Robert E. Nier 
automobiliu. Trokas užpakaly 
Nier automobiliaus kuri vaira
vo 66 metu amžiaus Edward 
Cashley, isz Whippany, N. J., 
smarkiai pasuko in szona, per- 
szoko skersai vieszkelio vidu
rini ramsti ir susimusze su au
tomobiliu, kuri 37 metu am- 
žįaus Albert Tyler vairavo ir 
kuriame važiavo Ponia Carrie 
Burton. Jo žmona 28 metu am
žiaus Emma buvo sužeista. Pir
mo automobiliaus draiverys 
Jacobson ir Tyler buvo teipgi 
nuveszti in ligonine.

DAUGIAU KAIP 481 
ŽUVO PER ANA 

SANVAITE
WASHINGTON, D. C.—

Per Amerikos Nepriklausomy
bes Szvente,” daugiau kaip 
481 žmonių žuvo invairiose 
nelaimėse.

265 žmonių žuvo automobiliu 
nelaimėse. Buvo pranašauja
ma kad apie 535 žmonių žus 
per tas kelias dienas ant mu
su vieszkeliu. 147 žmones pri
gėrė. Ant eroplanu žuvo 15 
žmonių. Kitose nelaimėse žu
vo 54. Sziais metais mažiau 
buvo nelaimiu ant musu viesz
keliu.
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