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Isz Amerikos
NEAPSIDRAUSU-

SIEMS TAKSOS
TRENTON, N. J. — Jau ke

turi metai kai New Jersey val
stija yra uždėjus taksas ant tu 
(automobiliu kuriu savininkai 
neturi jokios apdraudos.

Iki sziol tos taksos buvo 
asztuoni doleriai ant metu, bet 
dabar pakilo, pabrango ligi 
penkiolikos doleriu.

Isz szito valstijos iždo yra Į 
apmokama tiems kurie auto
mobiliais susimusza su tais, 
kurie jokios apdraudos neturi.

Czia ir kitos valstijos galėtu 
pasimokinti ir ka panaszaus in 
savo instatymus investi.

MAINIERYS
NUTEISTAS

SLAUGE IN
KALĖJIMĄ

WEST COVINA, CALIF. — 
Trisdeszimts septynių metu 
amžiaus slauge, Ponia Chelsea 
Algean Churchill, gal nėra 
greicziausia slauge ant San 
Bernardino Freeway vieszke- 
lio, bet ji gal atsižymėjus tuo-

Iki Gyvos Galvos

Nužudė Savo Žmona
KITTANNING, FA. — Du 

teisėjai rado, kad keturios de- 
szimts devynių metu amžiaus 
mainierys, John C. Markle yra 
kaltas už nužuinima savo žmo
nos Rūtos, Vasario septinta 
diena. Jis buvo nuteistas in 
kalėjimą iki gyvos galvos.

Teisėjai J. Frank Qraff ir 
Clyde S. Shumaker nutarė kad 
jis kaltas už žmogžudyste.

Mainierys Markle stengiesi 
teisintis, sakydamas kad jis 
nieko neatsimena, nors teisme 
buvo neužginczjamai priparo- 
dinta kad jis savo žmona nu- 
szove su medžiokles karabinu.

NUŽUDĖ SAVO BOSĄ

Prezidentas Eisenhoweris
Sako .Nėra Reikalo

-41

Taksas Sumažinti

Darbininkas
Prisipažino

CHICAGO, ILL. — Polici-

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas D. Eisenhoweris 
dabar sako, kad jis nemato jo
kio reikalo “žmonėms Taksas 
sumažinti! ’ ’

Jis sako, kad “dabar viskas 
ima gereti ir kad daug Bedar
biu dabar jau darbus gauna ir 
viskas gryszta prie paprastos 
tvarkos.” (?)

“Nors tuo paežiu laiku, val
džia pranesze kad Bedarbiu 
skaiezius padaugėjo dvide- 
szimts penkiais tukstaneziais 
per puse Kovo (Mar.)menesi.”

Skaiezius Bedarbiu per pa- 
starusoius kelis menesius buvo 
daug didesnis. Paprastai, Ko
vo menesyje, vis randasi daug 
daugiau darbu negu paprastai 
bet sziais metais kaip tik atbu
lai!

Prezidentas Eisenhoweris už 
klaustas ka jis ketina daryti

apie pasiulinĮma, patarima su
mažinti žmonėms Taksas per 
szita Bedarbe?
Atsake kad jis pasitars su 
Amerikos Iždo Sekretoriumi, 
Anderson; kuris, isz savo pu
ses yra pasakęs kad jis nieko 
nesakys kol jis turės proga pa
sitarti su Republikonu ir De
mokratu Partijų Vadais.

Prezidentas Eisenhoweris sa 
ko kad jis nemato jokio reikalo 
per daug susirūpinti tais Be
darbiais ar ta Bedarbe, nes tai 
anot jo, paprastas dalykas. 
“Jis sako kad jis nemato jokio 
reikalo dabar taksas sumažin
ti.”

Tai pirmas sykis in visus me
tus kad Prezidentas Eisenhow
eris tris sanvąites be pertrau
kimo sutiko su laikrasztinin- 
kais pasikalbėti. Visa kita 
laika, jis ar važiavo in atosto

gas ar grryžo isz atostogų, ne ( 
turėjo laiko del laikrasztinin- 
kams!

Prezidentas Eisenhoweris 
ant keliu dienu vela iszvažiavo 
golfą paloszti in Augusta, Geo- j 
rgia.

Kaslink atominiu bombų isz- ■ 
tyrimo ir susprogdinimo, Pre-1 
zidentas Eisenhoweris sako 
gal bus galima visus tuos pra
timus ir tyrinėjimus ir sprog
dinimus nutraukti, sustabdin- 
ti, jeigu musu mokslincziai ( 
jam užtikrins kad tokie tyrinė
jimai dabar nėra reikalingi. 
Jis sako kad tada, butu galima , 
ir su Sovietu Rusijos bosu 
Khruszczevu susikalbėti ir su 
juo sutikti, kad nei vienas 
tokiu atominiu bombų ne
sprogdintu.

□ □ o

5 VAIKUCZIAI
SUVAŽINĖTI

Bovinosi Ant 
Geležinkelio Tilto

SAN ANTONIO, TEXAS.— 
Greitas traukinys suvažinėjo 
ir užmusze penkis vaikuczius 
kurie bovinosi ant geležinkelio 
vienos mylios ilgumo tilto. 
Szimtai žmonių iszvažiave ant 
pikninko mate ta baisia nelai
me ir pradėjo spiegti ir szauk- 
ti, bet jau per vėlai.

Szesztas vaikutis dingo, ir 
geležinkelio yirszininkai jo 
jieszko dar turėdami vilties 
kad jis iszliko gyvas.

Apie trys szimtai žmonių bu
vo iszvažiave in parka del Ve
lykinio pikninko prie Medina 
upes in McDonna, kuris randa
si apie penkiolika myliu nuo 
San Antonio miesto.

GENEROLO SŪNŪS
NUSISZOVE

jantai, detektyvai parsivežė 
isz Chicagos 32 metu amžiaus 

if in toki trumpa laika buvo du Frank .McCoy, kuris policijan- 
" ■ tams buvo rasztu prisipažinęs

kad jis nužudė savo buvusi bo
są, darbdavį, 60 metu amžiaus 
Gaetano Sabelli, in South Phi
ladelphia, Liepos pirma diena.

Policijos saržentas Edmund 
Zongalowitz sako kad tas Mc
Coy prisipažino, kad jis buvo 
pabėgės isz Philadelphijos po 
tos žmogžudystes! Jis nuo savo 
boso buvo pasivogęs daugiau 
kaip szeszis szimtus doleriu.

mi kad in toki trumpa laika ji 
taip greitai du sykiu važiavo, 
ir in tok'
sykiu to paties policijanto su- 
stabdinta.

Policijos Saržentas, Ralph 
Laughlin, sako kad jis su savo 
draugu policijantu pamate au
tomobiliu paszieliszkai greitai 
bevažiuojant. Kai jiedu pradė
jo ji vytis, tas automobilius va
žiavo szimta deszimts myliu in 
valanda.

Pasivijęs ta automobiliu, 
prie Los Angeles miesto, jis ji 
sustabdė, ir jo draiverka, slau
gei, Poniai Chelsea Algean 
Churchillienei iszrasze tikieta, 
ir pasakė jai važiuoti kur ji 
važiavo.

Už pusvalandžio, Saržentas 
Ralph Laughlin vėl pamate ta 
automobiliu paszieliszkai grei
tai bedukstant ant to vieszke- 
lio. Jis vėl ji pradėjo vytis ir 
pasivijo. Ir antru sykiu tas au
tomobilius dūme szimta de
szimts myliu in valanda.

Szita syki Saržentas Laugh
lin su savo policijantu draugu 
jau tikieto neiszrasze, kai jie
du pamate kad ta pati slauge 
Ponia Algean Churchilliene ta 
automobiliu vairuoja. Jiedu ja 
ant vietos suaresztavo ir in ka
lėjimą patupdino iki rytojaus, 
kada teisėjas paskyrė jai pen
kiolika dienu in kalėjimą.

BAGOCZIUS
NUSTEBO

Gavo 9 Menesius In 
Kalėjimo

LONDON, ANGLIJA. — 
Leonard P. Jackson, kuris isz 
prasto “bieroko” biznio, pa
state daug milijonu doleriu 
vertes pramone, isz trisde- 
;szimts baisiai bagotu kompa
nijų, buvo priverstas savo 
brangius ir staliotus drabužius 
permainyti ant paprasto kali
nio pilku drabužiu, pradėjo 
dienas skaityti ant kalendo
riaus, kalėjime, kur jis yra pa- 
tupdintas ant devynių mene
siu.

Gerai Prisirengęs
Baltiene — Na szirdele, ar 

tavo vyras gerai prisirengė 
priesz mirti?

Juodiene — O teip! Jis 
prigulėjo prie susivienijimo 
ir prie deszimts draugijų!

PLATINKIT
“SAULE”

DINGO DESZIMTS siveže. Policijantai iszleido

DOLERIU

Taipgi Dingo Sztoro 
Virszininkas

Kino kokis yra to sžtoro virszi- 
ninko automobilius, nes jie 
spėja kad vagiai ji privertė su 
savo automobiliu juos iszveszti 
isz miesto.

Jis buvo intartas ir kaltu 
rastas už paskelbimą neteisin
gu žinių biznieriams, kurie) 
daug savo pinigu buvo inkisze Į 
in viena jo kompanija.

Jis buvo taip tikras, kad 
teismas ji iszteisins ir paleis, 
kad jis isz anksto buvo suren
gęs baisiai dideles szampano 
vakaruszkas savo draugams in 
Mayfair vieszbuti, kuris yra 
vienas isz jo nuosavybių.

TRENTON, N. J. — 
Trisdeszimts devynių 
amžiaus Ponia Dorothy Mayer 
atbudo savo namuose in Ham
ilton Square, netoli nuo Tren
ton miesto ir pasigedo savo 
vyro.

Vėliau pasirodė kad deszimts 
tukstaneziu doleriu dingo isz j 
A. and P. sztoro, Trentone kur| 
jos vyras buvo virszinnikas. | 
Jos vyras yra 42 metu amžiausi 
Jacob J. Mayer.

Policijantai dažinojo kad Po, 
nas Mayer paliko ta sztora pu
se po deszimts, Petnyczios va
kare ir kad jis su savimi buvo 
pasiėmęs to sztoro pinigines 
sziepos “safe” raktelius.

Jo žmona Ponia Dorothy Ma
yer policijantams pasakė kad 
ji pabudo apie vienuolikta va
landa ta vakara ar ta nakti ir 
girdėjo kelis vyriszkus balsus 
žemai, virtuvėje. Ji sako kad 
ji yra tikra kad vienas isz tu 
balsu buvo jos vyro, kuris sul 
keliais kitais sznekejo.

Ji toliau sako kad už keliu 
minu ežiu ji iszgirdo kaip auto- 
mobiliaus inžinas prastardavo.! 
Ji atsikėlė ir pažiurėjo pro: 
langa, ir pamate kai kas nors ) 
iszvažiavo isz j u daržo.

Hamilton Township polici
jos vyriausias detektyvas, Ka
pitonas John E. Bojarski sako 
kad iszrodo kaip kad jos vyras 
buvo keliu, kitu vagiu privers
tas to storo duris atrakinti, ir 
kad tie vagiai ji su savimi isz-

I
Policija pranesza, buk Jacob Į 

J. Mayer, A. and P. sztoro vir
szininkas likos nužudintas per 

metu žmogžudžiai, po tam lavonas 
inmestas in Delaware ir Rari
tan Kanalo, Princeton Town
ship pareita Fetnyczia apie 
1:30 valanda popiet. Policija 
jieszko žmogžudius ir pinigus.

PREZIDENTAS
ANT ATOSTOGŲ

I WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas D. Eisenhoweris 
vėl iszvažiavo ant atostogų in 
Augusta, Georgia, kur jis keti-i 
na kelias dienas praleisti be-1 
loszdamas “golfą” ir nori pa- 

į silsėti. Jis golfą losze in ba- 
goeziu kliuba,. Augusta Natio
nal Golf CMb. •

Baltnamu spaudos Sekreto
rius, James C. Hagerty sako,' 

’ i kad Prezidentes Eisenhoweris 
1 į stengiasi visu savo darba at- 
1 likti*pirm iszttižiuojant, ir kad 

jis tikisi k?d orą? bu^ gražus 
nors dSfeeliųiieni10^Jis isz-|

Columbi-iszskrido ant avo 
ne III” eropl io.

Kad N ugrysztu
a Mariuk, arMotina — 

tankiai misi j e su tete apie 
mane?

Mariuke - Teip mamyte! 
Tete kas ris sakydavo, 
kad tik mamlar ilgai nesu- 
grysztu.

STRAIKOS PLATĖJA 
KUBOJE

HAVANA, CUBA.—
Sukilėliu vadas, Fidel Castro į 
yra paskelbęs straikas, kurios Į 
yra suparalyžiavusios beveik į 
visa kraszta. Jos buvo pradė
tos in Camaguay su geležinke
liu darbininkais.

Dar tikros žinios neatėjo bet 
sukilėliai yra prižadėję pradė
ti visuotini vidaus kara kai tik 
po Velykų.

Sukilėliai ilgai grasino val
džia su tomis straikomis, ir Į 
dabar iszrodo kad jie baikas 
nekreczia, bet tas straikas vi
sur pradeda.

Armijos sztabas pranesza 
kad valdžios lakūnai nuszove, 
C-46 eroplana, kuris veže gink- ) 
lūs sukilėliams. Sulyg armijos) 
praneszimo, tas eroplanas nu-' 
krito in miszka kur jis sudege. 
Visi ant to eroplano žuvo.

Jeigu galima pasitikėti ant 
praneszimu isz Camaguey, tai 
sukilėlis Fidel Castro tikrai 
laimėjo nemaža muszi, kai jis 
tas straikas surengė ir paskel
bė. Jis yra pasiryžęs isz val
džios iszguiti Prezidentą Ba- °
tista ir jo partija.

Eina gandai kad nežinomi 
žmones sudegino traukinio 
stoti ,Dos Caminos, tarp Santa 
Clara ir Santiago.

Prezidentas Batista, per ra
diją prižadėjo kad sukilėliai 
bus numalszinti ir isz to krasz- 
to iszvaryti, bet jis perspėjo 
kad tai bus sunkus ir ilgas dar
bas. Jis kreipiasi in armija 
paramos ir praszo visu pilie- 
cziu remti valdžia ir jam pa
gelbėt toje kovoje su tais sugi- 
leliais.

SURASTAS
NEGYVAS

WEST CHESTER, PA. — 
Szeszios deszimts metu am
žiaus juodukas Harvey Jack- 
son, isz West Chester, buvo su
rastas ant geležinkelio rieliu 
negyvas. ‘

Policijantai buvo paszaukti, 
ir jie atsivežė su savimi polici
jos daktara Ashton T. Smith, 
kuris pasakė kad tas Jackson 
buvo pasimiręs ir gulėjo szale 
tu rieliu apie dvylika valandų 
pirm negu jo lavonas buvo už-) 
tiktas.

Keli jo draugai sako kad jis) 
diena priesz tai norėjo visus 
savo pinigus iszsiimti isz ban- 
kos; bet bankos kliarka buvo 
ji persznekejes ir buvo jam 
davės tik penkios deszimts do
leriu.

Policijantai nei cento nėra-j 
do jo kiszeniuose.

AUSTIN, TEXAS. — Kari- 
ninkas Major H. Doolittle, gar
saus Generolo James Doolittle 
sūnūs buvo surastas savo ofise 
begyvas. Szale jo buvo revol
veris.

Armijos virszininkas Dakta
ras sako kad szuvis isz to revol 
verio jam kakta perskele. Da
bar stangiamasi dažinoti ar 
czia jis netyczia nusiszove ar 
nusižudė.

Jo tėvas garsus Leitenantas 
Generolas James H. Doolittle, 
tuo laiku buvo in,‘Puerto Rico 
ir ten dažinojo apie jo sunaus 
mirti.

Leitenantas Generolas James 
H. Doolittle, to jauno karinin
ko tėvas, per kara atsižymėjo 
vesdamas pirmuosius Ameri
kos kariszkus eroplanus ir 
bombneszius priesz Tokyo 
miestą, Japonijoje. Jis dabar 
yra Vice-Prezidentas Shell 
Aliejaus Kompanijos.

EROPLANO
LIEKANO

Kita Eroplano Nelaime
CALCUTTA. — Lakūnai 

užtiko dingusio DC-3 eroplano 
liekanas, Himalaya kalnuose. 
Jie sako kad iszrodo kad visi 
dvideszimts žmonių ant to ero
plano žuvo. ,

Jo liekanos buvo užtiktos 
apie szesziolika myliu nuo 
Katmandu, Nepal.

Eroplanas, su szesziolika ke
leiviu ir su keturiais lakūnais 
ir darbininkais buvo iszskrides 
isz Simra ir skrido in Katman
du. Kelione paprastai užima 
apie dvideszimts minueziu. 
Bet tas eroplanas niekados ne- 
pasieke Katmandu miesto.

Kubos Prezidentas

Kubos Prezidentas Ful
gencio Batista czia peržiūri 
savo kraszto žemlapi, savo 
ofise in Havana, ir stengiasi 
iszrokoti kaip ir kur butu 
geriausia ir saugiausi suki
lėli Fidel Castro ir jo armi
jas suimti ir numalszinti.

Prez. Fulgencio Batista 
sako kad sukilėlio Fidel 
Castro jiegos jau ima iszsek- 
ti ir kad už trumpo laiko vi
sas sukilimas bus numal- 
szintas ir taika vėl vieszpa- 
taus Kubos kraszte.

-□ O Q
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Kas Girdėt Pypkes Durnai SAPNORIUS
Daug yra raszoma ir kalba

ma apie automobiliu nelaimes, 
Amerikoje. Kai kurie sako kad 
ant musu vieszkeliu kasdien 
invyksta baisios skerdynes.

Bet, prilyginus prie kitu 
krasztu nelaimes ant ulycziu ir 
vieszkeliu, tai musu vieszkeliai 
yra saugus, jeigu mes tas ne
laimes vokuosime nuoszim- 
cziais o ne skaicziais.

Aiszkus dalykas; Amerikoje 
atsitinka daug daugiau nelai
miu su automobiliais negu kur 
kitur, nes mes daug daugiau 
automobiliu turime ir daug to
liau keliaujame.

Bet pažiūrėkime in nuoszim- 
czius!

/
Del szimto milijonu kilomet

ru automobiliais keliones užsi- 
musza: asztuoniolika vakari
nėje Europoje; deszimts Ang
lijoje ; mažiau kaip penki Ame
rikoje.

Europoje tiek nelaimiu atsi
tinka del šziu priežascziu:

1— Septynios deszimtas nuo
szimtis del blogu keliu.

2— Dvideszimtas nuoszimtis 
del netinkamu draiveriu.

3— -Penktas nuoszimtis 
dviracziu ir pėstininku.

4— 'Penktas nuoszimtis 
netinkamu ir pasenusiu , 
mobiliu.

Nedarykie
Nedarykie jokiu liežuviu, 
Priesz viską netikiek 

liežuviams.
Persitikrink pirmiause gerai, 
Ar žodžiai kuriuos girdėjai 
Yra isztikruju teisingi.

niyliu in Reading miestą Ang
lijoje.

1 Szitokie kvaili ir tuszti 
priesztaravimai nieko gero ne- 
atnesza ju krasztui, bet daug 
propagandos duoda Sovie
tams.

Tas pats buvo ir Amerikoje, 
kai keli tukstaueziai susimis- 
lino marszuoti in Tautu San- 
jungos ofisus in New York. Ka 
tokie žmogeliai mielina nu
veikti? Jie mažai žino ir dar 
mažiau supranta kas j u paežiu 
kraszte dedasi ir darosi ir vi- 
siszkai nieko nežino apie Tarp
tautine Politika.

del

del
auto-

Ke- 
ragina

Su 283 Paveikslaii

; 160 Puslapiu
' 8 col. ilgio, 5% col. plocrio 
' Iszaiszkina sapna ir kaa 
i ateiteje stosis. Su priedu 
' planatu ir visokiu burtu. 
' Knyga in mmksztos po- 
! pieros virszeliuose. :: :: 
! Pinigai reikia siusti su 
i užsakymu:

: Tiktai,. . . $1.00
į Saule Publishing Co., 
i Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

t
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SVARBUS
PRANESZIMAS!

...APIE...
Vaikus ir ju
ISZAUKLEJIMA

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Tėvai stumdineja tuos ma- 
žiulelins, iszvąro laukan, pla
ka, keike, o ant galo laiko juos 
kaipo darbininkus kurie 
nesztu uždirbtus pinigus 
mo.

‘ ‘ Tegi 
pranta

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.

at-
na-

Demokratai Senatoriai 
fauver ir Humphrey 
Prezidentą Eisenhoweri priim
ti Sovietu boso Khruszczevo 
pasiulinimą kaslink sustojimo 
gaminti daugiau atominiu 
bomibu.

Augsztas Anglijos karinin
kas,. "Field Marshal Viscount 
Montgomery buvo atsilankęs 
pas buvusi Anglijos Premiera 
Winston Churchilli del arbatė
lės. Anglijos esamasis Premie
ras Macmillan dabar rengiasi 
pasitarti su Churchilliu kas
link Sovietu pasiulinimo liau
tis gaminus atomines bombas.

George V. Allen, Amerikos 
Informacijos Agentūros di
rektorius, sako kad buvo gali
ma kas nors padaryti apie Ru
sijos propaganda kaslink tu 
atominiu bombų pratybų. Jis 
sako kad dabar jo administra
cija turi gana bėdos kitiems 
krasztams paaiszkinti kodėl 
Amerika nepristoja Sovietu 
Rusijos pasiulinimo.

Prez. Eisenhowerio visos tos 
permainos kaslink musu krasz
to apsaugos (padarys isz musu 
Apsaugos Sekretoriaus gyva 

, Cara, bosai ant Armijos, Laivy
no ir Lakūnu Sztabo. Demo
kratas Senatorius Mansfield 
sako kad tiek intakes viename 
žmoguje nėra in sveikata lais
vo kraszto žmonemš.

Alzerijos miestuose vis nera
mu. Tik ana diena keturios de
szimts szeszi žmones buvo su
žeisti kai sukilėliai paleido ke
lias namie 'darytas sprogsta^i- 
czias bombas dviejuose mies
tuose. i

Maltos Premieras grasina 
iszvyti, iszguiti Tautu San- 
jungos atstovus "isz savo krasz- 
to, jeigu Anglija nesutiks pri
sidėti su keturiolika milijonu 
doleriu del to kraszto pramo
nes. Anglija tiek pinigu yra 
pasižadėjus tani krasztui duo
ti.

Czia, mes szitu žinueziu isz 
Vaszingtono visai nesupranta
me, bet savo skaitytojams pa
duodame taip kaip mes gavo
me: Darbo Sekretorius Mit
chell sako kad daug darbu at
sirado per pastaruosius du me
nesiu, bet bedarbiu skaiezius 
nesumažėjo! Jis sako kad tai 
geras ženklas. Mes pavedame 
savo skaitytojams ta gera 
ženklą szitose žinutėse sau su- 
sirasti. 1 •

Sovietu Rusijos Premieras 
Khruszczevas pasiėmė atosto
gas per Velykų szventes del 
deszimts dienu, per kurias jis 
stengiasi susidraugauti su 
Vengrijos vadais ir pasiteisin
ti už tas 1956 skerdynes kai 
Vengrai buvo sukilę priesz So
vietus ir buvo taip žiauriai ir 
kruvinai numalszinti. Jis da
bar visa beda meta ant Stali
no ir jo neva-padupezninku, 
pamirszdamas pasakyti ir pri
sipažinti kad jis buvo vienas 
isz Stalino uoliausiu padupcz- 
ninku.

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules”, stengiesi 

palaikyti sena preke, kaina 
tol, kol galėjo, bet, matydami, 
kad kiekviena menesi sunkiau 
ir sunkiau užlaikyti spaustuve 
ir iszleisti “Saule,” leidėjai 
yra priversti pakelti prenume
rata Dabar!!!

Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks:

Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

Kanadoje: Metams $8.00; 
puse meti^ $4.50.

Pietų Amerika, Vokietijoj ir 
Skotlandije:- Metams $10.00; 
pusei metu $5.50.

Atskiras “Saules” numeris 
10 centai.

Prenumerato ir atskiru nu
meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad “yiskas” mums 
teipgi pabrango! Pabrango vi
sas materijolas, kuris yra rei
kalingas laikrąszczio leidimui! 
“Taipgi sziandien viskas paki
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo- 
kescziai!” Tikimies kad musu 
Guodotini Skaitytojai supras, 
kodėl mes esame priversti tai 
daryti!

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

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

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

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

Apie tūkstantis vyru, mote
rų ir vaiku atklepetavo in 
Reading miestą, Anglijoje, pa

savo priesztaravima 
v a rt no j ima atomini u 

Penki tukstaueziai

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

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

<ai pri- 
fu'go nes 

ju viraš gyvenimas toksai bus 
kalba tėvai. Jeigu vaikai 
mums neprigelbetu tai nega- 
letumem isž vltgd iszbrist.

ii turi priprast 
pri^lumu, bet 
U turi būti pa
pildo, o ne kai- 
iies kūdikis tik 

pradeda iszsitpbuliriti, reika
lauja liuosyibes, linksmybes ir 
szirdingos teviszkos szilumos!

Ar-gi tokiam kūdikiui ne
skauda szirdeles, ar npkyila jo 
duszioje 'piktumas priesz jo 
gimdytojus? Vėliaus toki tė
vai stebisi kalbėdami:

Toki tie vaikai pikti! Nei 
gro žodžielio tėvams neduoda 
ir 1.1. .

Piktumas ir uęapykanta pra
deda augti szirdyje tokio kū
dikio, jeigu su juom pigtai pa- 
sielkineja.

Kūdikis, kuris randa laime 
po teviszka pastogia, niekad 
nopamislys kad jam tėvai nei 
gero vėlina, tokis kūdikis bus 
per visa savo gyvasti dėkingu 
tokiems tėvams. Tiktai tie tė
vai, kurie su vaikais gerai 
pasielgineja, žino kokius sal
džius ir auksinius vaišius ap
turės ant senatvės' nuo savo 
vaiku. i ' f

Skaicziau karta vienoje Ang- 
liszojc knygoje sekanezius žo
džius :

Svietas ne tėvas 
■Gyvastis ne motina.

Neturi žmogus giliuko jeigu 
ji neaplaikyis namie.

Niekas ne sztant inspeti ko
kis gvenimas randasi priesz 
musu vaikus, ir jiems yra pri
žadėta garbe ir turtas, ar kėlės 
in laime yra iszklotas rožėms 
ar erszkecziais.

Bet tiek žinome kad niekas 
musu vaiku taip nemylės kaip 
tėvai; niekas jiems tiek giliu
ko’neduos ir nevėlius kaip mo
tina vargingoje grinczeleje ir 
tėvas kuris sunkiai dirba per 
dienas del savo kudiko.

Tegul musu vaikai žino ir 
jauezia tai ant kožno žingsnio 

’ kad meile ji apsiaubineja, te
gul ir tai prijauezia jeigu ka
da užsitarnauja ant nubaudi
mo kad tai yra daroma su 
skausmu sziidįes nes tai del jo 

A A gero ir lawnesi i
i Gyvenimas to teviszka pa- 
i stogia privaloį būti del vaiku 
i saldus ir tykiį taip idant ve- 
i dėsniam savo gyvenime atsi- 
i miijRu jaunas Hienas lAipo ži- 
i bant^vai^ža|cfystaui dangu- 
i je. X*

:: DIEVAS ;: 
YRA AMŽINAS

■ Žinoma, vail 
prie darbo ir’ 
tasai pripraw 
gal pajiegas ki 
po nevalninko,

yTENAS žmogus turėjo laibai > 
daug vargu ir nelaimiu to- i 

del jis visuomet vaikszczioda- 
vo nulindęs. Jo žmona, nors ir 
ji turėjo kentėti visokius var
gus bet savo vyro nuliūdima, 
laike didžiause nelaime. Ji vi
saip stengėsi nuraminti savo 
vyra, bet negalėjo.

Viena dienai ir ji labai nulin
do, buvo nusiminusi. Vyras, ži
nodamas jos linksma būda, 
klausinėjo kas jai yra. Bet nie
kaip negalėjo iszklausti. Paga
liau s jo žmona pasakė:

— Szia nakti sapnavau la
bai liūdna sapjia. Sapnavau 
kad Dievas numirė. Visi aniuo- 
lai, dideli ir maži, ėjo ipaskui 
grabu ir kareziai verke. Ir man 
pasidarė labai nesmagu kad 
Dievas numirė, todėl niekaip 
negal iu nu si r aminti.

— Koks kvailas sapnas! 
Suszuko vyras ir pradėjo juok
tis. .

— Sapnas kaip sapnas, ko
dėl jis kvailas?

—■- Kaip-gi jis ne kvailas! 
Ar-gi gali Dievas numirti ? 
Dievas juk yra amžinas. Tai 
kam tu dabar esi nusiminus ?

Motere aprimo, nusiszypsojo 
ir ip akla use: .

1 t •=; - i

—< Ar tai mano sapnas nie
ko n'ereiszke? Tai dar musu 
Dievas gyvas?

— Žinoma kad gyvas, at
sake vyras. Ar tu jau isz gal
vos kraustais ar kuri gala, 
kaip tu gali taip neprotingai 
manyti ?

Tuomet motere tarė:
— Kadangi taip yra, tu 

kalbi, kadangi tasai geriauses 
ir maloningiauses Dievas yra. 
gyvas ir apie mus rūpinasi, tai 
kaip tu gali nusiminti ir abejo
ti Jo malonėje? Taipgi neuž- 
mirszk to geriausiojo Tėvo, 
pasitikėk Jo gėrybėje ir nebūk 
nulindęs.

Vyras susigraudino, padėjo 
visa savo vilti DieVuje ir jau 
daugiau nebuvo nulindęs, o sa
vo žmonai dekavojo už gudru 
iszgel'bejima isz nusiminimo.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

rodinti 
priesz 
bombų.
pradėjo tas atomines stacijas, i 
bet tik kokis tūkstantis iszte- 
sejo ligi galo. Jie pradėjo savo 
įpriesztaravimo paroda isz 
Londono, Petnyczioj, ir mąr- 
sziavo pešti penkios deszimts SAULE - Mahanoy City, Pa.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta, Robertas Velnias 
Medėjus; Kaip Kuzma Sknp 
korius Ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai

V

Knygos Did. 3%x5x/2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

“Saule” gražiausia 
barniausia dovana nuo 
vio, Lietuviui.

ir tin
Lietu

P ■ *

— Sieninia Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ir Angliszkais 
menesiais, si szventomis ir 
pasninkais. 50f> arba 3 už 
$1.35. Adres:

Saule Publ ling Co., Maha
noy City, Pa.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

?'

SK. VYKIT

PLA NKIT!

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

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

No.103—V aidelo ta, 
isz pirmutines puses 
(’zio
užlieku. 
dideliu puslapiu, 35c.

apraszy-

apysaka 
szimtme- 

iszimta isz Lietu vi szku 
Su paveikslais. 177

» *

v * - ■ A*

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galy lie meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
1.1., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; 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; 
Vaikueziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
ao. 58 pus., 20c.

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

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

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

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

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35o.
, No.142—Ą 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 Naktį 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

— 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.

lanin. 20c.
No.158—A p i e

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz-

Į 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 100 puslapiu35c.

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

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

No.173—Apie Talmudo Pa- 
' slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 

davinėti Pinigus. 45 pus., 20c
’ No.175—Kuczios Žemaites;

Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žinokis; 
Prietarai ir Buliai; Juokai ir 
Paveikslai. 2C'^

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

• ’ i
Kapitoną

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Liga

Knygute

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

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35 c.

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

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pągal isz- 
guldima Kun. Piliauskio,^su 
nekurias Naudingais Pade ji 
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. 35o.

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

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

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

Kaip Užsisakyta Knygas:

W^Pirkie U. S. Bonus!

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
tirno kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING 00., 
Mahanoy City, Pa., - D. B. B

t 1
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= JUD0SZIU5 -
TOLI, už geležinkelio busza- 

vo marios. Sutemoje nebu
vo' galima pamatyti vilniu, da- 
leke tiktai atbalsis oszianczio 
vandenio kuris baisiai kamuo- 
liavosi, palikdamas ant krantu 
baltus pietums putu po tam 
skalandymas ir tylus oszimas 
ant valandėlės, o vilnys tolino
si in nepamatoma sutema Ty
la.

Po valandėlei vela kas stai
ga augo, ėjo gailingyn ir nak
ties tamsybes pripildė neapsa
koma baime.

f

Per duris mažo namelio, pri- 
siglaudusio prie geležinkelio 
pylymo, iszejo basas ir vien- 
marszkinis gaspadorius Szala
jev. Pirmoj valandoj nieko ne
galėjo pažinti, bet kada, akys 
priprato prie tamsybes, aplin
kui nameli apėjo, apžiurėjo 
spintas ir truputi staptelėjo. 
Staigai rudenio vėjo smarkus 
paputimas atnesze nuo mariu 
atbalsi panaszu in 'žmogaus 
baisa. Szalajev pradėjo- smar
kiai klausytis, vienok mariu 
oszimas vislia sumaisze. Taigi 
pasuko prie duriu kada sztai 
jau gana aiszkiai iszgirdo pe
rimanti baisa žmogaus:

— Žustu, gelbėkite, žmo-

praszanti balsai apie gelbejima.
— Žustu, žmones gelbėkite 

jau šylu neturiu!
Prie geležinkelio pervažiavi

mo stovėjo sargas. Szalajev 
pribėgo prie jo ir szaukia:

—- Ko- stovi, ar negirdi? 
Koksai tai žmogus skensta ir 
szaukiasi pagelbos!

— .Girdžiu jau dvi valandas 
taip szaukiant, bet ka asz jam 
pagelbėsiu.

— Tai kodėl nedavei žinios 
pagelbinai stotijoj ?

— Kokiai stotijoj? Nieko 
nežinau. Pagaliaus tau turiu 
pasakyt kad man nevale- isz 
czionais pasitraukti.

Szalajev kaip beprotis nubė
go ant stoties, pribėgo prie 
duriu ir pradėjo szaukti.

— Yra ten kas? Greicziau! 
Del Dievo, valti duokite, kas' 
toksai skensta!

Už duriu koksai senelis ma
tomai apsileidžiusiai judinosi 
tamsiame kambaryje ir jiesz- 
kojo duriu. Pagaliaus atidarė 
ir suszuko:

— Kas tenai?
— Duok valti, reikia va

žiuoti ant mariu!
— Ka? Negirdžiu!
— Ei, senis netikėlis,' duok

linkui su vilniu oszimu rodos 
kad ji ir su valtimi prarys.

Kas daryti? Nuo kraszto ne
girdėt jokios pagelbos! Gal dar 
galimas , sugryžti, pamisimo, 
nes neiszgelbesiu, o dar ir pats 
pražūsiu. Bet kur ežia krasz- 
tas, katron pusėn irtis? Baisi 
tamsybe užklojo viską ir Sza
lajev suprato tiktai kad suka
si su valtimi ant vilniu vienoj,
toj paezioj vietoj arba slenka

*-*>M-*X-**»X-***»***X-*****4-»

nes, žustu!
Szalaijeva, tarytum, peiliu

valti, szen, sakau tau, žmogus 
ant mariu skensta! 1

kas vere in szirdi su szauksmu: (Senis pasijudino ir suszuko:
Žmogus koksai skensta! Taigi — Pabalys ji czionais atne-

ju pavirsziumi toliau in mariu 
viduri.

Dabar jau nemišlino apie ta 
kuri norėjo gelbėti, tiktai gal
vojo apie save kad butu gali
ma kaip nors dasigauti prie 
kraszto.

Staigai ant mariu pasklydo 
baisus szauksmas:

— Gelbėkite, žmones! ,
Szalajev isz visu savo šylu

nugriebė irklus. Dabar del jo
gyvavo tiktai tas vienas riks
mas. Užmirszo1 apie save. Pasu
ko valti ton pusėn isz kur atėjo 
balsas klausėsi.

Jani rod^^ade jis jau visa 
nakįį kovojo su audrai i* kad
pągelbos balsai isz visu pusiu 
in jo ausis atsimuszai.

Greitai atgano 
iszgirdo netoli 
stebetinusNhalf u s;

— Matoma 
pamislino, tai-gi sujudino 
lais ir suriko:

— Daug jus yra?
—■ Du, asz ir sžuva!

šaunume ir 
saves kokius tai

skensta keli, 
irk-

greitąį inbego pirkelei! ir pra
dėjo- rengtis.

— Motin! Motin! Suszuko), 
pasiunsk Vania in sarbybinius 
namus, ant mariu kas toksai 
skensta!

—-■ Kas tau ten, kodėl ne
miegi, atsake senute pasikel- 
dama isz guolio ir trindama 
užmiegotas akis.

— Pažadink Vania, pra- 
szau!

Iszsitrauke isz po lovos di
dele lazda ir ilga stora virve ir 
iszbego. Tuo tarpu prie nameli 
važiavo koks tai vežimas. Sa-

sze tokiose tamsybėse, kur asz 
senas irsiuosiu, marios taip la
bai sujudintos ir mes tenai 
taipat galime pražūti!

— Dar pabandysiu suzya- 
.nyti ant. alarmo gal iszgirs .kas 
isz tu kurie laisvai prisirasze 
prie gelbėtojų draugijos. 0, 
mano Dieve!

Ir nubėgės senelis prie stul
po nutvėrė szniura ir pradėjo 
visoms syloms zvanyti.

O tylioj naktyje sklydo po 
apylinke ir ramiai mieganeziu 
žmonių perimantis visus baime 
varpo balsas.

New Yorke yra tokiu mergeliu 
Kurios turi susidejusios 

pusėtinai pinigėliu, 
Bet yra ten tokiu latreliu, 

Kurie prisiplaka prie 
mergeliu, 

Kaip tai vienas isz tokiu 
nevidonu, 

Iszviliojo pinigus nuo 
Keliu, ir iszdumė in Chicaga, 

Jeigu mergeles pinigus 
laikote, 

Tai tokiems szpiceliams 
neduokite, 

Toki latrai prie jus 
prisiplakė, 

Tykoja ant jusu pinigu, 
•Paskui iszbęgai po velniu, 
Geriau manes klausykite:

Del Savęs ‘Saule’ užsiraszykite 
Tada daugiau žinosite.

Tokiems apsigautie
, nesiduosite, 

Juk reikiė protą turetie, 
Tokiu Švietimu szpiceliu 

neklausytie, 
Turite nuo saves toli 

nuvalyti.
* * *

Szalajev pagriebė valtyje 
virve ir paleido in tamsia pla
tybe, norėdamas kaip galint 
pataikint ta vieta isz kur gir
dėjosi balsas. Nutvėrė tai-gi 
irklus, paisiyre areziau ir vėl 
paleido virve.

Tuo tarpu drueziai valtyje

Nutvėrė drueziau irklus ir 
pasuko virsz-žmogiszka šyla 
valti szviesos pusėn, mislyda- 
mas kad ant kraszto yra bent 
kokia pagelba ir žiburiu duo
da apie tai žinoti.

Szviesa artinasi ir tarytum 
augo vis areziau jo. Atgavo 
sąmone ir misliu laisve ir bai
me visiszkai isznyko. Laike 
valti tik tiesiog ant žiburio, 
būdamas iszdidžiu ir laimingu 
nes mate prie savo kojų iszgel- 
beta žmogų.

Netrukus skenduolio pa
klausė:

— Kas tu do vienas? Kaip 
tas atsitiko kad skendai, isz 
kur tu atsiradai ant mariu?

Drebantis ir pertraukiamas 
balsas isz valties atsiliepę:

— Pone, asz ne czionyksz- 
tis, gryžau mariu krasztu na
mo po keliu metu kalėjimo; 
naktis, patamsėję paklydau ir 
per daug prisiartinau prie 
kraszto nuo kurio mane vilnis 
ir pariebe.

Pertrauke ant valandėlės, 
valtyje buvo tylu ir tik girdė

josi iridy krutėjimas su szu- 
nięs urzgimu.

—• Pone, asz ketverius me
tus nemaeziau motinos, atsi
liepė yel drebantis balsas isz 
valties, iszkentejau taip daug, 
vargas, kalėjimas, niekur at
ilsio ir pastoges nes matote, 
pone, asz, asz su “vilko bilie
tu.“

Toje valandoje Szalajev su- 
trepleno kad net valtis sudrė
bėjo ir dar smarkiau su irklais 
sujudino ir paklausė: '

r-r- Ka sakai? Tu su “vilko 
bilietu?“

— Taip, pone, su “vilko 
bilietu.“

Szalajev taip smarkiai pra
dėjo žerti irklais kad tarytum 
vilnys stenėjo ir traukėsi sza- 
lin isz po valties kuri vis smar
kiau skubinosi prie kraszto.

Netrukus priesz Szalajevo 
akis sumirgėjo mariu krasztai 
kur buvo matoma jau žmones 
ir judanti vežimai.

Valtis lengvai insinere in 
smiltis, prie jos prisiartino 
greitai koki tai žmones, tarp

kuriu Szalajev pamate du poli- 
cijantus. k

Tai-gi iszejo isz valties, pas
kui ji pinniau iszbego ant 
kranto biednas szuniukas besi- 
kratydamas linksmai, o po tam 
isz valties iszlipo svyruodamas 
ir nuolatos drebėdamas bįęd- 
nas, iszgelbetas žmogus ir eme 
žiūrėti ant tu atėjusiu žmonių 
tartum dar pats sau netikėda
mas kad randasi jis tarp gy
vųjų.

Pasižiurėjo' su baime in tam
sias mares isz kuriu stebuklin
gai jis likos iszgelbetas ir da
bar nprejo pulti po kojų savo 
iszgelbetojui ir jam nuoszir- 
džiai padekavoti, tai-gi susiju
dino, kaipo norėdamas kur tai 
eiti.

Tuo tarpu Szalajev tvirtai ji 
nutvėrė už peties ir suriko:

— Palauk!
Atsisukęs in stovinezius po- 

licijantus atsiliepe:
— Imkite ji, jis isz kalėji

mo ir be paszporto!
-----PABAIGA-----

o o □

:: Apie Vaikus Ir Ju Iszauklejima ::

lajev sulaikė ji szaukdamas:
— Sustok, girdi?! Žmogus 

koks ant mariu skensta, reikia 
eiti jam pagelbon!

Vežėjas vienok sutarszkino 
botagu ir nuvažiavo sau toliau.

Szalajev užkeikė ir paslys- 
cLamas kas valanda, bego prie 
geležinkelio pylimo iszilgai.

O nakties sutemoje tai nu
tilsią viskas ant valandėlės, tai 
vėl atlekia nuo mariu szaltas, 
smarkus vejas ir nesza baisu,

Sunku vienok buvo sulaukti 
kad kas ta baisa iszgirstu. Bu
vo antra valanda nakties ka
da visi kietu miegu miegojo.

Už varpo balso nebuvo net 
girdėt ar nelaimingojo balsas 
susilpnėjo ar jis jau nuskendo. 
Tiktai vejas nuo mariu nesze 
garsu vilniu oszima.

— Na, tai asz pats irsiuo
siu, tarė pats in save Szalajev. 
Kaip-gi ežia negelibejus Krik- 
szczioniszkos duszios!

Leidosi in mares, atsiriszo 
valti, pastvėrė irklus ir sujuto 
kaip vilny s nesza valti o tamsi 
nepermatoma platuma neleido 
aplinkui nieko pamatyti.

Senelis tuo tarpu perstojo, 
zvanyti. Pastovėjo dar valan
dėlė beglausy'damas, persižeg
nojo ir nuėjo sau butan mur
mėdamas :

— Dieve susimylėk! Kaip
gi ežia tokioj naktyje eiti ir ka

Ar jus moterėles vietos 
stuboje neturite, 

Jeigu apsedia guzute gerete, 
Tai mat, Scliuylkille 'taip 

nekurios daro,

pasilenke virves patrauktais ir 
priesz save pamate žmogaus 
szeszeli kuris baisiai drebėjo 
ir rankoj vienoj laike suspau
dęs szuniuka.

Szalajev nutvėrė szuniuka ir 
imnete valtin po tam su sun
kenybe intrauke žmogų kuris 
be šylu iszsiti’ęse ant valties 
dugno.

Atsiduso ir isztiese szlapius 
savo peczius.

Dabar jo vienatine rnislis 
buvo pasukti įn kraszta. Bet 
kur yra szioja* valandoje, kat
ron pusėn turi kreiptis, nežino
jo visai!

Baisi tamsybe, pasibaisėti
nas vilniu oszimas ir fiziszkas 
iszsitempįnias apėmė ji taip 
drueziai kad jau mistino ran
kas nuo irklu apleisti kad stai
gai per miglas pamate maža 
kaip žvaigždele, szviesa.

Price $3.00 State point styl<

Kelis buteliukus parsivaro, 
Aplink stala susėda,

Gere visos net geda, 
O tada visokiias dainas 

dainuoja,
Ir biauriai pliovoja.
* * *

Girdėjau kad už Pottsvilles 
Yra tokiu stirnaieziu 
Paklydusiu keliolika

Lietuvaicziu,
Tosios nežino ar Lietuvaites 

jos, 
Ar isztrankos kokios, 
Po visokias pakampes 

! valkiojasi,
Ir tuom da puszinasi, ' 

Galvai užrietus supacierauja, 
Naktimis bambiliais važinėja,

Taikiai tokios mergeles 
uodega pasvyla,

Kada isz maiszo iszlenda yla, 
Juoku ten pilna invales, 
Tuszczia ju ant pagalios.

; arba pradžia
; SKAITYMO 1
; ...ir... ■:

RASZYMO j
Ii 1 I
s 64 pus. Did. 5x7 col.:
•: Dabar Po 25c.
f Saule Publishing Co., !•
;• Mahanoy City, Pa., U.S.A.

gelbėti, juk tai ir paežiam rei
kėtų pražūti! Tasai biedniūke
lis jau turbut nuskendo ir tas 
antras turės pražūti. O Dieve, 
ęusimylek!

Ir tuojaus kambaryje pasi
girdo senelio knarkimas.

O tuo tarpu audroj ir tamsy
bėse kovojo su smarkiomis vil
nimis Szalajev.

Jis buvo vienas, atskirtas 
nuo svieto.

ĮKur imtis? Tanki migla ap

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

^Pirkte U. S. Bonus;

COLORS: Red, Black, Green, 
Blae, Gray, Copper.

Mahanoy City ’a. - U. S. A;

Tikra Teisybe

BŪDAMAS ant kriksztynu 
ana diena, turėjau gera 

proga iszgirsti kaip nekurios 
moteres kalbėjosi alpie vaikus 
ir ju iszauklejima. Isz tos pro
gos pasinaudojau ir raszau 
“Apie Vaikus.“

Linksmos kriksztynos, sve
teliai gere ir giedojo kiek tik 
kam intelpa, o po tam?...

Po tam. kudikisauginasi.
Tik viena motina geistu 

triustis apie savo kūdiki dau
giau, nes vargsze užimta sun
kiu darbu, neturi nei valandė
lės kad kūdiki prigulinežiai 
dažiuret.

Kita motina gal ir turėtu 
laiko ant to, bet tingi, nes jai 
mažai rupi vaikai, kad tik duo
ti ka pavalgyt, apredyt ir szio- 
ki toki parėdai uždėti ant jo, po 
tam iszstumti laukan kad jai 
nesipainiotu po kojom.

Atėjus in tokius namus klau
siu: “Kur jusu vaikaį?“

Vaikai?! Juk žmogus džiau
gėsi kaip iszeina isz namu, ne
rėkia ir nedagrista.

Kaip-gi jie jums dagrista?
Negali nuo ju atsiginti, nuo

latos tik klausinėja per visa 
diena: “Mamyte, kodėl saule 
nusiliedžia? Mamyte, kodėl 
musu kaimynas turtingas, o 
mes keneziame varga? Todėl 
juos iszvijau laukan, tegul sau 
laksto po stryta, nes neturiu 
laiko( atsakinėti tokiams 
snargliams.

IszvarytaS “snarglys” lau
kan, eina tarp* kitu vaiku, 
klausinėja, klauso ir mokinasi 
visokiu biaurybiu!

Jau ka mokinasi tai mokina
si!

Kiti vaikai iszmokina ji vog
ti, keikti, kramtyt tabaka, me
tytis akmenais, kankyt žvėris 
ir daug kitokiu daigtu.

Po tam, kada kūdikis prade
da del tėvu būti piktas ir ne
paklusnus, kada pradeda atsa
kinėti ir prieszintis ir atnesza 
in namus sarmata, tada tai mo
tina pradeda verkti ir rugoti: 
į Auginau ji, auginau ir už 
tai, Dievyti, tiek rupesezio ir 
sarmatos dabar turiu!

Motinėlė, ne auginai tai savo

kūdiki tiktai ji maitinai ir ap- 
denginejai, o tas ne yra augi
nimu !

Auginti kūdiki tai nereisz- 
kia ji maityt ir apredyt, bet ir 
jo duszia reikia isztobulint, 
turėti gera atyda ka kūdikis 
girdi ir dirba ir su kokiais 
draugais sėbrauja.

Tėvai negali padaryti dides
nes skriaudos savo vaikams 
kada juos iszvaro isz namu, 
kad jiems nesipainiotu po ko
joms ir neklausibetu nereika
lingu užklausymu. Daro jiems 
didele skriauda jeigu juos ne- 
apsiaubineja teviszka meile. .

Vaikai — tai yra jaunos au-’ 
guoles kurie reikalauja szvie
sos ir karszczios (teviszkos 
meiles) kad augtu ir iszsiple- 
totu, szviesa ir karsztis tevisz
kos meiles puola in kudikiszka 
szirdele, o tik mylinti vaikai 
auga laimingai.

Reikia iszauginti kūdiki 
taip kad jam butu gerai ant 
szio svieto ir kitiems kurie su 
juom gyvens. O kad gerai butu 
tai yra svarbiu reikalu ir pri
valumu tėvu.

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

Jeigu Permainote 
Savo Adresus 

Gyvenimo

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

Vaikai niekados neprivalo 
būti sunkenybe namuose, nes 
jie turi tiesa szeimyniszkam 
lizde, nes reikalauja ir turi tie
sa reikalauti nuo savo tėvu 
mokslo ir pasikalbėjimo nes ju 
tėvai yra jiems daraktoriais ir 
augintojais.

Namas be vaiku yra liūdnas 
ir kurezias kaip sodas be pauk- 
szcziu, kaip laukas bę žiedu. 
Gyvenimas bę vaiku tai nuliu- 
dusi kelione be vilties.

Vaikai priduoda norą ir pa- 
jiegas tėvams Ir taja vilti kad 
viskas, kas yra gera ir laimin
ga duosis del vaiku iszlaimet.

Bet reikia žinot kaip vaikus 
augint ir paguodot.

Svarbiausia yra isz jaunu 
metu apsiaubinet vaikus savo 
saldžia ir jauslinga meile kuri 
yra taip reikalinga dęl jaunos 
szirdeles o be kurios nąmie yra 
szalta ir nesmagu.

Nę eina czionais apie paga- 
dinima vaiku, pasidavinet ju 
valei arba pavėlinti jiems ant 
ju pareikalavimu. Vaikus gali
ma mylėti ir apsiaubti tevisz- 
ku gerumu, bet užlaikyti savo 
paguodone ir teviszka rūstu
mą.

Vaikai privalo tai pažinti ir 
suprasti; jeigu tęvai ant ko 
nesutinka tai ne įsz piktumo 
tiktai del ju gero ir laimes.

Vaikus reikia taip augint 
kad turėtu visiszka užsitikėji
mą tėvams ir nesislęptu priesz 
juos žodžiais ne mislimis.

Niekas ant svieto negali pa
rodyt kūdikiui taip lygaus ke
lio kaip tėvai, nes tęvai priva
lo kūdiki vesti tuom keliu 
žingsnis įn žingsnį ir rodyt sa
vo pamokinimais kelia teisin- 
gystse, cnatos ir iszmintingys- 
tęsi t

Daugeliose musu szeimynose 
szitaip atsitinka c

[Tasa Ant 2 Puslapipį.

“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai
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Žinios Vietines
— Seredoj pripuola Szv. 

Kaliksto ir Szv. Bernadetos, o 
Tautiszka Vardine: Giedrius. 
Ir ta diena: 1789 m., Jurgis Va- 
szingtonas iszvažiavo isz Alt. 
Vernon in New Yorka užimti 
savo (pareigas kaipo Anieri kos 
Prezidentas. Ta trumpa kelio
ne užėmė visa sanvaite.

— Ana vakara, in Log Ca
bin Inn, Lakewwod, darbinin
kes ir darbininkai isz Union 
National Banko, turėjo “Bon 
Voyage Parte” del garbes Pa
neles Florence Kralikiute, nuo 
333 W. Maliatnoy avė., kuri at
liks cruse ant laivo in Bahama 
Salų. Visi vėlina Panelei Flo
rence^ laimingos keliones.

J- ,J

— | Žinios aplaikyta mieste 
aipie iįirti buvusio miesto gy
ventoj, Jono Navitsko, isz 
Wheaton, III. Velionis mirė 
Balandžio 3-czia diena 1958 m. 
Daugelis metu gyveno Maha- 
nojuje ir dirbo angliakasyklo- 
se. Paliko savo ipaczia Urszule 
(Qitinskiute); tris-sūnūs: Ra- 
pala, Joną ir Juozą, taipgi 
duktere Prane, visi isz Illinois, 
ir svaine Della G raliam'isz Ma- 
hanojius. 'Laidotuves in vyko 
Paue-delyje, Balandžio 7rta 
diena in Wheaton, Ill.

— Ketverge (pripuola Szv. 
Aniceto, o Tautiszka Vardine: 
Vore. Ir ta diena: 179U m., mirė 
Benjamin Franklin, vienas isz 
didžiausiu ir gabiausiu Ameri
kos mokslincziu. Jis buvo Dip- 
liomatas, raszytoas, iszradejas 
ir laikrasztininkas.
. — Sekantieji likos priimti

del gydymo in Ashland ligon- 
bute: ponia Blancze Cuniene, 
nuo E. Spruce uly., mieste ir 
poniai Rozalina Szoliene isz Gi
rardville.

— Petnyczioj (pripuola Szv. 
Aipolouijo ir Szv. Amidejo, o 
Tautiszka Vardine: Sąvartas! 
Menulio atmaina: Naujutis. Ir 
ta diena: 1906 metuose apie 
penktai valanda isz ryto Cali- 
fornijos valstija pajuto žemes 
drebejima. Drebėjimas tęsęsi 
tik viena minutėlė, bet iszka- 
dos 'buvo tiek padaryta, kad 
tokios nelaimes Amerikoje dar 
iki tada ir iki sziol nebuvo. Tas 
žemes drebėjimas paliko San 
Francisco miestą be szviesos, 
vandens, szilumo ir be jokio 
susisiekimo. Tas žemes drebė
jimas pasiekė ir kitus miestus 
ant Pacifiko mariu kranto, net 
per du szimtu septynios de
szimts myliu. Beveik penkios 
mylios to San Francisco mies
to skersai ir iszilgai išzdege, 
28,180 namai buvo sunaikinti, 
450,000 žmonių neteko namu, o 
iszkados buvo suvirsz penkių 
szimtu milijonu doleriu. Tas 
viskas pasidarė tik in viena 
minuta!

Shenandoah, Pa. —
— Ana diena, senas gyvento

jas, Jonas Galinis, nuo 234 W. 
Mount Vernon uly., puldamas 
savo namuose, sužeidė savo 
ranka ir koja. Gydosi namie.

gal. Paliko dvi dukterys: Ona 
pati Jono Pocziuno namie ir 
Helena, pati Kazimiero Mar
kausko, Mexico City, Mexico; 
sunu Taniosziu, kuris tarnauja 
U.S. Merchant Marine in Mary 
land; sesere Amilija Naujalie- 
ne isz Frackville, taipgi tris 
anukus. Laidojo Panedelio 
ryta, su apiegomis in Apreisz- 
kimo P. Marijos bažuyczioje 
devinta valanda ir palaidota 
in parapijos kapinėse.

Tamaqua, Pa. —
Jieva Balsiene (Buszkevicziu- 
te) isz miesto, kuri nesveikavo 
ilga laika, pasimirė pareita 
Petuyczia po piet, kai veže in 
Coaldale ligonbute. Velione gi
mė Shenandoah, o 1918 metuo
se apsigyveno Tamakveje. Pa
liko duktere R. Ferrari mieste; 
dvi seserys: Mare Becziauskie- 
ne mieste ir Margarieta Bonai- 
vieziene Mahanoy City, taipgi 
anūke. Laidojo Panedelio ry
ta su apiegomis in SS. Petro ir 
Povilo bažuyczioje devinta va
landa ir palaidota in parapijos 
kapinėse.

Lansford, Pa. —
Lehigh and Navigation Kom
panija pranesze, buk kompani
jai nemano varyti anglini bizni 
isz Panther Valley maiiiiu, nes 
tos mainos del kompanijos ne
užsimoka. Daug angliakasiu 
neteko darbo.

Frackville, Pa. —
— Veronika Zaniene, nuo 

118 N. Sixth uly., pasimirė pa
reitai Ketverga savo namuose. 
Velione gimė Lietuvoje, po tė
vais vadinosi Veronika Gvas- 
dytiute. Jos vyras Tamoszius 
mirė vienuolika menesius at-

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 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 j u 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

EROPLANAS
PARSZLUBAVO

TRAVIS AIR FORCE BA- 
SE, CALIF. — Lakunu Sztabo 
C-97 eroplanas su penkios de
szimts asztuoniais žmonėmis, 
pargryžo, kai vienas jo inžinu 
užsidegė, kai jis skrido tarp 
Travis ir Honolulu.

Szitas didelis, dvieju augsz- 
tu erroplanas pasekmingai 
parszlubavo be vieno inžino in 
Traiį^^kir Force (fkise. apie 
penkios myliu nuo
Sai>Francisco, Calif. •

Lakūnas to eroplano yra Ma
jos Charley McGugan. Jis su 
kitais lakūnams baigė pus-sep- 
tintos valand |s kelione kai tas 
inžinas užSid

PASZOVĘ
KOSTUMER1

Saliuninkas 
Suaresztuotas

Minersville, Pa. —
— Kazimieras Vaiezekaus- 

kas isz miesto, kur jis gydėsi 
in Pottsville ligonbute, ana 
diena sugryžio namo, jausda
mas daug sveikam

Pajieszkojimas
Pajieszkau Adoma Vainala- 

vieziu ar jo szeimyna, asz no
riu sužinoti apie savo branges 
gimines, ar dar jie sveiki gyvi 
ar ne. Ir dar labai indomu su
žinoti apie Baltamorijos (Md.) 
gyvenanezie Szvento Kazimie
ro Vienuolyne Marija, Vitalija. 
Praszau atsisžaukti ant szito 
antraszo: Mano adresas: f
Marija Vainalavicziene,
Naujos Ūtos apylinke ir 
pasztas, Prienų rajono,

Lithuania, L.T.S.S.R.

STRAIKOS ARTĖJA

Vokiecziai Rengiasi 
Straikuoti

GELSENKIRCHEN, VO
KIETIJA. — Vokietijos val
džia stengiasi iszvengti ar 
kaip nors sustabdinti gresian- 
czias Plieno Straikas, Ruhr 
slėnyje.

Intakinga ir galinga Plieno 
ir Geležies Darbininku Unija 
atmete pasiulinima pakelti 
darbininkams algas penktu 
nuoszimcziu.

Czia tuose fabrikuose dirba 
szimtas asztuonios deszimts 
tukstaneziu darbininku, ir tie 
fabrikai yra vieni isz didžiau
siu ant viso svieto.

Vakaru Vokietija pagamina 
daugiau negu dvideszimts ke
turis milijonus tonu geležies ir 
plieno. Tik Sovietu ir Ameri
kos krasztai turi didesnius to
kius plieno fabrikus.

Unija reikalauja deszimta 
nuoszimti daugiau algos. Dar
bininkai rokuojant musu pini
gais dabar gauna apie asztuo
nios. deszimts penkis centus 
ant valandos.

Capital Airlines ‘Viscount’ Eroplanas Susprogo Ir Sudužo

PHILADELPHIA, PA. — 
Vienas kostumeris inejo in 
Torch Bar saliuna, mieste, pa- 
prasze mažos bonkutes alaus ir 
pradėjo lerma kalti.

Saliuninkas ir bartinderys, 
trisdeszimts keturiu metu am
žiaus Seymour Kaplan, tuo- 
jaus suprato kad jo saliunas 
ne pirmas tam kostumeriui, 
kuris buvo pradėjęs Velykas 
szvesti biski ankseziau. Jis ta 
pusztuszczia alaus bonkute 
nuo to kostumerio dvideszimts 
devynių metu amžiaus Wm. 
Lafferty ir pasakė kad jis jau 
gana, szventes Velykas.

Kostumeris Lafferty labai 
garsiai nesutiko, ir dar gar
siau davė visiems tame saliune 
žinoti kad jis nesutinka.

“Asz tave užmusziu! Asz vi
sus j u nudėsiu,“ pradėjo Laf
ferty grūmoti ir szveploti. 
Kostumeriai greitai dingo nuo 
baro.

Saliuninkas pasiėmė revol
veri isz po baro ir paleido ke
lis szuvius in grindas ir iszgaz- 
dino ta William Lafferty, ku
ris iszrepliojo isz saliuno.

Už keliu minueziu jis vėl su- 
gryžo, nusistvere tuszczia bon- 
ka nuo baro ir ja paleido in sa- 
liuninka. Saliuninkas suspėjo

Czia keturis deszimts sep
tyni žmones žuvo purvyne ir 
dumble, kur didingas ir bai
siai greitas Capital Airlines 
“Viscount” turbo-jet ero
planas susprogo, nukrito ir 
sudege.

Szitas eroplanas su 47 
žmonėmis jau leidosi in trijų 
miesto aerodroma, kai štai- j 
ga jis susprogo ir nukrito in į 
pelkes. Eroplanas skrido i 
isz New York in Chicaga.

Tai didžiausia ir liūdniau
sia eroplanu nelaime nuo 
1958 metu, kai du dideli ero- 
planai susikūlė padangėse 
virsz Colorado upes.

Eroplanu kompanijso mok- 
slincziai ir inžinieriai grei
tai pribuvo. Jie stengiasi 
isztirti kodėl tokia baisi ne
laime atsitiko, kai oras buvo 
skaidrus ir kai tas eroplanas 
buvo taip arti saugios vietos 
nusileisti.

Eroplanu kompanijos vi
sados taip stengiasi isztirti 
tokias nelaimes, kad galėtu 
savo eroplanus geriau intai- 
syti, kad kad tokios nelai
mes antru kartu neatsitiktu.

Czia, su szitu eroplanu to
kie tardinimai yra ypatin
gai svarbus, nes szitas ero
planas nėra gamintas, staty

tas Amerikoje, bet isz Ang
lijos parsitrauktas, ir daug 
tokiu eroplanu dabar lekia 
ir dar daugiau yra statoma. 
Už tai labai svarbu dažinoti, 
ir greitai dažinoti kas ten 
atsitiko.

Szitas eroplanas turėjo in- 
žinus isz Rolls Royce kom
panijos Anglijoje. Ta Rolls 
Royce automobiliu kompa
nija gamina, stato ant viso 
svieto didžiausi ir geriausi. 
Už tai taip svarbu dažinoti, 
ir greitai dažinoti kas ten su 
tuo eroplano inžinais atsiti
ko. s

--------★--------

Graudinga Apyskaita

patupti už baro. Lafferty nu
sistvere dar kelias kitas bon- 
kas ir pradėjo jas leisti in ta 
bartinderi, kuris vėl in laika 
pasikavojo už baro. Bartinde
rys vėl pasiėmė savo revolveri 
ir dar kelis szuvius paleido in 
grindas. Kostumeris Lafferty 
vėl iszlingavo isz saliuno.

Už kokio pus-valandžio jis 
buvo surastas ant ulyczios. Po- 
licijantai^buvo fkiszaukti ir jie 
rado kad Lafferty buvo in 
szlauni paszautas.

Bartinderys prisipažino kad 
jis buvo kelis szuvius paleidęs, 
be? jis misliuo kad visi tie szu- 
viaj^ataike h^rjfldas ir neži- 
nojoWd vien kuisą tam pasi- 
gerusiam kožumeriui pataikė.

Policijantal buvo priversti 
ta bartinderipent laikinai su- 
aresztuoti, 
verio be pav|nimo, bet jie sa
ko kad jis 
paleistas.

,taikė n grėdas ir neži-

turejima revol-

is iszteisintas ir

Mielas Skaityto 
tavęs priklauso

Gimines, pažystami ir su- 
siedai su eroplanu kompani
jos darbininkais in trijų 
miestu aerodroma in Mid-

land, Michigan. Eroplanas 
susprogo ir nukrito tik tris 
szimtus pėdu nuo aerodromo 
vietos, kur jis butu galejes

saugiai nusileisti. Kai tik 
jis nukrito buvo aiszku. kad 
nėra vilties kad kas nors ta
me gaisre iszliktu gyvas.

Atsimink! 
jai kad nui 
“Saules“ at is: Ar ja skaity
si, ja indom^sies, ar laiku ai 
silyginsi, ar paremsi!

BANKIERIUS 
SUARESZTUOTAS

Vairavo Girtas;
Susimusze

M00REST0WN, N. J. — I 
Szeszios deszimts septynių me
tu amžiaus Robert J. Keisling, 
Camden Trust bankos pirmi
ninkas buvo iszteisintas kas- 
link vairavimo automobiliaus 
kai jis buvo pasigėrės, bet tu
rėjo užsimokėti szimta doleriu 
baudos ir visus kasztus už tai 
kad jis neatsargiai savo auto
mobiliu vairavo ant Borton' 
Landing vieszkelio in Moorse
town miestą, kur jis susimusze 
su kitu automobiliu, kuri vai
ravo 20 metu amžiaus Michael 
Cunniff, isz Haddonfield.

Bankierius buvo teisėjo Ce
cil A. Bowers in Maple Shade, 
nuteistas.

Eroplano Lakūnas

Kapitonas William J. Hull 
44 metu amžiaus, vairavo ta 
nelemta eroplana, buvo la
kūnas, vairavo ta eroplana. 
Visi 47 žmones žuvo ant to 
eroplano, kuris skrido isz- 
New York in Chicago kai ta- 
nelaime atsitiko arti prie 
nusileidimo vietos.

Nelaimes Auka

Glenn W. Parsons, isz Up
per Montclair, New Jersey, 
buvo vienas isz tu kurie žu
vo. Ponas Parsons buvo dir
bės in Midland, Michigan, ir 
rengiasi savo szeimyna czia 
parsiveszti ir czia apsigy
venti.




