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Karaliszka Porele

Anglijos Karaliene Elz
bieta linksmai szypsojasi, 
su savo vyru, Karalaicziu 
Philip, kai jiedu atsisėdę 
Londono teatre, pamatyti 
nauja veikalą, muving-pik-

Isz Amerikos!
LOSZIKES DUKTĖ

Nužudė Motinos 
Dranga

HOLLYWOOD, CALIF. — 
Keturiolikos metu Cherylį 
Crane, per aszaras policijan- 
tams prisipažino kad ji nužudė 
savo motinos loszikes Lana 
Turner dranga, 32 metu am
žiaus Johnny Stompanato. Ji 
nudure ji su ilgu peiliu, savo 
motinos namuose in Beverly 
Hills.

Augszta, juodbruve mergai
te Cheryl Crane sako ji nužudė 
ta Stompanato, kad iszgelbe- 
jus savo motina.

Szitas Johnny Stompanato 
buvo žuliko, gengsterio Mic
key Cohen sargas, ir loszikes 
Ava Gardner draugas.

Cheryl Crane, loszikes Lana 
Turner ir jos buvusio vyro 
Stephen Crane duktė buvo po- 
licijantu paimta ir nuveszta in 
policijos ligonine, in Los An
geles, California. Jos tėvas 
greitai pribuvo ir stengiesi sa
vo dukterį nuraminti. Jos mo
tina, loszike Lana Turner teip- 
gi pribuvo. Policijantai dar nė
ra jos kaltine už žmogžudyste,

(Tasa Ant 4 Puslapio)

• ARMIJA TIRIA
MIRTIS

FORT RILEY, KANSAS.— 
Trisdeszimts devynių metu 
amžiaus karininkas, Kapito
nas Wendell Wilkinson su sa
vo trisdeszimts metu amžiaus 
žmona, buvo surastas negyvas 
miegamojame kambaryje.

Jiedu buvo nuszauti.
Karininkas, Major Lester

czieri, apie 2-tro Pasaulinio 
Karo didvyriszkus nuoty 
kius. Visas pelnas isz szito 
vakaro buvo skiriamas Ang
lijos kareiviu, jurininku ir 
lakunu szeimynoms.

Brown sako, kad ežia iszrodo 
kaipo žmogžudyste ir savižu- 
dyste. Bet jis sako, kad armi
jos ir valstijos policijantai dar 
tiria ta klausima ir galutinai 
negali pasakyti kas ir kaip^ten 
atsitiko.

9 ŽMONES ŽUVO 15 
ISZSIGELBEJO

Eroplanas Susprogo 
Sudege

MIAMI, FLORIDA. — Bra- 
niff kompanijos eroplanas, 
skrisdamas in Panama, vos 
spėjo nuo žemes pakilti, kai jis 
staiga susprogo, nukrito ir su
dege.

To deganezio eroplano gais
ras nuszviete visa apylinke per 
kelias mylės.

Devyni žmones žuvo; pen
kiolika buvo sužeista, keli isz 
ju labai pavojingai.

Tas keturiu inžinu DC-7C 
eroplanas buvo tik kokia mi- 
nuta pakilęs nuo žemes, kai jis 
susprogo. Jis nukrito apie pus- 
penkta myle nuo Miami Inter
national Airport.

Tas didelis eroplanas per 
puse perskilo. Jis butu isz Pa
nama skridęs in Lima, Sao 
Paulo ir Rio de Janeiro.

Žuvusiuju tarpe buvo trys 
lakūnai ir vienas vyresnysis 
karininkas kurie skrido isz tu 
krasztu kitus eroplanus parsi- 
veszti.

Szeszios deszimts septynių 
metu amžiaus Pete Vigna, ero- 
planu administracijos virszi- 
ninkas, gryžo ant to eroplano 
in savo darba in Columbia. Jis 
iszliko sveikas ir gyvas, jam 
tik ausis buvo indrieksta. Jis 
sako, kad viskas buvo tvarkoj 
kai eroplanas pakilo nuo že
mes, pakol jis pasiekė pusan- 

, tro tukstanezio pėdu. Jis tada 
staiga užsidegė ir susprogo.

DŪLIO SUSPROIMAS
IDAHO FALLS, IDAHO. — 

Policijantai sako, kad du jau
ni vyrai prisipažino kad jiedu 
norėjo jauna motina nužudinti 
su dūlio susprogimu, del de
szimts tukstaneziu doleriu ap- 
draudos, kuri butu dvigubai 

i atmokėta jeigu ta jauna moti
na smurtu šutu.

Valdžios advokatas Edward 
W. Pike iszdave tu vyru var
dus, dvideszimts vieno meto 
amžiaus Monte D. Moore ir 
18 metu amžiaus Charles M. 
Feely; abudu isz Idaho Falls.

Dūlio susprogimas sunaiki
no automobiliu, kuriame va
žiavo 24 metu amžiaus gyva- 
naszle Roene Gasser, su savo 
penkiolikos menesiu šuneliu.

Sūnelis nebuvo sužeistas, 
motina buvo nuveszta in ligo
nine.

Dar Kitas Greitas '
Pabūklas

Szita rakieta gali būti 
nuo žemes paleista in pa
danges, nuo dvieju myliu il
gumo rieliu kur jis gali insi- 
tegeti ir paskui in padanges 
kilti penkiolika ar asztuo- 
niolika tukstaneziu myliu in 
valanda, ir gali pasiekti du 
szimtu tukstaneziu pėdu 
augsztumo padangėse.

Szitas skridimas buvo net 
dvideszimts keturias valandas 
pasivelines, kai jis pakilo isz 
erodromo vidurnaktyje.

Eroplanas, kuris turėjo szia 
kelione atlikti, turėjo atskristi 
isz Panama keleivius paimti. 
Bet jis sugedo ir kompanija ki
ta savo toki eroplana greitai 
pasiuntė isz Dallas, Texas. Szi
tas antras eroplanas sudužo.

Paskutine nelaime ant szitos 
Braniff kompanijos eroplanu 
atsitiko Liepos a-sztuoniolikta 
diena, 1955 mteais, kada vie
nas jos eroplanu, beskrisdamas 
isz Dallas, Texas, in Chicago 
nukrito netoli nuo Chicagos. 
Ant jo žuvo dvideszimts du 
žmones.

KARALIENE
SUPYKUS

Subarė Savo Seseri 
Margarita
- i

LONLC&, ANGLIJA. — 
Anglijos Karaliene Elzbieta 
pabare savo seseri, Karalaite 
Margarita, kuri iszkrido in 
Vokietija.

Karaliene Elzbietai baisiai 
nepatiko kad jos sesuo, Marga
rita turėjo “deita“ su savo bu
vusiu draugu, Peter Townsend 
ir ji buvo pasikvietus ant arba 
teles.

Margarita visai nemate savo 
sesers, Karalienes Elzbietos, 
kuri ka tik pargryžo isz Holan 
dijos, bet visi laikrasztininkai 
sako kad Karaliene buvo savo 
seseri paszaukus per telefoną, 
nuo savo laivo, ir ja pabare 
pirm negu Margarita iszskrido 
in Vokietija.

Laikrasztininkai sako kad 
Karaliene Elzbieta mislina 
kad jos sesuo pasirinko baisiai 
nepatogu laika* susitikti su tuo 
savo buvusiu] “boy frentu“, 
kai Karaliene .buvo iszvažia- 
vus in Holandiįa.

Mums iszrodį), kad ežia ran
dasi biski pavjjdo.

Kai ji buvo.,’iszvažiavus in 
Holandija ji tikėjosi kad visi 
laikrasztininkai ja paseks, ir 
jos aplankyma iszpyszkins ant 
pirmo savo laikraszcziu pusla
pio.

Jie ja taip ir seke ir apie ja 
rasze, pakol dažinojo kad jos 
sesuo, Karalaite Margarita pa
sikvietė savo buvusi szirdies 
drauga ant arbatėlės.

Tie laikrasztininkai, viską 
mete, pamirszo apie Karaliene 
Elzbieta ir Holandijos Karalie 
ne ir nusiskubino atgal in Lon-* 
dona, pas jos seseri Karalaite 
Margarita ir jos drauga, kuriu 
“arbatėlė“ visi jie aprasze sa
vo laikraszcziu pirmuose pus
lapiuose, o Karaliene Elzbietos 
kelione buvo trumpai paminė
ta, kur ten tu laikraszcziu vi
duryje.

DOVANU VAGIAI
VIENNA. — Vengrijos po-i 

licija yra suaresztavus dvide
szimts du darbininku, kuriu 
darbas buv^ priimtjgir peržiū
rėti per paczta pasiunstus ry- 
sziulius, isz užsienio.

Komunstiszkas ‘Nepszabad- 
sag’ laikrasztis sako kad tie 
darbininkai su keliais paczto 
darbininkais, daug visko pri
sivogdavo nuo traukiniu ir isz 
paczto, ypatingai dovanu ku
rias Amerikiecziai prisiunezia 
savo giminėms ir pažysta
miems. 

--- -------------
— Lai kiti gerkliuoja ir rė

kė, o tu tylėk ir klausyk.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

KETURI VAIKAI 
UŽSIMUSZE

SHARON, PA. — Keturi 
jaunuoliai užsimusze ir du bu
vo labai sužeisti, kai trys auto- 
mombiliai susimusze, apie pu
se mylios nuo West Middlesex, 
netoli Sharon miestelio.

Valstijos policijantai sako 
xad vienas isz tu automobiliu 
automobiliu užsidegė.

Visi buvo nuveszti in Shar
on General ligonine. Sekan
tieji jau buvo mirė, kai buvo 
atveszti in ligonine: 20 metu 
amžiaus Robert Bruce ir 18 
metu amžiaus Leroy Huntley 
isz Farrell, ir 18 metu amžiaus 
Richard C. Klumph .isz New 
Wilmington, ir 15 metu, am
žiaus Steve Gorichy kuris li
goninėje pasimirė.

Labai sužeisti yra: 20 metu 
amžiaus Alphonso Johnson isz 
Farrell ir Frank Chupah isz 
New Wilmington.

SZESZI EROPLANAI

Isz Czia In Ispanija In 
7-| Valandas

LANGLEY AIR FORCE BA
SE, VIRG. — Szeszi Lakunu 
Sztabo greifi F-100 Super Sa
brejet eroplanai, be jokio su
stojimo nuskrido isz Langley 
Air Force Base in Tovrejon, 
Iszpanija in septynias valan
das in trisdeszimts minutu.

Kelione buvo keturiu tuks
taneziu vieno szimto myliu to- 
liumo.

Tu eroplanu lakūnas, vadas 
buvo Kapitonas Hoyt S. Van
denberg, sūnūs buvusio laku
nu sztabo virszininko.

Tie greiti eroplanai, nenusi- 
leide, padangėse gavo dau
giau gazolino virsz Bermuda 
ir Azores salų. Dideli ir taip 
pat greiti prekybiniai, tanke- 
riai eroplanai juos susitiko pa
dangėse ir ju tankas du sykiu 
pripildė per ta ilga kelone.

Musu Karo Sztabas ir musu 
valdžia stengiasi kuo daugiau
sia savo tokiu greitu eroplanu 
pasiunsti in tolimus krasztus, 
kad tu krasztu žmonėms paro
džius kaip greitai musu Ka- 
riszki eroplanai ir bombnesz- 
iai gali, bet kur pribūti in pa- 
gelba, jeigu kuris prieszas ant 
tu krasztu drystu užsipulti.

CHURCHILLIS
SVEIKSTA

--------- — f

NICE, PRANSUZIJA. —
Ana diena, buvo praneszta kad 
buvęs Anglijos Premieras W. 
Churchillis jau buvo pasveikęs 
bet už keliu dienu jo Daktarai 
jam insake gryszti in lova.

Bet dabar, tie Daktarai sako 
kad Churchillis jau tikrai 
sveiksta. Jie jam pavėlino isz- 
eita pasivaikszczioti. Jie sako 
kad jie tikisi kad jis tuojaus 
po Velykų gales gryszti in 
Londoną.

1,000 KELEIVIU
ISZGELBETI

OSLO, NORVEGIJA. — 
Norvegijos laivas su daugiau 
kaip tukstaneziu keleiviu užsi
degė ir nuskendo in Indian 
Ocean prie Afrikos-kranto.

Visi keleiviai buvo iszgelbe- 
ti Anglijos laivo, kuris greitai 
pribuvo in pagelba. Bet vienas 
keleivis, Vokietis pasimirė nuo 
szirdies priepuolio, kai jis bu
vo vežamas isz to skestanezio 
laivo in Anglijos prekybini lai
vą.

Iszgelbejusiu tarpe buvo 
apie du szimtai vaikucziu.

Kapitonas Alf Haakon 
Feste buvo paskutinis apleisti 
savo deganti ir skęstanti 8,786 
tonu .“Skaubryn“ laiva; kai 
liepsnos prisiekė laivo inžinus.

Visi keleiviai ir laivo darbi
ninkai buvo perkelti in Angli
jos 7,G03 tonu ‘City of Sydney’ 
laiva, kuris plauke isz Liver
pool.

Vėliau szitas Anglijos laivas 
perkele visus tuos žmones in 
Italijos “Roma” laiva, kuris 
teipgi greitai buvo pribuvęs in 
pagelba. Tas Anglijos laivas 
buvo labai apsunkintas savo 
tavoru ir už tai visus žmones 
perkele in ta Italijos laiva.

“Skaubryn“ laivas plauke 
in Australija isz Vokietijos, 
Malta ir Skandinavijos. Jis bu
vo apie tris szimtus myliu nuo 
Socotra salos kai gaisras ji isz- 
tiko.

Visi keleiviai bus eroplanais 
nuveszti in tas vietas kur jie 
butu nuplaukė su tuo laivu.

24 VALANDŲ
STRAIKOS

Suparalyžiavo
Prancūzija

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA 
— Troku, autobusiu, traukiniu 
ir strytkariu draiveriai ir kun-1

Laukia Prie Bažnyczios Duriu

Szitas Airiu szuniu veisles 
szunelis, sergsti beno būgną 
prie Szvento Patriko Kate
dros kur National Guard be
no nariai sustojo Szventu 
Misziu iszklausyti per Airi- ...

duktoriai, Prancūzijoje, buvo 
sustraikave per dvideszimts 
keturias valandas.

Apie keturi milijonai darbi
ninku per ta laika nedirbo. Mi
lijonas straikavo, o kiti nega
lėjo ar nenorėjo in darba eiti.

Trys Prancūzijos didžiau
sios unijos reikalavo tris cen
tus ant dolerio daugiau, ir 
teipgi reikalavo kad kompani
joms butu uždrausta pabran
ginti tikietus ant to autobusiu 
ar traukiniu.

Nors darbininkai straikavo 
del didesniu algų, bet tu darbi
ninku unijos tomis straikomis 
parodinti savo pasiprieszinima 
pnesz valdžia.

Visos trys darbininku unijos 
sutartinai szitas straixas su
rengė: Komunistai, Socialistai 
ir Katalixai.

Laivas “Liberte” atplaukęs 
isz New York, buvo jau ir taip 
visa diena pasivelines del au
dru, turėjo uoste per tas strai- 
kas pasilikti, neš laivo trauki
nys in Paryžių nevažiavo per 
tas straikas.

EROPLANAS SUDU
ŽO IR SUDEGE
47 Žmones Žuvo

MIDLAND, MICH. — Pa- 
reita Nedėlios naktyje, baisi 
nelaime atsitiko, kai didelis 
keturiu inžiniu Capital Air
lines Viscount eroplanas skris
dama isz Newark, N. J., in De
troit, Mich., nusileisdamas, 
trenke in žeme, sudužo ir su
dege netoli nuo Tri-City Air
port. Keturios deszimts septy
ni žmones žuvo szitoje nelai
mėje. Visi nuo to trenksmo li
kos užmuszti ir sudege tame 
gaisre. Ne vienas ant to eropla
no iszliko gyvas. Sudeginti la
vonai likos paimti isz liekanos.

Tyrinėjimas parodo kad isz- 
priežasties audringu padangių 
per lietu ir sniego, eroplanas 
nepataike savo nusileidimo 
vieta.

jos Globėjo Szvento Patriko 
szvente.

Net ir szunytis parodo kad 
jis Airiu szvente szvenezia, 
nes jis neszioja žalia kepu- 
puraite.
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SAULE” MAHANOY CITY, PJL

Kas Girdėt
Eina gandai, kad valdžia pa

reikalaus, kad nauju automo
biliu pardavėjai turės ant savo 
nauju. automobiliu uždėti pa- 

.raszuš, kiek tas automobilius 
pkasztuoja; kiek reikia primo
kėti del freito ir del taksu, ir 
kiek visi to automobiliaus 
priedai kasztuoja.

Aut o mobiliu pa rd avėjams 
tas baisiai nepatinka.

Fabrikai vis mažiau ir ma
žiau dirba ir vis mažiau tavo- 
ro pagamna ir iszleidžia.

Vice-Prezidentas Nixonas 
sako, kad jeigu jis turės va
žiuoti in Sovietu Rusija, tai jis 
isz anksto dabar nustato savo 
ipareikal avimus:

1— Kad su juo važiuos visi 
Amerikiecziai laikrasztininkai 
kurie paprastai visur ji seka.

2— Kad Sovietai neturės nei 
žodžio kaslink parinkimo, pa
skyrimo tu laikrasztininku ir 
kad visiems jiems Sovietai pa
rūpins vizas ir paszportus.

3— 'Kad jis pats pasirinks 
savo keliones marszruta ir va
žiuos Rusija kur tik jis uores 
ar kur jam 'patinka.

4— Kad Sovietu policija 
sikisz, nelys ir ji nesekios, 
gu jis norės pasiszneketi ir
sipažinti'su Rusijos žmonėmis.

tomobiliaus duriu atrakinti.
Kai vienas isz ju stengėsi tu 

duriu, spyna atrakinti su drato 
galu, du valstijos polici jautai 
juos užtiko ir suaresztavo, mis 
lindami kad jiedu ta automobji 
liu norėjo pasivogti.

dinta, už tai, kad tas Paszelpos 
Iždas ima tuszteti!

Platinkit “Saule”

tasiliepe ji.
— Tu nepyksti ant manes? 

Pakartojo studentas.
— Kam ežia, pykti, nusi- 

szypsojo Anita.
Mokyklon ar dar tu gry- 

szi ? Truputi patylėjus paklau-

sn-

f

Seneliu pensijos Kanadoje 
buvo padidintos du sykiu pe
reitais metais, Liepos ir Lap- 
kriezio menesiuose; bet tos 
pensijos vis per mažos kai vis
kas taip pabrango ir dar vis 
brangsta.

Kanados valdžia sumažino 
taksas ant nauju automobiliu.

Apie du milijonai Vokiecziu 
darbininku reikalauja dides
niu algų, ypatingai tie, kurie 
dirba plieno, popieros, ir dra
bužiu fabrikuose, ant farmu, 
prie geležinkeliu ir prie val
džios.

Dabar kai sznapsas ir vodka 
pabrango Rusijoje, tai gir
tuokliu skaiezius padidėjo, nes 
žmones dabar namie verdasi 
raugala ir gaminasi “munszai- 
ne.”

In Stamford, Conn., John 
Lindenfeld, keturios deszimts 
dvieju metu amž., tėvas, pa
mate kaip jo devynių metu, sū
nelis Alan susimkumszeziavo 
su susiedo vaiku, deszimts me
tu Joseph Ruddy.

Tėvas kurstė ir ragino savo 
sūneli tam susiedui kaili gerai 
iszpilti.

Bet, kai pasirodė, kad tam jo 
šuneliui tos kumsztynes riestai 
eina., pats tėvas stojo in talka 
ir tam susiedo vaikui ausis ge
rai apkūlė ir už kaltūnu patu- 
zikojo.

Susiedas, suieda. patraukė 
in teismą ir Ponas Lindenfeld 
turėjo už save užsistatyti dvie
ju szimtu doleriu kaucija.

Liga yra pakirtus beveik vi
sus Jugoslavijos diktatorius. 
Marshal Tito jau seniai kaip 
sfrgulio ja; Užsienio- Ministeris

Ii Castle Rock, Colorada., du 
dektyvai: Lemi Dishlacoff ir 
Bob Cardillo užsirakino savo 
automobiliu ir nuėjo, in restau
ranta užkasti. Kai jiedu su- 
gryžo, jiedu negalėjo savo au-
. ___ . ■ ______ --TT?*—________

Komunistu partijos bosas, 
Nikita Khruszczevas, turėjo 
Bulganino vieta, užimti; jeigu 
jis rengiasi ir tikisi su Prezi
dentu Eisenhowerii* derintis 
per ‘ ‘ Virszunes Susiriūkimą, ’ ’ 
nes kraszto Prezidentas negali 
derintis su kurios partijos vir- 
suininku ar atstovu, bet su vi
so kraszto vadu.

Tokis Sovietu Rusijos vadas 
yra. Premjeras.

Kraszto Sekretorius derina
si vien tik su Užsienio Ministe- 
riu, ir taip toliau.

Pareita vasara, Genevoje, 
Prezidento EiserihOwerio žo
džiai buvo ne in partijos vada 
Khruszczeva, bet in Premieriu 
Bulganina, nežiūrint to kad ti
krumoje Khruszczevas buvo 
net tada visos Rusijos bosais.

Ir kai Genevoje laikraszti- 
nnnkai visu vadu pavteikslo 
norėjo nutraukti, tai jie pasi
kvietė Amerikos Prezidentą 
Eisenhoweri, Sovietu- Rusijos 
Bulganino, Anglijos Premierio 
Anthony Eden ir Prancūzijos 
Premieriu Faure.

Khruszczevas nebuvo pa
kviestas.

Už tai jis turėjo Bulganino 
vieta, užimti pirm, negu tas 
"‘Virszunes Mitingas” buę, su- 
szauktas.

Eina, gandai isz Harrisburg, 
Pennsylvanijos, kad sziai vasa
ra visa. Paszelpa Mainieriams 
ir ju szeimiyinanas bus su st ab-

JUOKAI

Turėjo Ko Gailėtis

Jonaitis stovi prie kapo, 
ant kapiniu ir kalba su asza- 
romis: Ak, kodėl tu miriai?

■Praeigys susilaikė ir su 
pasigailėjimu užklausė: _

— Gal czionais guli tavo 
tėvas?

— Me. •
— Gal tavo diedukas?
— Ne.
— Gal sūnūs ar brolis?
— Ne. Czionais guli 

pirmas vyras mano paezios!

Kytra Magde

Ant kaimo. Kas tau 
Magde, jog taip steni?

Magde: Man niekas ne yra 
tiktai ketina ateit Jurgis, jis 
man labai patiko!

— Na tai ka?
Magde: Mat asz del to ste

nu kad jis sau pamislytu jog 
mano tėvas bagotas tai tegul 
mislina jog daug skilandžio 
privalgiau!

yra

PERSISKYRIMAS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Koca Popovic viduriu liga ser
ga; valdžios vyriausias patarė
jas Edvard Kardei j szluboja.

Laikrasztininkai spėja ir 
pranaszauja, kad darbininku 
unija vadai su Walter Reu
ther daug mažiau isz kompa
nijų ir fabrikantu reikalaus ir 
dar mažiau gaus.

Unijų vadai gerai žino 
per bedarbes laika, sunku 
asztriai derintis.

Jie teiepgi nujauczia
net patys darbininkai tu uniju 
nariai dar nėra pamirsze visas 
tas savo vadu suktybes ir va
gystes.

kad
per

kad

Dar vieszai nėra skelbiama:, 
bet augszti karininkai ir moks- 
lincziai sako, kad musu karisz- 
ki eroplanai dabar gali vesztis 
ne viena, bet kelias atomines 
bombas.

Jeigu Permainote 
Savo Adresus 

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitas miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad .jiems 
“Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 

į savo sena adresa ’kur kitados 
'■ gyveno, nes kitaip negalėsime 

surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin 
site mums darba, erkelio ir 

,, kaszto!” Szirdingai Acziu!
-“Saules Redakcija.”s

Price $3.00
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper. Pypkes Durnai

— Ka-gi tu manai daryti?
— Asz nežinau, pamatysiu. 

Jis paėmė ja in rankas.
Vistiek mudu busiva. 

geri draugai ir susieisiva, pra
dėjo jis.

— 'Asz manau, glausdamo- 
si prie jo, atsake ji:

— Visa ka. asz noriu, tai 
kad tu nedetum in mane amži
nos vilties, nes paskui butu ne
smagus tavo gyvenimas. Ir 
man taip pat butu nesmagu.

— Manai kad asz nežinojau 
jog greitai tau atsibosiu ? Asz 
žinojau, ’bet asz ėjau su tavim 
gyventi, nes norėjau taiip> pa
gyventi. Juk mudu linksmai 
ir gyvenome visa menesi, ar 
ne?

— Tau linksma su manim 
gyventi ?

— Linksma! Ar tau ne
linksma su manimi ?

—- Linksma! Bet man atei
tis rupi!

— O man nei kiek.
-+- Tai tau gerai.
Anita, atitrauk© yeida nuo jo 

veido, nusisziypsojo jam in. a- 
kis, ir paskui vėl prisiglaudė 
prie jo ir priszliejo savo 
jo veidan.

— Kada tu pabaigsi 
la. ir alpsivesi, paimk

veidą.

lapių. 20c.
No.158—A p i e Kapitonai* 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigauta* 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 1(X) pu slapi u35c.

No. 166—Apie Sūnūs Mal
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) I 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins/Apie bo- | 
ba ka negalėjo savo liežuvio | 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakai tymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žodžiai; Rąžan
čius 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 nema
no. 58 pus., 20c.

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

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

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

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

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

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

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
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 Naktt 
62 puslapiu, 20o.

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

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

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

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

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus- 
**************************

— 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 ju nuliūdima.

Kitokios Knygos

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

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

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

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmus, 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 ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

moks-
mane 

grindis plauti, ironiszkai pasa
kė jam Anita,.

—• Daugiau reikalauk isz 
gyvenimo, Anita, spausdamas 
ja prie saves, sake jis.
—Ar fab, ne keistaf viskais 

reiszkiasi, Kleopai? Man keis
tai. Taip miglotas musu gyve
nimas. Tai kada tu nori kad 
asz iszeieziau ?

— Už sanvaites asz iszvar 
žinojo, mokyklon.

— Tai galim dar pagyventi 
kartu, kol tu iszvažiuosi?

—Taip, galim. O paskui, tu 
atvažiuosi pas mane kai kada?

— Jei tik tas priklausys 
nuo manės vienos. Asz nežinau 
kaip asz gyvensiu. Priėjus rei
kalui pinigu, nesidrovėk pa- 
prasziyt. Jei asz turesziu, pri
siusiu.

— Acziu. Kad kaip, gal ir 
visada mudu galėsim kartu 
gyventi. Asz tave myliu.

Studentas susimaisze ir 
Žinojo ka daryti.

— Kaip tik tai tinka, 
vistiek. —GALAS.

siuju namie ja. besedinezia. 
.“Vistiek nej^s gero igz mano 
gyvenimo,” jtiusze in jo galva, 
ir jis klausė jjats saves ka pra
dėti? “Kam man reikėjo pa
daryti tokiai klaida? Kam man 
reikėjo insivelti su ja?” Mig
lino studentas.■

— Nekalbėk 
Tu dar jauna ir 
rne gali sutikti.
gyvendama nieko gera nesu
laukti, asz vistiek negalecziau 
visa, amžių su tavimi gyventi 
tartum isz įhiegO' pąbudes eme 
kalbėti Kleopas.

— Na, ir užtenka, viskas 
gerai. Kaip yra taip ir gerai,

3442. G**

ne-

man

taip, Anita, y 
visko gyveni- 
O su manimi

Del Ko ?

Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus!

MM

Del ko vargingi yra 
sveiki,

0 turingi serga?
Del to,
Kad vargszus gydo darbas, 
0 turtingus gydo daktarai.

g

NIMBUEl MIRTI

MM«W >»Mir MUUMNg

apraszy-

W Pirkie U. S. Bonus!i

- Mahanoy City, PaSaule Publishing Co.

i

T
apysaka 

szimtme-

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

HE RODE UP AND DOWN THE ROAD, PLEADING 
AND EXHORTING MlS MEN TO RALLY AND 

FIGHT BACK THEY DID,TURNING 
DEFEAT INTO VICTORY!Saule Publishing Co., 

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

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

užsisakykite knygas iss 
šiito Katalogo

SAVINS ISA FAMU.V PKOJdC-K/-turn’s AREJV,gSTgP IN
U. f TMlVARĖ AV.ARE THRIFT.'

r-ONCS is s- --..--Aie Euyif.'G BONOS RFSULARuy BNC0URA»

— ' ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
l’delia eėradejvste padarytu 
lel iszd avy sies. Bandykite 
;iin padaryt, mieli skaitytojai, 

o “Sauh” 1 ils jusu didziausir 
aikraszczlu. Acziu!

LET THERE BE LIGHT!
After i4- months and $40,000,thomAS 

EDISON SUCCEEDED IN /AAKING THE
FIRST INCANDESCENT LAMP BURN! 

a piece op carbonized sewing 
thread did the trick, and the 

FRAGILE DEVICE ACTUALLY BURNED
FOR RO HOURS!

KATALOGAS 
KNYGŲ

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 

: nžliekn. Sn paveikslais. 177 
Mideliu poslapiu, 35c

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

Nepamirszkite dadoti 
deszimtnka 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 
M ahauoy Oitr, Pa
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PERSISKYRIMAS
JANITA viena sėdėjo 'prie lan

go ir lanke kada Kleopas 
Banga pareis. Lauke buvo 
tamsu, apsiniaukė, staugė ne
malonu rudens vejas ir szvo- 
.kszte parko byranti lapai. Pa
galiau, užpiltus lempa, ji atsi
gulė. Gulėdama ji dar ilgai gir
dėjo kai laikrados musza tik- 
tak, tik-tak ir kai, jai besivar- 
tant, iszmnsze dvylikta, ir pir
ma. “Kas jam pasidarė kad 
antra naktis, nėra jo namie?“ 
Mislino ji.

Kai puse dvieju pareijo Kleo 
pas ir krites in krėslą pradėjo 
mislyti apie savo gyvenimą 
kuris rodės jam tuszezias ir be
prasmis. Dege jis papirosą 
paskui papirosą, ir galvojo 
kaip privalo žmogus gyventi 
kad nors kiek pasinaudojus isz 
gyvenimo: Deganti kraujo sro
ve szliauke in jo galva; viso
kiose formose tavaravo jo atei
tis. Ir jis neiszmane ka pradė
ti. “Szitoks gyvenimą®! Kam 
jis vertas ?“ Mislino jis.

'Dideles ir mažos permainos 
gnaibė jo mintis. Kaip daug 
permainų isz jauno jo atsimini
mu. Kaip daug jo patinstamu 
jau mirtį jo draugu vienmecziu 
vede, buvusiu mažu užaugę in 
bernus ir mergas. Ryszkiai jis 
mate pakitonisžkejus vienme
cziu veidus, būda.. “Du metai! 
Tik du metai taip daug- per
mainų padaro,“ Mislino jis. 
Priesz ji szmiszuliavo. links- 
maus jaunimo buris dideliame 

* puikiame salione. Tik du me
tai kada jie turėjo ta draugisz- 
ka vakara, kur penkiasde- 
szimts vienmecziu, mergų ir 
bernu, czindijosi, arkesi, valgė 
ir szoko. Tada kiekvienam ju 
veiduose slėpėsi nepasakomi 
Ženklai, lyg tai vaikiszlcumo, 
naivumo, lyg tai paozios vir- 
szunesi jaunystes, kuriu dabar 
nebera. Tadai jie buvo art imi 
draugai, beveik vienokiomis 
mintimis, vienokiais reikalais, 
ir taip pat laimingi, lygiai 
linksmus; dabar gi du ar tris 

LIETUVISZKAS SURIS

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

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 Lietuviui kad jo dide
lius kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.

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

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

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

 FOUNTAIN — MICHIGAN

juju studentas Kleopas Banga, 
besueina., kiti liko jam tolimi: 
vieni kažin kur iszsibalde, ki
ti vede ir užsidarė savo szei- 
myniniais reikalais, keturi 
mirė, tris inkalinti. Pas vien- 
meezius tolimesnius jo patins
tamus irgi toks pat reiszkihys. 
“Baigia isznykt! Mano meto 
jaunimas (baigia isznykt, jo 
vieta užima kita gentkarte, 
gentkarte kuri du, tris metai 
atgal buvo dar maža, blozna,“ 
kunkuliavo jo mintis.

Gailėjosi jis savo jaunystes, 
nykstaneziu valandų, dienu, 
metu; geide sulaikyti ju bėgi
mą; geide būti dyiem-trims 
metais jaunesnis; geide kad at
simainytu senųjų draugu pa
dėtis, kad vM viskas butu kaip 
buvo du-tris metai atgal. 
“Tuojau musu jaunystes nebe
liks nei 'ženklo, tuojau mes pa- 
sensim, greitai ir visai mes 
isznyksime. A! Tuojau musu 
visai niekur nebebus, ant že
mes valkiosis visai nauji žmo
nes ir ne vartos musu padarus, 
paszieps, arba invertins kom
plikacija, ju mekanikos ir tek- 
nikos. Toliau puolė jam klau
symas : Kaip asz turiu pradėt 
gyvent? Kaip butu iszmintin- 
giau man sunaudoti mano gy
venimas? Būti man kokiu tin
giniu profesionalu, profesijos 
pagelba. insigyt turto ir pui
kiai, aristokratiszkai gyventi, 
ar būti pabasta, trankytis isz 
vietos in vieta? Kaip geriau 
gyventi? Kokiais keliais ei

siant galima daugiau isz gyve
nimo pasinaudoti? Busi profe
sionalas, turėsi nuosavybe — 
busi prirakintas prie vienos 
vietos; busi pabasta, turėsi 
alkti, ir szalti. Sv.iaip ir taip 
negerai. Paskui staigu puolė 
jam, in galva: “Kam reikėjo 
man insivelti su ta. merga? 
Greicziausiai asz turiu pasiliuo- 
suoti nuo jos, nes ji bus man 
prikli ateityje. Kaip gera turė
ti pinigu ir but viengungiui 
tokiu ir tokiu mergų gali suei- 

ti ir gyventi su jomis dar ge
riau negu vedos. Ju niekados 
nestigs. ’ ’

Pradėjo auszti, pro langa 
pasirodė tirsztąs ūkas, ir ji dar 
labiau apėmė nerimas: viskas 
jam rodės iszardyta, iszblasz- 
kyta, viskas griūva, jo gyveni
mas sudarkytas.

— Dar tu miegi, Anita? 
Žiūrėdamas in užmerktas jos 
akis balsu paklausė Kleopas.

Anita nubudo ir nusistebėjo :

Tai ir po Velykų, 
Ip vela prie darbo.

Baime ir beda žmogų 
iszmokina, 

Isz niekiausio padaro gera 
vaikina., 

Kaip tiktai prispaudžia beda, 
Nuo’ visko, buna gana.

Daugiau, nela.trauje, 
Ne kazirauje, 

Szventu pastoje, 
Czion “pri kontri,“ 
Viską gali daryti, 

Nes tankiausia gali ir varga 
pamatyti, 

Tik su pinigais nėra vargo, 
Ba kita syk nieko negali 

gauti ant bargo.
Amerikas, geriausias kontras, 

Dora priglaudžia, 
O latra nubaudžia,.

Kas czion moka gy|vent, 
Tai ir turtą gali greit ingyt,

O žmogus ne žūva, 
Norints pradžia sunki buna. 

Paczedumas yra pamatu 
gerbūvio, 

Kol žmogus jaunas ir 
drūtas, 

Ir pajiegos turi;
Privalo neužmirszti apie 

ateite.
Turi giria iszkirsti, 
Kialmus isz valyti, 

Jeigu nori sau gera kelia 
padaryti, 

Ir dirva turi iszdirbti, 
Idant iszderetu jevai.

Vargink jaunystėje savo 
kuna, 

Idant ant senatvės
Turėtum lengva duona. 
Nekurie Lietuviai czion 

; būdami,
Biauru gyvenimą vesdami, 

Ar gal ko dasilaukti, 
O ne, ne gal susilaukti,

Kaip Žydo bites isznyks, 
Nei ant sekios neliks.

Juk isz Lietuviu
Turime geru vyru, 

Taipgi turime latru ir vagiu 
Girtuokliu ir kazirninku.

Tik tada busime ponais kaip 
negersim.

Nuo Dievo neatstokim, 
O szeip ant nieko nedbokim, 

Ba ka sako Taradaika, 
Tai vyrueziai nėra baika!

Del Ko Laikrodėlis

Jonukas: Motinėlė, pirkite 
man laikrodėli.

Motina: 0 kam tau laikro
dėli?

Jonukas: Ugi kad žinoezia 
kada man valgyt užsinorės!

—■ Kur tu 'buvai szia. nak- 
ti? I

—■ Namie, krėsle persėdė
jau.

— Kodėl taip? Kada parė
jai?

Studentas pasisakė ir pridū
rė: Tu taip ramiai gali miego
ti.
—O tu, kaž kur daužaisi 

naktimis.
Jis atsistojo ir ranka pasi

rėmė in stala.
— Man pradeda but nera

mu, ir miegoti asz dorai nega
liu, sake jis.

— Ko-gi tau trūksta?
— Nebekencziu asz tokio 

gyvenimo.
Ji pamatė jo rimtumą, ir nu

siminė.
— Sakai tu nebekenti tokio 

gyvenimo? Ko tau trūksta? 
Kaip tu nepastovus žmogus. 
Tik stebėtis reikia. Ka tu 
priesz menesi kalbėjai, ar atsi
meni ?

Banga nesumislino ka atsa
kyt, kaip pasiteisint; ■ jautės

Istorija Apie...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

f

Per paczta, 25 Centai.
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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. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

esąs kaltu. Priesz menesi jis 
laike ja savo gle'byje, prikalbi
no ja, eiti su juo gyventi. Ji 
paklausė jo ir dare kaip tik jis 
norėjo. Dabar gi jis svajoja 
viską su ja užbaigti. Tokia ji 
jam gera, ir kartu jie augo, 
kartu mokinos. Kaip jis gali 
ta padaryti?

Priėjo jis prie lovos, paėmė 
jos ranka, ir pabueziavo jos 
skruostą.

— Gulkis, ■ Kleopai, vos 
girdimu balsu tare Anita.

Ir jis prigulė.
— Tu my|li mane, ar ne? 

Glausdamasi prie jo ir trinda
ma savo veidą in jo sake ji.

— Taip, bet man neramu 
dabar, vistiek.

— Asz žinau kad greitai 
tau viskas atsibosta. Tu, Kleo
pai, toks nepastovus. Bet ko gi 
tu nori, ka manai daryti ?

— Asz nežinau.
—• Mano biednas vargszas!
Staigai Anita apglėbė ji ir 

trauke prie saves. Jiedu nuti

lo.
Buvo jau arti pietų kai jiedu 

atsikėlė. i
— Gersi kavos? Anita pa

klausė savo draugo.
Jie iszgere kavos ir užvalgė 

pyragai ežiu . Paskui studentas 
užsidegęs papirosą eme vaiksz- 
czioti iszilgai kambario. Jo 
mintysei stovėjo klausymas: 
“Ka man padaryti su ja? Kaip 
asz turiu gyventi?“

— Sėskis Kleopai, pasikal
bėsime, versdama knygos lar 
pus tare Anita.

Studentas pažiurėjo dn ja ir 
mate kai ji nusiminus. Jis at
sisėdo szale jos.

—< Ko tu nerimauji, Kleo
pai? Klause mergina.

— Nežinau, Nesmagus žmo
gaus gyvenimas, Anita. ,

— Nelabai. '
Jis paėmė jos ranka.
— Kur tu buvai praeitas

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

■ *»

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

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

dvi naktis? Užklausė ji.
— Kavinėje su farmacistu 

Stiklių.
— Ona. jum patarnavo?
— Taip.
— Už tai dabar tau ir ne

ramu, ji užima, tavyje mano 
vieta.

— Visai ne taip. Toks gy
venimas man inkiro, tai vis
kas. Asz nežinau ar asz galėsiu 
ilgai taipos gyventi. Kaž ko 
man taip neramu. Asz manau 
gryžti mokyklon. ’

— Isz kur tu pinigu gausi?
— O, yra žmonių kurie man 

duos. Asz nusprendžiau mo
kintis medicina.

— Szitaip. Reiszkia tu ne
benori daugiau su manim gy
venti ?

— Man rodosi po viena 
mum butu, geriau gyventi. Asz 
noriu būti visai laisvas mokslą 
pabaigęs. (

— Asz galecziau pagelbėt 
tau mokytis.

— Bet asz nenoriu turėti 
menkiausio ryszio prie nieko 
profesija pabaigęs.

—• Tai mudu turiva persi
skirt?

—■ Asz taip manau. Kitaip 
man rodosi ir negalima. Tu ne
pyksti ant manes, ar pyksti?

—- Ko man pykti. Asz ma
žai ko paisau. Vistiek ne kas 
gero isz mano tokio gyvenimo.

Kleopas paleido jos rankas, 
ir kumsztes sugniaužęs atsirė
mė rankom in kelius ir nuleido 
galvai. Priesz ji stojosi mažos 
mergaites paveikslas, kuris 
laipsniszkai augo ir taip metai 
isz metu lėtai slinko panora
ma, kuri kitoniszkejo ir kito- / 
niszkejo savo susidėjimą: jis 
mate ta mergaite, Anita, au- 
ganezia, kartu su juo begiojan- 

czia; jis mate kaip jis laiko ja 
savo gle'byje, bueziuoja; jis 
girdėjo savo žodžius kuriais jis 
vaizdojo busimąjį ju gyveni
mą; jis mate kaip jiedu susiejo 
in viena narna gyventi, ir per 
jo mintis plauke viso menesio 
kiekviena diena, valanda, mi
liutą ir sekunda. Paskui jis pa
kele galva ir pažiurėjo in ja, ji 
ramiai sėdėjo nieko nesakyda
ma. Jis staigu pamate griūvan
ti Anitos gyvenimą., nupuolu-

[Tasa Ant 2 Puslapio]

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe , 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai
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dote. Ir ta diena: 997 metuose 
Lietuviai nužudė pirmąjį krik- 
czionyibes skelbėja Vaitiekų.

— Utarninke, Balandžio-Ap. 
15-ta dienai, prasidės meszke- 
riavimas, kuria ta diena žuvi
ninkai keliaus in vietas kur 
randasi užtektinai žuvycziu. 
Daugelis žuvininku turės gi
linki, bet ir daug bus nusiminė 
su blogu giliuku.

1 — Buvęs miesto gyvento
jas Juozaš Kalinskaiš, staigai 
pasimirė pareita Petnyczia in 
ligonbute, Detroit mieste, Mi
chigan. Velionis sirgo tik vie
na diena. Gimė 'Mahanojuje. 
Kitados dirbo Mahanoy City 
kasyklose, o apie keturi metai 
atgal apsigyveno Detroit mies
te Michigan. Paliko savo moti
nėlė ponia Marijona Kalinskie- 
ne; broli Joną; dvi seserys: 
Mare, pati Robert Schmitt ir 
Konstancija, pati John Dem- 
brosky, visi isz Detroit, Mich. 
Prigulėjo prie Szv. Mykolo pa
rapijos ir palaidotas in tos pa
rapijos kapinėse Detroite.

— Nedelioj apie 8:30 va
landa vakare automobiliai su
sitrenkė ant West Centre uly., 
mieste. Sekantieji likos sužeis
ti tame nelaimėje: Frank An- 
tiga, 44 E. Colum'bus uly., ir 
Anthony Damiano, 58 E. Daiz 
avė., isz Nesquehoning ir John 
Jadosz nuo 539 W. Spruce uly., 
mieste. Visi aplaike daktarisz- 
ka pagelba nuo Daktaro W. A. 
Vau Sau n.

Žinios Vietines
— Tai ir po Velykų.
— Velykos parėjo pas mus 

malsziai.

— Pana .Ona Brady (Ona. 
Baloniute), nuo 504 West 
Spruce ulyezios staigai pasimi
rė pareita Ketverga apie 10:10 
valanda vakare namuose. Ve
lione ta vakara dalyvavo Misz- 
paruose in Szv. Juozapo baž- 
nyczioje, gryžo namo, ir stai- 
gai gavo szirdies ataka nuo ko 
pasimirė. Velione gimė kaime
lyje Ranshaw arti Shamokin. 
Paskuti karta dirbo Janowitch 
Dress fabriką mieste. Pfdiko 
tris brolius: Petra., Reading; 
Stanislova ir Joną mieste; dvi 
seserys: Anele, pati Antano 
Banonio ir Mine, pati Mato 
Rulio mieste, taipgi keletą se- 
serienu ir brolienu. Laidotu
ves invyko Panedelio ryta, isz 
Graboriaus L. Traskausko ko
plyčios, 535 W. Centre uly., su 
apiegomis in Szv. Juozapo baž- 
nyczioje 9-ta valanda ir palai
dota in parapinjos kapinėse.

— Buvęs miesto gyvento
jas, Jurgis J. Balonis, nuo 41 
Old Pond Road, Levittown, pa
simirė pareita Ketverga savo 
namuose. Velionis per dauge
lis metu gyveno Mahanojuje, o 
apie keturi metai atgal apsigy
veno in Levittown. Prigulėjo 
prie parapijų: Im. Concep., 
parapijos Levittstown ir Szv. 
Juozapo para., mieste. Paliko 
savo paczia, Margareta (Kli- 
mavicziute); du sunu: Jurgi, 
Pottsville ir Edvardą, Levitts
town. Dvi dukterys: Elenora, 

Wpati Antano Kazoko, Philadel
phia ir Glorija, pati Jos. Rod- 
riguez, mieste; taipgi keturis 
brolius: Juozą, Mykolą, Vinca 
ir Bernarda, visi isz Philadel
phia; trys seserys: Marie Hol
land, Philadelphia.; Katre, 
New York ir Liliana Filziani 
isz miesto, taipgi penkis anu- 
Ichs. Laidos Utarninke su apie
gomis in Szv. Juozapo bažny- 
czioje 9 valanda ir palaidos in 
parapijos kapinėse. Graborius 
L. Traskauskas laidos.

— Sukatoj pripuola Szv. Ju
lio, Tautiszka Vardine: Jurai
te. Taipgi ta diena: 1861 me
tuose Sumter tvirtove paimta 

• per Amerikos Civiline kara;
1945m.., Prezidentas Franklin 
D. Rooseveltas pasimirė, o 
Vice-Prezidentas Harry Tru- 
manas stojo in jo vieta.

—- Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Atvelykis, taipgi Szv. 
Teodoro, o Tautiszka Vardine: 
Strutis. Ir ta diena: 1934 me
tuose 4,700,000 žmonių Ame
rikoje ima paszelpa isz val
džios, nes negali darbo surasti; 
1941m-, Rusija sudarė sutarti 
su Japonija ant penkių metu; 
1743m,., gimė Thomas Jeffer- 
sonas, trečias Amerikos Pre
zidentas; 1906m., Calif orui ja 
valstija pajuto žemes drebėji
mą.

,— Panedelyje pripuola Szv. 
Justino ir Szv. Valerijono, o 
Tautiszka Vardine: VisValdis. 
Ir ta diena: 1865 metuose Pre
zidentas Abrahomas Lincolnas 
likos nužudytas per John Wil
kes Booth; 1785m., sukaktuves 
uždėjimo miesto Harrisburg, 
Pa. -
.. — Utarninke pripuola Szv. 
Kresentijos ir Szv. Anastazi- 
jdsfoTaūtisžka Vardine: Vai-

Chicago, Ill. —
Szeszi jauni vaikezai inejo in 
kepyklai, bekerne ir paprasze. 
darbininkes, 28 metu amžiaus 
Paneles Barbaros Hoover ke
liu pyragu ir 'bandiuku. Ir 
pirm negu ji ar ipagelbininkas, 
darbininkas, William. Coving
ton, 19 metu amžiaus galėjo 
juos sustabdinti, jie pasigriebė 
apie $28 isz pinigu registerio ir 
iszbego. Darbininkai sako kad 
jiedu tuos vaikezus pažintu 
jeigu vėl juos pamatytu.

Shenandoah, Pa. —
Senas gyventojas, Jurgis Link 
nuo 216 N. Race uly., Glovers 
Hill numirė pareita. Utarninka 
4-ta valanda ryte in Locust 
Mt. ligonbute, kuris likos pri
imtas del gydymo Sausio 13-ta 
diena. Jo tėvas Juozas mirė 
penki metai atgal. Velionis 
buvo veteranas isz Pinuos 
Svetines kare, kuris tarnavo 
armijoje. Paliko savo motinė
lė Helena Link, savo paczia 
Ona (Rcklaicziute); sunu Jur* 
gi ir dvi dukterys: Irena na
mie ir Elenanora isz Washing
ton, D. C., taipgi du brolius: 
Vinca isz Lost Creek ir Juozą, 
Shenandoah. Laidotuves in
vyko Panedelio ryta isz Gra- 
boru Oravitz koplyczios, 30 N. 
Jardin uly., su apiegomis in 
Szv. Jurgio hažnyczioje 9 va
landa. ir palaidotas in parapi
jos kapinėse.

Girardville, Pa.—
Buvęs miesto gyventojas, Kle
mensas Selgaraitis, staigai mi
re nuo szirdies atako, pareita 
Utarninka, pas savo žentą ir 
duktere, ipons. E. Long, 445 
Madison avė., Hatboro. Velio
nis per daugelis metu gyveno 
Girardvilleje, o apie metas at
gal apsigyveno Hatboro. Pa
skutini karta dirbo Hammond 
kasyklose. Paliko duktere po
nia E. Loiig, isz Hatboro ir vie
na anūke. Taipgi tris brolius: 
Joną isz Mount Carmel, Ed
vardą, Truckersville, Georgia,

Ponia John Whitney (po 
kaire) Amerikos Ambasa- 
dorio Anglijoje žmona ežia, 
Londone, su keturias szim 
tais asztuonis deszimts de- 
vynomis Amerikietemis, ku
rios yra atvažiavusios in 
Buckingham Palociu, Lon
done, pasisveikinti su Ang
lijos Karaliene Elzbieta.

Tai yra senas paprotys, 
kuri Karaliene Elzbieta nori 
“panaikinti.”

Bagocziu dukterys kas me
tai atvažiuoja ir nori kad 
jos butu Karalienei perstaty 

ir Jurgi isz Girardville. Pen- 
kiof seserys: Marie Užupiene 
Ona Simononiene, Izabele Vi- 
ložiene visi isz miesto; Cecilija 
Walker, High Point,North Ca
rolina ir panele Konstancija, 
Chicago, III. Laidojo Panede
lio ryta, isz Graboriaus Cook’s 
koplyczios, 36 E. Mahanoy uly. 
su apiegomis in Szv. Vincento 
bažnyczioje 9-fa valanda ir 'pa
laidotas in parapijos kapinėse.

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese Dairy, Ine., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.

Amerikos Pabūklas In Dausas

Kelios sekundos po suspro- 
gimo in Cape Canaveral, 
Floridoje, Laivyno “Van
guard TV4” szauna in pa
danges ir pasekmingai isz- 
kyla in dausas kur tas mažas 
dirbtinis menulis, satilitas 
beskrisdamas, laisiu greitu
mu aplink pasauli, per radi
ją pranesza apie, orą, szalti, 
karszti, vėjus ir panasziai.

Daktaras John P. Hagen 

tos. Ju tėvai tukstaneziu ir 
szimtus tukstaneziu doleriu 
praleidžia ta garbe savo 
dukrelėms parūpinti.

Tos bagocziu dukterys 
tukstanezius myliu važiuoja 
del tos garbes.

Karaliene Elzbieta yra pa
sakius kad szita bagocziu 
dukrelių paroda yra pasku
tine.

Czia, ant trepu (nuo grin
dų in virszu): Ponia Whit
ney; Deborah Dunning isz 
New York; Mary-Rowland 
Haigha, Waterbury, Conn.;

PASZOVE
SUSIEDA

Užtiko Ji Su Savo 
Žmona

RIDDLEWOOD, PA. —
Dvideszimts tyeturiu metu am
žiaus inžinierius in Westing
house elektros fabriką, in Les
ter, M. Bransford Eck, paszove 
savo susieda, trisdeszimts sep
tynių metu 'amžiaus George 
Wilson, kai jis užtiko savo 
žmona jo automobilyje.

Valstijos policijantas Ed-

su savo pagelbininkais kelis 
menesius darbavosi kol ga
lutinai intaise szita “Van
guard” ir ji paleido in toli
mas dausas.

Niekas tikrai nežine kaip 
augsztai tas “Vanguard”’ 
pakilo, bet spėjama kad jis 
dausose lekia tarp trijų ir 
szesziu tukstaneziu myliu 
augsztumo nuo žemes skri
tulio

Barbara ir Cynthia Hunter 
isz Sherman, Texas; Marga- 
retta Maganini, Greenwich, 
Conn.; Virginia Lee Mar
chant, isz Mathews, Virgi
nia; Jacqueline Anne Mars, 
The Plains, Virginia; Jay- 
mes Harriet Van Wolkenten 
isz Madison, Wisc:;Imogene 
Shannon Young, San Anto
nio, Texas; Susan Vick, isz 
Coopertown, N. Y.; ir Joan 
Nichols isz New York.

Karaliene visas jas pasi
kvietė ant arbatėlės.

o o o

ward Konchar isz Media, sako 
sztai kaip ten viskas atsitiko:

M. Bransford Eck buvo isz- 
važiaves in savo fabriko darbi- 

Į ninku vakariene, bet biski su
sirgo ir ankseziau parvažiavo 
namo.

Jis parvažiavo puse po asz- 
tuniu, vakare. Rado savo tri
jų metu sūneli lovelije, ir pen
kių metu dukrele dar bovinosi 
žemai. Jo žmona, dvideszimts 
keturiu metu amžiaus Clair- 
borne jis niekur nerado.

Jis pasime savo revolveri, 
insisedo in savo automobiliu ir 
pradėjo važinėti, sukinėtis po 
apylinke.

Jis surado savo Susiedo Wil
son automobiliu prie apytam- 
sios ulyezios. Privažiavęs jis 
tame automobilyje užtiko savo 
žmona ir savo susieda Wilson, 
kuris yra nevedąs.

Eck paleido kelis szuvius in 
ta automobiliu, kelios szuvius 
pataikė tam jo susiedui in pe- 
czius ir inspranda.

Susiedas Wilson kad ir pa- 
szautas greitai savo automobi
li prastardavo ir nuvažiavo. 
Jis apsisuko, parvežė ponia 
Clairborne Eck namo, ir pa
skui nuvažiavo in policija sto
ti. Policijantai ji greitai nu
vežė Wilsin in ligone.

Valstijos policijantas Was- 
elfsky, kuris toje susiedyjoje 
gyvena, ir kuris buvo iszgirdes 
tuos szuvius, suaresztavo M. 
Bransford Eck.

Teisėjas A. Randall Mathues 
isz Media, nesutiko paskirti 
jam kaucija, ar ji paleisti.

PREZIDENTAS ANT 
SAVO ŪKIA

GETTYSBURG, PA. —
Prezidentas D. Eisenhower is 
su savo anūkais iszvažiavo isz 
Vaszingtono in savo ūki, in 
Gettysburg.

Devynių metu anūkas David 
ir anūke szesziu metu amžiaus 
Susan su Prezidentu Eisenho- 
weriu iszvažiavo del keliu die
nu in ta savo tėvuko ūki.

Jo žmona, Ponia Mamie Ei-

senhoweriene buvo iszvažia- 
vus in ta ūki keliomis valando
mis priesz tai.

LAKŪNAS
ISZGELBETAS

SANTA MONICA, CAL. — i 
Trisdeszimts keturiu metu am-

i 
žiaus lakūnas, Leo J. Colapie-' 
tro isz savo greito Douglas 
F4D jet eroplano iszszoko su 
parasziutu in Pacifiko mares, 
asztuonios mylios nuo Santa 
Monica uosto, kai tas jo ero- 
planas padangėse užsidegė ir 
susprogo.

Mažas laivas greitai pribu
vo in ta vieta ir ta lakuna isz 
mariu isztrauke. Lakūnas ne
buvo sužeistas.

LOSZIKES DUKTĖ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

bet laukia kol advokatai ir tei
sėjai susitars kaip ir už ka ja 
Kaltinti.

Paprastai szitokiame atsiti
kime policijantai paveda tokia 
jauna prasikaltėlė savo tėvu 
priežiūrai be jokios kaucijos, 
kol buvo nutarta kokis teismas 
yra tinaamas.

Ji gali būti pavesta inpatai- 
su namus, kol ji susilauks dvi- 
deszimts pirmo meto, ar gali 
būti teisiama ir teismas gali 
ja nubausti iki gyvos galvos in 
kalėjimą.

Jaunoji aiszkina kad kai ji 
iszgirdo kaip tas Stompanato 
grasino jos motina, sakydamas 
kad jis jai ir jos szeimynai at- 
kerszins, kad jis jai veidą su- 
kapuos, tai ji nubėgo in vir
tuve, nusistvere peili ir lauke 
jo iszeinanti isz savo motinos 
miegamajo kambario. Kai jis 
iszejo, tai ji visomis savo jie- 
gomis dure jam staeziai in pil
vą.

Jis nustebės daugiau negu 
iszsigandes sugryžo in loszikes 
Lana Turner miegamąjį kam
barį ir susmuko ant grindų.

Mergaite paszauke savo tę
va Stephen Grane, jo “Luau” 
restaurante, kur garsus loszi
kes susirenka, ir kuris randasi 
visai arti jo buvusios žmonos 
namu. Kai tik jis surado kas 
ežia buvo atsitikę jis greitai 
paszauke policija ir savo advo
katą Jerry Giesler.

Szitas advokatas Jerry Gies
ler yra garsiausias advokatas 
visame Hollywood mieste. Ji 
beveik visi loszikai ir loszikes 
samdosi kai papuolė in kokia 
beda. Jis sako kad jis yra tik
ras kad ežia nebus jokio teis
mo, kadangi ta mergaite yra 
tik keturiolikos metu.

Policijos virszininKas, Dis
trict Attorney William B. Mc
Kesson, vienok, sako kad ji 
gali būti teisiama, sulyg Cali- 
fornijos instatymu, bet ji nega
lėtu būti nubausta mirties 
bausme.

Razbaininkas, gembleris Mi
ckey Cohen greitai pribuvo in 
policijos stoti ir prasze paveli- 
nirno paimti savo buvusio sar
go Stompanato lavona del pa
laidojimo, bet jam buvo pasa
kyta kad tas lavonas jau yra 
nuvesztas in Los Angeles poli
cijos mirusiųjų vieta.

Loszike Lana Turner sako 
kad ji neketino su tuo dyka
duoniu Johnny Stompanato že- 
nytis ir sako kad jis kelis sy
kius buvo ja sumuszes ir ap
daužęs už tai. Ji sako kad jie- 
dii kaip tik už tai buvo ir szita

syki susibarė, kai jos duktė ji 
nudure.

NUŽUDINTAS
STOMPANATO

Buvo Iszmestas Isz 
Anglijos

LONDON, ANGLIJA. — 
Londono Scotland Yard detek
tyvai sako kad tas loszikes 
dukters nužudintas niekszas, 
dykaduonis Johnny Stompa- 
nato, pernai buvo Anglijos po
licijos gražiai papraszytas kuo 
greieziausiai iszsikraustyti isz 
Anglijos. Jie sako kad jis bu
vo grasinės ta loszike, savo 
drauge Lana Turner nužudin- 
ti. Stompanato buvo atvažia
vęs in Londoną už keliu dienu 
kai loszike Lana Turner buvo 
tenai atvažiavus loszti viena
me muving-pikezieryje.

Už keliu dienu po jo atvyki
mo du Scotland Yard detekty
vai pas ji užėjo ir jam patarė 
kuo greieziausiai isz Anglijos 
kraszto iszsikraustyti. Jie sa
ko kad jis j u greitai paklausė 
ir už keliu valandų iszgaravo 
ir dingo.

Jo drauge ar meiluže, loszi
ke Lana Turner yra keturis 
sykius ženota, o jis, kiek buvo 
galima sužinoti buvo tris sy
kius ženotas.

PATRAUKTAS
IN TEISMĄ

Jaunuolis Nusižudė
PHILADELPHIA, Pa.

Jaunuolis in Mayfair, Philą- 
delphijoje, butu ant rytojaus 
turejes stoti in teismą už auto- 
mobiliaus pasivogima nusižu
dė save, savo tėvu skiepe, ku
ris yra paverstas in garadžiu.

Jis save nusižudydama$, 
kad biski butu ir savo tėvus ir 
savo keturis brolius sykiu nu
žudęs.

Jis užsidarė visas to gara- 
džiaus skiepo duris, prastarda- 
vo savo tėvu automobiliu, atsi
darė vienas to automobiliaus 
duris — ir amžinai užmigo nuo 
tu automobiliaus gazu, duju.

Jis buvo 20 metu amžiaus 
John O’Malley.

J o tėvas, 52 metu amžiaus 
Thomas pabudo puse po trijų 
isz ryto nuo tu duju.

Jis greitai paszauke per te
lefoną savo susieda Theodore 
Schulte, kuris tuojaus suprato 
kas ten darosi ir greitai atida
rė visus langus ir duris.

O’Malley prikėlė savo žmo
na Edna ir keturis jųdviejų 
vaikus.

Už keliu minutu visi jie nu
ėjo in skiepą, Iftir jie rado du
ris ir langus skudurais už- 
kimsztus. Automobiliaus inži- 
nas dar ėjo ir garadžius buvo 
pilnas duju.

Jaunuolis Jonas gulėjo ant 
automobiliaus sėdynės, negy
vas.

Tėvas sako kad jo tas sūnūs 
buvo labai susirupines, kai jis 
dažinojo kad jis turės stoti in 
teismą. »,■

Policijantai sako Kad tas 
jaunuolis buvo suaresztuotas 
pernai, Kovo devinta diena 
automobiliaus pasivogima.

PLATINKIT
“SAULE”
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