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Saitas eroplanas per kelias 
valandas sukosi virsz Japo
nu Jwakuni Marinu aerodro
mą,kai vienas jo ratu nugri- 
to. Lakūnas norėjo beveik 
visa savo gazoliną sudeginti 
isznauduoti pirm negu jis | 
nusileisi, nes tada, jeigu ero
planas sudusztu, tai butu 
mažiau pavojaus nuo gaisro.

Eroplanas R4Q po keliu 
valandų nusileido pasek

Isz Amerikos
PATARIA

FABRIKANTAMS

Nemainyti 
Automobiliu Madas
WASHINGTON, D. C. — 

Senatorius Arthur V. Watkins 
Republikonas isz Utah valsti
jos automobiliu fabrikantams 
pataria, kad jie ateinancziais 
metais nemainytu savo auto
mobiliu madų, bet gaminti to
kius paežius kaip ir sziais me
tais. Jis pataria taip sutaupin- 
ti pinigu ne tik sau, bet ir 
tiems kurie perkasi naujus au
tomobilius.

Senatorius Joseph C. O’Ma
honey, Demokratas isz Wyo
ming valstijos taip pat pata
ria. Jis sako kad taip fabrikan
tai daug pinigu sutaupintu ir 
duotu jiems proga parduoti 
sziu metu asztuonis szimtus 
tukstaneziu tu nauju automo
biliu, kurie jie dar iki sziol nė
ra pardavė.

Detroit mieste, fabrikantu 
virszininkai yra iszrokave kad 
permainyti madas automobiliu 
del ateinaneziu metu kasztuos 
daugiau kaip viena bilijoną 
penkis szimtus milijonu dole
riu, del szesziu milijonu auto
mobiliu. Jeigu fabrikantai 
naujos mados automobiliu at

mingai, kad darbininkai vi
sa ta aerodroma nuliejo su 
tam tyczia intaisytomis pu-, 
tomis, kad tam eroplanui 
butu minkscziau nusileisti ir 
kad jis greicziau ant žemes 
sustotu. Eroplanas nuslydo 
apie tūkstanti du szimtu pė
du pirm negu sustojo, bet vi
si asztuoni marinai ant to 
eroplano iszliko gyvi ir svei
ki.

einancziais metais negamintu, 
tai jie galėtu automobilius pus- 
trecziu szimtu doleriu atpigin
ti.

POLICIJANTAS
PRASZALINTAS

PHILADELPHIA, PA. — 
Keturios deszimts devynių me
tu amžiaus policijantas, Frank 
Caccuro buvo policijos komisi- 
jonieriaus Thomas J. Gibbons 
praszalintas, kai jis buvo su
gautas ir suaresztuotas už tai 
kad jis pasigėrės automobiliu 
vairavo.

Leitenantas Walter Petro
vich sako kad policijanto Cac
curo automobilius susimusze 
su Barney D. Gerber automo
biliu, apie septinta valanda 
vakare.-

Caccuro tuo laiku ncejo poli-į 
cijanto pareigas, bet jis, ne-1 
žiūrint to, buvo praszalintas.

KALINIUI
BUVO DOVANOTA
PHILADELPHIA, PA. — 

Jaunuolis John Orsino, su- 
cziuptas vagis, razbaininkas, 
kuris buvo paszautas ir kuris 
paszove detektyvą, South Phi- 
ladelphijoje, yra beveik visu 
policijantu gerai žinomas kai
po vagis, razbaininkas, valka
ta ir niekam vertas bomelis.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Nixonas Pargryžo, Prez. Eisen
howeris Iszkilmingai Pasitiko. 
Tūkstantis Kareiviu Ir Marinu 

Pasiunsti In Puerto Rico
Ir Kuboje

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos sostine, Vaszingto- 
nas iszkilmingai ir triukszmin- 
gai pasitiko pargrysztanti 
Vice-Prezidenta Nixona isz 
Pietų Amerikos triukszmingos 
keliones.

Prez. Eisenhoweris asme- 
niszkai ji pasitiko ant Nation
al Aerodromo, isz kur jis ji 
parsivežė in Baltuosius Namus 
del užkandžio.

Su Prezidentu, Nixona pasi
tiko Amerikos Sekretorius 
Dulles ir abieju partijų vadai, 

Teipgi pribuvo beveik visi 
Pietų Amerikos krasztu Užsie
nio Ministerial ir Atstovai.

Baltnamu Spaudos Sekreto
rius James C. Hagerty paskel
bė kad visi valdžios darbinin
kai yra isz darbo atleisti del vi
sos dienos, kad jie galėtu, jei
gu norėtu pasitikti pargrysz
tanti Vice-Prezidenta.

Bet nežiūrint viso s z i t o 
triukszmingo pargryžimo isz į 
Pietų Amerikos; visiems Ame- 
rikiecziams kaip ant delno 
aiszku kad ta Vice-Prezidento 
draugiszka kelione in sveczius 
in Pietų Amerikos krasztus ne
buvo pasekminga, kad jis ten 
nieko ar visai mažai ka gero 
nuveikė.

Bet niekas Nixono nekalti
na. Kaip tik prieszingai, visi ji 
giria kad jis taip Dipliomatisz- 

ANTRAS AMERIKOS į 
KNYGYNAS BEIRUT

SUKILĖLIU
SUDEGINTAS

____
BEIRUT, LEBANON. — • I 

Sukilėliai apvogė ir sudegino 
antra Amerikos knygyną ir in
formacijos agentūra, in Bei
rut.

Riauszininkai sukurstė Le- 
banono valdžios prieszus, ku
rie baisiai daug iszkados pada
re ir sudegino antra Amerikos 
knygyną. Lebanon valdžia yra 
Vakariniems krasztams palan-; 
ki.

Bendros straikos vėl . buvo 
paskelbtos, kurios szita syki 
suparalyžiavo pramone ir už
dare miesto uostus.

Vienas žmogus buvo nužu
dintas pirm negu valdžios ka
reiviai pribuvo.

Beveik visas miesto susisie
kimas buvo suparalyžiuotas.

Amerikiecziai Beirut mieste 
buvo perspėti neiszeiti isz savo 
namu ir nesiunsti savo vaikus

kai pasielgė per visa ta audriu-' 
ga kelione.

Bet Kongresas netylėjo ir; 
dabar nebetyli. Senatorius 
Wayne L. Morse, Demokratas 
isz Oregon, tuojaus paskelbė 
kad Senato Komisija greitai 
pradės tirti visa musu Užsie
nio Politika su tais Pietų Ame
rikos krasztais ir pareikalaus 
žinoti, kodėl musu atstovas,, 
Vice-Prezidentas Nixonas bu
vo taip stumdomas tuoseį 
krasztuose!

Tuo paežiu laiku viskas eme 
virti ir kunkuliuoti Vaszingto-i 
ne:

Venezuelos Užsienio atsto-! 
vas greitai nusiskubino in vai- j 
džios sztabo ofisus pareikszti 
savo asmeniszka ir savo krasz- 
to bendra užuojauta ir atsipra- 
szyma už visa tai kas atsitiko 
jo kraszte, kai Vice-Preziden
tas Nixonas tenai atsilankė.

Jis skubinosi visiems užtik
rinti kad jo valdžia yra ir buvo 
padėjus visas pastangas kad 
parūpinus Vice-Prezidentui 
saugia kelione jo kraszte.

Prez. Eisenhoweris spaudos 
laikrasztininkams pasakė kad 
visi tie nemalonumai tuose 
krasztuose galėjo iszkilti isz 
tu krasztu asmeniniu bedu 
kaslink pramones, bedarbo ir 
vargo.

Bet jis greitai pridėjo kad 

in mokyklas.
Valdžios kariuomene eina\ 

sargyba prie visu Amerikos 
namu, ofisu.

Jau keli menesiai kai szitas 
politinis raugas kilo, iki dabar 
jau kraujas prasiliejo ant uly
cziu.

Politiniu partijų nariai ir 
pasamdinti žulikai susikirto su 
viens kitu. Kiek buvo galima 
sužinoti, tai dvi partijos kurios 
sukilo' priesz valdžia buvo,, yra 
maža Komunistu partija vadi-’ 
narna Baath Partija, ir Sočia- i 
listu Nacionalistu tautine par- j 
tija.

Kelios sprogstanezios bom
bos buvo susprogdintos krasz-' 
to sostinėje, bet mažai iszka
dos padare.

Laikrasztininku sztabas pra- 
nesza kad Lebanese policija 
suaresztavo Belgijos Konsulą, 
Poną Dusan, kai jis ženge sker- ’ 
sai Lebanese-Syrijos rubežiu' 
su trisdeszimts penkiais maszi-! 
niniais karabinais, trisde
szimts penkiais kariszkais ka
rabinais, keturios deszimts 
penkiais mažesniais ginklais ir

galimas daigias kad ežia Ko
munistai tu žmonių vargus- ir 
bedas isznauduoja ir tenai 
buntus šukele priesz Amerikos 
Vice-Prezidenta.

Apsaugos Sztabas paskelbė 
kad dvi Paratruperiu kompa
nijos ir dvi Marinu kompani
jos, kurias sudaro apie tūks
tantis kareiviu, buvo greitai 
eroplanais pasiunstos in Car- 
ribbean juras, in Ramey Aero
droma, in Puerto Rico ir Guan
tanamo Bay, Kuboje, kad už
tikrinus saugia kelione Nixo- 
nui. Szitie musu kareiviai te
nai buvo pasiunsti ne tiek as- 
meniszkai eiti sargyba, kiek 
tu krasztu valdžiai ir armijai 
stoti in pagelba, jeigu tokia 
pagelba butu reikalinga.

Pietų Amerikos Ambasado
riai ir Atstovai Vaszingtone 
rengia priėmimo vakariene 
Vice-Prezidentui ir jo žmonai.

O kaslink pasiuntimo musu 
kareiviu tenai, Prez. Eisenho
weris paaiszkino kad jis tik 
pasiuntė musu Paratruperius 
ir musu Marinus in vietas kur 
jie butu arti tu krasztu j eigai 
tie Pietų krasztai jaustųsi kad 
jiems reikia pagelbos. Prezi
dentas sako kad ežia nieko to
kio keisto ar svarbaus nėra, 
nes musu kariuomenes neper - 
ženge jokio rubežiaus. ..

CO O i_j

baisiai daug kulku ir kitu 
ginklu. Jie teipgi jo automobi
lyje rado daug plakatu priesz 
valdžia.

Arabu Prezidentas Nasser, 
per radija ragino visus Leba
non kraszto žmones sukilti 
priesz savo valdžia.

LAIKRASZTININ-
KAS SUMUSZTAS

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA 
— Laikrasztininkas Thomas 
F. Brady, isz New York Times, 
New York redakcijos, buvo 
sumusztas Sziaurineje Afriko
je. Ji apdaužė apsaugos polici
ja in Alžira.

Jis tuo laiku davė savo ži
nias per telefoną, in Paryžių, 
kur randasi ‘New York Times’ 
pilnas sztabas. Staiga viskas 
ant to telefono nutilo. Visiems 
buvo paaiszkinta kad tas tele
fonu pasikalbėjimas buvo lai
kinai nutrauktas, kad valdžios 
atstovai galėtu ta telefoną 
vartuoti. Bet vėliau tas laik- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

JUODAS DEBESYS

Philadelphijos Sarmata
PHILADELPHIA, PA. — 

Žmones greitai pamirsz to jau
no Korieczio studento nužudi- 
nima Philadelphijoje.

Philadelphijiecziai yra mate 
ar skaitė daug ka panaszaus 
savo laikraszcziuose ar savo 
akimis mate ant savo ulycziu: 
sztorninkai apmuszti, apvogti; 
biznieriai nužudinti; policijan- 
tai suszaudinti. Ir už keliu die
nu tik sumuszti ar nužudintu 
naszles ar naszlaicziai tai atsi
mena.

Pastaruoju laiku, kai tas 
jaunas Korietis studentas In- 
Ho Oh buvo nužudintas, laik- 
raszcziai piktai pyszkino 
straipsnius apie policijantas, 
apie teisėjus, apie kalėjimus ir 
stengiesi ka nors kaltinti.

Bet dabar jau visi vėl nuri
mo ir —pamirszo.

Keli teisėjai tuos jaunus žu- 
likus visokiais vardais iszvar- 
dino ir taip gavo proga savo 
vardus paskelbti laikrasz
cziuose; miesto District Attor
ney pareiszke kad jis pareika
laus mirties bausmes tiems 
žmogžudžiams.

Ir nespėsi m e szita straipsne
li baigti iszpyszkine, kai szita- 
me mieste bus daugiau vpgys- 
cziu, daugiau szunyseziu ir gal 
net ir žmogžudyseziu.

Miesto laikraszcziai daug 
rasze apie tuos jaunus žulikus, 
žmogžudžius, bet tik praeina
mai ir mažomis reidomis pasa
kė kad visi tie žulikai buvo 
Juodukai.

Laikrasztininkams uždraus
ta savo raportuose sakyti kad 
ta ir ta padare, taip ir taip nu
sikalto Juodukas, Italijonas, 
Lenkas, Airiszis ar Lietuvis, 
nes redaktoriai bijosi kuria 
grupe ar tautine ar rasine už-

Generolas Omar Bradley, 
(po kaire) pasitarė Vaszing- 
tone su Kongresmonu Carl 
Vinson, Demokratu isz Geo
rgia, Kongreso Apsiginkla- 
vinimo Komisijos pirminin
ku, pirm negu jie jiedu stojd 
vieszai už Prezidento Eisen- 

gauti.
Keli isz szitu Juoduku žuli- 

ku buvo penkis ar szeszis sy
kius suaresztuoti ir pasmerkti, 
bet vis buvo geru ir kiszkia- 
szirdžiu, minksztagalviu teisė
ju iszteisinti ir paleisti.

Politikieriai nebedrysta ežia 
iszsižioti, nes jiems rupi visu 
balsai, votai.

Daug Philadelphijiecziu da
bar grasina pirktis-revolverius 
ir juos su savimi nesziotis, ne
paisant kad tai yra instatymu 
uždrausta.

Mums iszrodo kad jau laikas 
ne tik laikraszcziams bet ir 
teisėjams drąsiai ir vieszai pa
sakyti ir sau prisipažinti kad 
dauguma tokiu szunyseziu, va- 
gyseziu ir žmogžudyseziu Phi
ladelphijoje yra Juoduku pa
pildoma.

Juodukai yra daugiau kaip 
puse Philadelphijos miesto da
bar užkariavę ar bent pasisavi
nę. Baltųjų žmonių vaikai da
bar nebedrysta bovintis jiems 
miesto inrengtuose darželiuo
se, nes tenai Juodukai yra vis
ką užėmė; biznieriai nebeisz- 
drysta skustis, bet ir jie ežia 
yra baisiai daug nukenteje nuo 
tu Juoduku. . ■

Daug mokintoju dabar ne
ima darbus tose mokyklose, 
kur randasi Juodukai mokinai.

Miesto valdžia aiszkinasi ir 
teisinasi kad ji ežia yra bejie- 
ge, kad miestas neturi gana 
tinkamu vietų tokiems prasi
kaltėliams; kad mieste nesi
randa gana jauniems kalėjimu 
ir pataisos namu.

Jeigu ir taip, tai kodėl nėra 
gana tokiu vietų? Kas ežia kal
tas? <

Ta pati miesto valdžia mili
jonais szneka apie naujus 
miesto centro valdžios ofisus, 
apie visokius puosznius kam
barius, apie didinga ir erdve 
sportams arena, stadija. Mums 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

howerio nusistatymą suvie
nyti visas tris musu karisz- 
kas szakas, Armija, Laivyną 
ir Lakunu Sztaba. Genero
las Bradley yra buvęs pir
mutinis pirmininkas Bendro 
Virszininku Sztabo.

o o o
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Kas Girdėt
Eina gandai kad Ispanijos 

Diktatorius Francisco Franco 
lakai susirgęs, ir kad jam rei
kia keliu pavojingu operacijų. 
Bet jo kraszte dabar neramu, 
ir eina gandai apie sukilimą. 
Jis negali palikti savo vieta, 
jeigu nori palaikyti savo val
džia. Už tai, dabar eina gandai 
kad jis isz savo vietos pasi
trauks, ir kitam ja paves, jeigu 
gales kaip nors susitarti, susi
derinti.

Philadelphijoje, vienas dar
bininkas užėjo in ofisą pasiim
ti savo Bedarbes czeki, pinigus 
isz kompanijos, ir darbininkei 
tame ofise pasakė: ‘‘Kad loska 
pasiskubinkite, nes mano taxi 
laukia manes.” ,

In New Haven, Conn., John 
Murphy buvo nugabentas in 
kalėjimą už girtuokliavimą, ir 
ant rytojaus 'buvo nuvesztas in 
teisėjo ofisus. Jis teisėjui pa- 
siaiszkino kad tai jo girtuok
liavimo sukaktuves, nes tai 
jau penki szimtai sykiu’ poli- 
cijantai yra ji suaresztave už 
girtuokliavimą. Teisėjas nepa
niekino tokias sukaktuves, pa
tarė jam eiti namo ir iszsipagi- 

; rioti, nes szita syki jis nebus 
arešztuotas ar nubaustas.

In Ferrara, Italijoje, Romo
lo Bocchi inteike paliudinima 
su daug pasiraszytu vardu, 
kad jis gali stoti in Senatorių 
rinkimus. Jos tas pabudinimas 
buvo atmestas už tai kad dau
giau kaip szeszios deszimts 
moterų buvo pasirasziusios ant 
to jo pabudinimo, ir visos bu
vo pamelavusios kaslink savo 
metu. !

In Tokyo, Japonijoje, Detek
tyvas Toshio Asanuma buvo 
paskirtas sekti vagius, kurie 
ant traukiniu apvagia kelei
vius. Jis pats buvo suarezstuo- 
tas kai kitas detektyvas ji su- 
cziupo vagiant vienos mote- 
riszkes pinigine masznele.

In Sydney, Australijoje yra 
rodomos muving pikezieris 
apie New Guinea. Australijoje 
tas paveikslas, veikalas yra už
vardintas : ‘ ‘Pasivaikszczioji- 
mas Rojuje.” Tas pats pikezie
ris buvo partrauktas in Ameri
ka ir ežia jis užvardintas: “Pa- 
sivaikszcziojimas Pekloje. ’ ’ 

___x—_____
Pernai Aujerikiecziai in ban

ka indejg, susitaupino daugiau 
kaip szesziolika bilijonu dole
riu.

Kubos, valdžia dabra jau ne
sistengia pirktis ar vogtis 
ginklu, ir karabinu isz Ameri
kos, kai jos virszininkai pasi
skaitę Amerikos laikraszcziuo- 
se kad Amerikos jaunieji rei
kalauja vis daugiau ginklu del 
savo asmeniniu susikirtimu; 
ant ulyteziu.

' • -■ * •

Mokiniai ir studentai turi 
treczia procentą taksomis mo
kėti ant visu savo knygų ir ki
tu reikmenų del mokslo. Szi to
kios taksos isz tikrųjų skriau
džia musu mokinius ir studen
tus;

Vaszingtoue, valdžia reika
lauja visa milijoną doleriu 
vien tik del sznapso, degtines 
ir kitu svaigiiiancziu gėrimu,

del Politiniu ir Dpliomatiniu 
svecziu, kurie ežia, atsilanko 
isz kitu krasztu.

Sziais metais buvo paskirta 
tik szeszi szimtai tukstaneziu 
doleriu, ir valdžios Atstovai 
sako kad tai neužteks.* /

Valdžia perkasi šznapsa be 
taksu. Gero sznaipso bonka val
džiai kasztuoja apie du dole
riu.

Pypkes Durnai

Gimtines Minėjimas
Pranyko tos dienos 

laimingos,
Būtent skaisezois ir 

meilingos,
Kaip augau pas savo 

tėvelius, .
Renkant geliu žiedelius.
Kur man niekas nerūpėjo, 
Szirdis nuo skausmo 

nesopejo,
Buvo visada linksma ir 

smagu,
Taip savųjų genezių ir 

draugu.
Tevynia brangia 

pamylėjau,
Darbavausi kiek galėjau, 
Žuvo tas laikas taip greitai, 
Kaip sapnai, kaip durnai.
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NaTURALLY, they're Important to you! That's why we want you 

to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you . . . the magic is in the making of these 
Invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line.*

Let us show you the J 1 

Slower QtiUllng oQln.\

Matyti kad mums vis kasz
tuoja, ar mes rengiamies in ką
rą ai' tariamies apie taika.

Anglija tinkamai atsake So
vietams in ju reikalavimu kad 
Amerika ir Anglija liautųsi 
Sprogdinusios tas atomines 
bombas del pratybų,ir mėgini
mu, susprogdindama viena, isz 
savo didžiausiu tokiu bomibu, 
Balandžio 28-ta diena, virsz 
Centrai Pacifiko vandenų.

Amerika ketina panasziai 
savo tokias atomines bombas 
patikrinti už trumpo laiko.

Amerikos© nelaimes ant 
vieszkeliu nors biski sumažėjo 
per pastruosius metus buvo 
szesztas nuoszimtis mažiau 
mirtingu nelaimiu su automo
biliais.

BROLIO BALSAS 
:: ISZ KAPU :: 

— Gerai eime, sutiko jis. 
Nuėjimo in ta vieta prie upelio 
kurioje dar vaikais būdami, 
mes, Alena, Jonas ir asz eida
vom žaist prie jo. Tylėjom mes 
eidami. Asz 'maniau kaip ežia 
jo pradėjus toliau klausinėt. 
Jurgis irgi buvo užsimanstes 
ka tokio, ėjo tylėdamas. Mud
viem priėjus upeluka, asz sė
dau ant akmenio ir žiurėjau in 
Kriaunai tekanti upeli, kuris

tykiai sriuveno. Jurgis nuo
stoliai stovėjo ir su syk puolė 
jis drueziai in žeme. Atsigryž- 
tu, o, Jėzau! Jėzau! Suszukau 
ne savo balsu iszsigandus. Pri
bėgus prie jo ir bandžiau pa
kelt isz vietos, bet nepajudint 
negalėjau. Pradėjau szaukt: 
Jurgi! Jurgi! Kas tau pasida
rei Kelkis! Žmones gelbėkite! 
Jurgis kaip negyvas gulėjo ne
sijudindamas. Began prie upe
lio vandens atneszt, neturiu 
kuom. Pribėgus vėl prie gulin- 
czio Jurgio pradėjau ji kelt 
szaukdama: Jurgi! Jurgi! Kel
kis! Tuo syk lyg kas suėmė ma
no rankas drueziai ir suszuko: 
“Katre! Eik szalin nuo szio 
žmogžudžio!,” O, Jėzau Mari
ja! Suszukau ne savo balsu isz- 
sigandusi ir atszokau nuo jo. 
Apsidairiau aplink, niekur 
nieko nesimatė, jokios gyvos 
esybes, apart manės ir Jurgio, 
nebuvo, visur tyla vieszpatavo, 
tik negarsus upelio sriuveni- 
raas girdėjosi.

Iszgazdintai nematomos esy
bes balso, norėjau jau bėgt link 
namu, palikusi ji vien abegu- 
lin’ti, bet staiga sukrutėjo Jur
gis ir pradėjo keltis. Pasikėlė, 
vos ne vos galėdamas pastovet 
ant kojų. Jis atrodė suvargęs, 
persimainęs veidas jo iszbales, 
vos pažint buvo galima. Priė
jau arti prie jo ir užklausiau:

— Jurgi, ar tu nežinai kas 
nužudė mus broli Joną?

— Ar kvaila esi, kad klau
si manes?! Ka asz galiu žinot, 
kas'ji nužudė? Atsake jis piktu 
balsu, ir pradėjo szalintis nuo 
manės. Bet staiga, vėl pradėjo 
dribt ant žemes, vienok sziaip 
taip siisilauke ir prisiartinęs 
prie medžio, atsirėmė in ji akis 
primerkęs sunkiai atsiduso.

— Katre, eik szian ]>rie 
manės prabilo jis. Priėjau prie 
jo. Katre, asz nužudiau, nuSZO- 
viau Joną. Ar matei kaip asz 
gulėjau ant žemes? Tai jis lai
ke mane, taip, kaip asz ji lai
kiau, tada, kada ji nuszoviau. 
Ta nakti asz nebuvau Barnio 
kazirnyežioj. Atmeni, asz bu
vau pas jus. O eidamas namo 
sutikau Joną einant isz Barnio 
nusiminusi, pikta. Susistabdes 
ji užklausiau, kas yra, ar vėl 
nepasisekimas su pinigais ? Jis 
paemes mane už pecziu dru
eziai pakratė ir isz mano ran
kovių iszkrito trys kazyrios: 
tūzai, kuriuos asz visuomet 
slaptai nesziodavau ir iszgra- 
jindavau pinigus isz Jono. Jo
nas pamate kazyres, suszuko: 
A, tai tu toks draugas! Ir už 
tai uovisuomet iszgražini pini
gus isz manės! Tai pasakęs, pa
silenkė paimt kazyres. Asz nie
ko nelaukdamas griebiau ji už 
apykak—les ir pasiėmęs revol
veri, kuri visuomet prie saves 
nesziodavau eidamas in Bar
nio kazirnyczia ir paszovau ji. 
Paskui palikes ji nuėjau namo 
niekeno nepatemijamas. Nu
szoviau dėlto, nes bijojau kad 
nesužinotu Alena ir jos szei- 
luyna apie musu neiszlaikymo 
žodžio nuo kazyravimo. Asz 
Joną visuomet neteisingai aip- 
kazyruodavau. Dabar jis butu 
iszdaves mano suktybes ir to
dėl nutariau ji nuszauti. O ka
dangi asz ta vakara nebuvau 
pas Barni, tai niekas nepaina- 
'ne aut manės kad asz bueziau 
padaręs ta baisu darlia.Dabar 
eik namo ir pasakyk tėvams ir 
Alenai, kad asz nuszoviau Jo
ną. Užmirszkit mane ir atleis
kit man už jums padaryta 
skriauda.

Eik Katre, skubėk, palik 
mane viena czionai, sakes jis 
man. Palikusi ji, tekina leidau
si namu link. Uždusus parbė
gau ir pasakojau viską teve
liami ir sesutei. Jie netikėjo 
isz karto mano papasakojimui. 
Pertikrinimui ju, ėjom visi in 
ta vieta, kur asz ji palikau. At- 
eje, radom Jurgi gulinti negy
va su perszauta galva, kuris 
rankoje laike savo paties re- 
vęlveri. Kadangi savžudyste 
buvo aiszki, taį jokiu tyrinėji
mu nebuvo.

-----PABAIGĄ-----

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
saito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
ezio isziinta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35ę.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
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 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 Nevalinin
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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

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; 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—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 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—Bzakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.150—Apie Duktė Akmę- 
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 ju nuliūdima.

laniu. 20e.
No.158—A p i e Kapitoną* 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
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 100 puslapiu35c.

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., 2ūo,

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

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

Kitokios Knygos

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

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

180y2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaua 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c. •

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15o.

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. 
Pūkine apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas;

Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, reikia 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 prieinu* 
timo kasztu.

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

MPirkie U. S. Bonus!
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Brolio Balsas Isz Kapu

“SAULE” M AH ANO Y CITY. PA.

(JIEDRUS pavasario rytme-Į 
tys. Szvelnutis pietų vėje

lis maloniai glaste žaliuojan- 
czias pievas ir pražydusiu ge
liu 'žiedus.

Isz giedraus dangaus žėrėjo 
balt-veide saule ilgais, neper
traukiamais spinduliais ir 'bu- 
cziavo kiekviena žiedelio lape
li. Saulutes meile visur viesz- 
patavo; pievoje ir tamsioje gi
rioje. Vyturys augsztai paki
lęs skambancziu savo balsu 
sveikino iszauszusi rytmetį ir 
pakilusi isz nakties saldaus 
miego artoja. Tukstancziai 
balsu paukszteliu skambėjo 
vyszniu sodleyje ir žalioje gi
rioje: visi gėrėjosi, džiaugėsi 
ir sveikino iszauszusi pavasa
rio ryta.

Paemes in ranka szautuva, 
ėjau pagiriu, žiūrėdamas in ža- 
liuojanczius lauktis, žiurėjau 
in nepermatoma giria, in aug- 
sztus szakotus medžius ir klau
siau slaptingo ju szlamejimo, 
oszimo.

Pagiryje, szale vieszkelio, ei
nančio per giria, pamacziau 
žilaplauke senute besėdint, 
kurios akys buvo giliai indu- 
busios, veidas raukszletas, isz- 
džiuves, rankos sunykę, vien 
tik kaulai iszmarginti mėlyno
mis didėlėmis gyslomis. Ji 
tvarkė koki tai ryszuliuka, ku
ri turėjo su savimi ir sau pus
balsiai kalbėjo. Asz nuėjau 
prie vieszkelio patirt senutes 
ankstyva atsilapkyma ir prisi- 

~ artinos prie jos, pasveikinau, 
tardamas “gera ryta.”

— Acziu sūnaiti už gera 
ryta. Bet rytas del manes 
sziandien nelabai geras. Sztai 

1 saulute jau arti priesz-pieėziu 
pakilus, o asz vos giria perė
jau. Gan ankstyvai pakilau szi 
ryta ir leidausi eit. Sakau, kol 
saulute nepakils augsztai ir 
nekaltina, bus geriau ir dau
giau galėsiu nueit. Bet kažin 
kas man Užėjo szi ryta kad be
einant pradėjau sla'bt, akyse 
pasidarė- tamsu, galvoj ulžia, 
kojos stingsta ir vos, ne vos, 
pajėgiau, giria pereit ir sukniu
bau czionai.

— Kur-gi tamsta keliauji? 
Matyt kad ne isz musu apylin
kes esat.

Ar Ragavote 
ANDRULIO SŪRIO?

Jeigu ne, tai užsisakykite, o 
karta paragavę, insitikinsite 
kad,

Tikrai Skanus!
Kreipkite pas savo sztornin- 

ka arba raškykite tiesiog pas:
Michigan Farm Cheese Dairy, 

John Andrulis, Pres.,
Fountain, Mich.'

Vasario, kuomet vyksta vi
sokį Iszvažiavimai ar Piknikai 
tai,

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

4->♦•♦>**** ****** X T

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”

Atėjo mergele pas 
vaikina,

Iszejo su juom 
pasivaikszcziot, 

Kaip- ilgai vaikszcziojo 
nežinau, 

Tiktai ant ryt dažinojau, 
Kada sugryžo buvo 

tamsu suvis, 
O ir rado užrakytas 

duris, 
Ka galėjo daryt?

L-yst per Įauga reik 
megyt.

Na; ir mėgino, i 
Bet už vinies drese 

užsikabino,
Atgal leidžiasi, 

Bet dresiuke už vinies 
laikosi, 

Czia ne'bage persisuko, 
Kojos augsztyn galva 

nusisuko.
Ant laimes vaikinas 

pribėgo, 
Mergele nuo vinies 

iszgelbejo, 
Bet jekes isz stubos 

neiszgavo, 
Su perpleszta drese 

namo nuvandrayo.
* * * -

Vienam mieste Michigan 
bobeles susivaidykite, 
Norints žmonių ne 

juokinkite,, 
O jeigu pecziu užkurete, 

Tai in niekur 
nesivalkiokite, 

Teip kaip viena neseniai 
padare, 

Pecziu užkurie ir 
I duris uždare. 
Nubėgo pas kurna 

guzutes gert, 
O czia stuba pradėjo .

degt.
Ant giluko kaimynas 

užgesino, 
Tai tik biski apsvilino.
Kada boba parbėgo, 
Vietoje padekavoti, 

Ant kaimyno užsėdo, 
Sako: tegul butu

l sudegus.
Kam tau reikėjo kiszti 

! nagus!
Žinoma, žmogelis turėjo 

igesyti, 
; Kad savo stubele 

apsaugoti, 
Ba kad bu tu užsidegus,

Tai butu ir jojo 
susprage jus!

Skaitykit “Saule”

— Sūnaiti, klausi numes 
kur kelia,unu? Keliaunu in 
Kražius ant Szventu Sekminių 
Atlaidų. Esiu isz anos puses 
Beržininku parapijos ir jau 
trys dienos kaip iszejau isz na
mu. Mat, nuo musu labai toli 
in Kražus, ipekscziai einant 
ima kelias dienas nueit, o dar 
kaip mano sveikatai tai ir dau-

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

giau. Mat, esiu pasižadėjus isz 
jaunu dienu kad per visa gyve
nimą kas meta peksczia atlik
siu kelione in Kražius per Sek
minių Atlaidus.

— Moeziute, del kogi tams
ta esat 'padarius tokius priža
dus kankyt save su kelionėm ir 
ka jie gero gal duot žmogaus' 
gyvenimui ir del kokiu tai 
priežaseziu yra daromi? Pa
klausiau asz.

— Matau, kad tu, sūnaiti, 
nieko nežinai apie prižadus. Ir 
tiesa, kad szios gadynes jauni 
žmones nežino ir negali žinot, 
nes nėra dabar prižadai daro
mi ir žmones in juos netiki taip 
kaip senovės laibais. Senovės 
laikuose daugel buvo daromu 
visokiu prižadu. Asz pasisky
riau padaryt prižadus dėlto 
kad viena karta labai isszsi- 
gandau iszgirdus savo tikro 
brolio baisa, kuris buvo jau 
mires. Nuo to ingavau baimes 
liga kuri kankino ir persekiojo 
mane ilga laika. Važinėjau pas 
visokius gydytojus, geriau vi
sokias gyduoles, kas tik ko
kias patarė, niekas negelbėjo. 
Amžina atilsi mus parapijos 
nebaszninkui kunigėliui, ku
riam pasiskundus ir -papra- 
szius rodos jis greieziausia lie
pė raszytis in tokius prižadus, 
kad peksczia atlikcziau kas 
meta kelione in tokias vietas, 
kur randasi koplyczios. Pasi
rinkau Kražius ir pradėjau at
likinėt savo užduoti. Na, ar 
vierysi ar ne, man pradėjus 
lankyt ir szventai pildyt savo 
priederme, kaip ssu ranka at
ėmė nuo manes liga ir pranyko 
baime, visiszkai sveika likau, 
rodos kad nebuvau sirgus. Mat 
Dievas yrai galingas ir kartu 
mielaszindingas, tik reikia 
melst jo, o jis nepamirsz ir isz- 
klausyt tikro praszymo kiek
vieno.

— Moeziute, ar nemalone- 
tum papasakot man, kaip tai 
galėjo numirėlio balsas iszgaz- 
dint jus? Kokiu budu tas galė
jo invykt? ,

—• Asz buvau dar tik sze- 
sziolikos metu mergaite. Gy
venom viename kaimelyje prie 
ukes. Mes augom prie savo te
veliu trys isz viso: asz, mano 
sesute Alena ir brolis Jonas. 
Jonas ir Alena buvo dvynukai. 
Netolimoj nuo mus kaimelio 
buvo viena, krautuve, kuria už
laikė du vyrai, -Simonas ir Ju- 
vwwvwwwwwwvw
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arba pradžia ;[ 
SKAITYMO į 

...ir... ;!
RASZYMO ;!

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

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

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo
i------------

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.” 

liūs Baniai. Žmones pasakoda
vo kad jie yra dideli kaizirnin- 
kai ir buk lai užlaikydavo ka- 
zirnyczia, bet buvo policijos 
persekiojami tai viską palike 
turėjo neszd'intis toliau.

Vėliaus pradėjo žmones 
szneket kad jie ir czia slapta 
kur ten ant virszaus krautuves 
užlaiko kazimyczia in kuria 
isz visos apylinkes jauni vai
kinai sueina ir kazyriuoja per 
isztisas naktis ir prakazyrave 
pinigus, eina namo grynai kaip 
bizūnai.

Viena diena, kas tai prane- 
sze mus tėveliui kad ir musu 
brolis Jonais ir artimiauses jo 
draugas Jurgis Kerpe- ir eina 
in Barnio kazirnyiczia už ka tė
velis labai supyko ir juos nu
baudė. Po tėvo pabaudos, Jur
gis pasiszauke mane nuosza- 
liai ir klausia, ar Alena nežino 
kad mes su Jonu buvom pas 
Barni kazyriuot? Asz atsakiau 
kad nemanau kad ji žino ir 
prižadėjau jam viską daryt, 
kad ji nesužinotu ir kad viskas 
butu slaptybėje nuo jos. Gaila 
man buvo Jurgio, nes asz žino
jau kad Alena jo tikrai nemyli 
ir tik del to priimdavo jo drau- 
gisz-kuma kad jis buvo- musu 
brolio artimiausias draugas. 
Alenangi labai mylėjo broli Jo
ną, savo dvynuką ir del jo bu
vo atsidavus. Jurgis Kerpe 
tiek buvo- insimylejas in Alem\ 
kad be jos negalėjo apsieit.

Nuo to laiko niekas ju dau
giau neinate lankant Barnio 
kazirnyiczia, niekas daugiau 
nekalbėjo ant ju. Džiaugėmės 
visi kad mus biblis ir jo myli
mas draugas ne toki kaip kad 
kiti, nesėdi isztisas naktis prie 
kazyriu.

Viena gražu pavasario ryta, 
vos saulutei pradėjus rodyt sa
vo skaistųjį veidą isz po augsž- 
tu kalneliu ir bert tukstanezius 
auksiniu spinduliu ant szlapios 
žemeles isz po naktiužes rasos, 
sztai netikėtai pasiekė mus na
melius žiauri žinia; žinia bai
sios žmogžudystes! Mus myli
mas brolis atrastas krūmuose 
negyvas! Nužudytas žiauraus 
žmogžudžio raukos, buvo pa- 
szautas ir gailėjo visas krau
juose paplukęs, netoli nuo ta
ko kuris ėjo per giria nuo kai
mo in Barnio krautuve ir sza
le lavono gulėjo numesta trys 
kazyriu tūzai.. Atsimenu gerai 
dar ir sziandien ta liūdna mum 
lyta, kuomet motina sužinojus 
žmogžudyste vienatinio i sūne
lio, kuri ji mylėjo neapsako
mai, apalpo. Alena, jo sesute, 
labai nusiminė netekus myli
mo brolio, savo dvynuko. Asz 
ne pati nežinau kas daresi .su 
manim, rėkiau, spiegiau, smau

kiau, kaip pamiszus. Tai bai
sus reginys buvo ta ryta mus 
nameliuose. Tėvelis ramino 
mus ir nors nenorėjo aiszkiai 
pasirodyt koks szirdies skaus
mas spaude jo duszia netekus 
vienatinio sūnelio bet to jis pa
slėpt negalėjo.

Jurgis Kerpe buvo vienas 
isz -pirmutiniu kuris atrado 
broli krūmuose negyva ir ku
ris pirmas pranesze mums ta 
baisiai liūdna žinia. Anksti ry
ta, eidama-s in Barnio krautu
ve parneszt ka nors 'del savo 
motinos ir taku beeidamas pa
mate krauju kuriuos pasėkės, 
atrado 'lavoną mus brolio. Vė
liaus jis pranesze policijai, ku
ris pribuvus,'apžiurėjo lavoną 
ir nužudymo priežastis, pradė
jo savo darba. Pradėjo klausi- 
net-žmoniu ir daugeli ju suėmė 
tyrinėjimui. Už visus daugiau
sia kamantinėjo Barnius ku
riuos buvo state net priesz teis
mą bet nesuradus kaltes ant ju, 
paliuosavo ir taip praėjo 
žmogžudys nesusektas, kol vė
liau patsai neprisipažino.

* * *
Po laidotuvių brolio, in koki 

menesi laiko, viena diena asz 
buvau geliu darželyj ir prižiu- 
rinejau gėlės-: rožes, radastas, 
bijūnus ir kitas. Atėjo ir sesute 
Alena kuri priėjus -prie manos 
saiko:

— Katre, ar tu tiki in bai
dykles, dvasias numirėliu?

—■ Kodėl manės klausi to
kio juokingo klausymo? Asz 
paklausiau jos.

— Asz manau kad jis, jis, 
Jonas yra nemiręs, atsake ji.

— A-a!! Suspiegiau asz 
persigandus tokio jos pasaky
mo.

— Tylėk, nerek, nes tėve
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liai gali iszgirst tavo riksmą, 
tarė ji ir priėjo areziau prie 
manės, udejo savo ranka man 
ant peties ir prabilo: Asz nesa
kau kad jis negyvas, ne mires 
yra, bet kuri nors jo kūno dalis 
yra nemirus, kuri sekioja mane 
visuomet. Asz viena niekuomet 
ne eisiTi, jis ka nors nori man 
pasakyt, bet asz negaliu su
prast ka ir ko jis nori nuo mai
nės!

— Alenute, kas tau yra, tu 
sergi, reik tau gydytojo, pro 
aszaras kalbėjau jai.

— O Dieve! Gydytojo? Ka 
jis gali pagelbėt man, asz ne
sergu ir man jokio gydytojo 
neveikiai. Tik jis mane sekioja 
visur ir visada, o kuomet Jur
gis ateina, tai visai pradeda 
mane persekiot ir vis nori ka 
man pasakyt, tik asz negaliu 
suprast.

— Alenute, tau negerai da- 
ro-dsi galvoje, tu sergi ir būti
nai reikia tau gydytojo! Delko- 
gi jis gali tave persekiot, juk 
jis mus brolis ir tavo dvynukas 
kuri tu taip mylėjai; Jurgio-gi 
buvo- artimiausis-draugas ir už 
ka galėtu jis tave persekiot?

— Kada tik asz nueinu ir 
bunu kambaryje viena, visuo
met jis sekioja mane. -Szian
dien iszeidama isz- kambario 
duris drueziai uždariau ir po
ra žingsniu pažengiau nuo- ju

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. 

tai rodos lyg kas sulaikė mane 
ir liepe atsigryžt in duris ir pa
žiūrėt. Atsigryžau, durys buvo 
atdaros iki galui ir taip dury
je stovėjo Jonas.

— Gal • tik pasirodė tau, 
Alenute, kad uždarei jas, bet 
gal vejas kartais galėjo atida
ryt.

— Vėjo juk visai sziandien 
nėra ir negalėjo jis atidaryt, 
užmirszt asz taipgi neužmir- 
szau, tvirtino ji kuotvireziau- 
sia, kad Jonas ja vis sekioja. 
Sziaip taip priprasziau ja kad 
eitu pas gydytoja. Gydytojas 
isztyrinejas surado kad ji nuo 
didelio galesczio įr susigraudi
nimo gavo smegenų sumiszimo 
liga.

Viena gražu pavakarį stovė
jau pas va-reziukus ir žiurėjau 
in skaieziai žydinezius ir Sau
les gaivinančius rožių žiedus:, 
pamaeziau ateinant linksma 
Jurgi. Manau sau reikia pa
klaust jo kaslink Alenos pasa
kojimo link brolio sekiojimu 
paskui ja, bet nežinau kaip 
czia pradėt.

—- Gera vakara, tarė jis 
prisiartindamas prie manes.

— Acziu už gera vakara, 
malonus yra vakaras sziandien 
atsakiau.

■ — Jurgi, ar tau Alena nie
ko nesako apie Jono persekio
jimą jos? Užklausiau jo pasi
drąsinus. Bet nustebau pama- 
czius.kad ir jam kas nors nege
rai darosi, nes susimaisze, už
raudo ir tik po valandėlės lai
ko neaiszkiai atsake, kad ne.

—- Jurgi eime pasivaiksz- 
czios, nes toks malonus oras szi 
vakara, kuris vilioja isžeit kur 
in lauka ir pakvėpuot tyru oru, 
pavadinau ji.

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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ZiniosVietines LIETUVISZKAS SURIS-

—* Primary Rinkimai pa- 
skyrimiu Kandidatu invyks 
Utarainke, Gegužio 20-ta die
na.

— Ana diena, musu senas 
skaitytojas Ponas Adomas Ur
bonas isz Grier City, apvaiksz- 
tinejo savo, gimtadieni. Ponas 
Urbonas atvyko in Amerika 
1903 metuose. Mes vėliname 
Ponui Urbonui daug sveikatos 
ir ilgio pagy venimo.

— Sukatoje, Gegužio (May) 
deszimta diena, in St. Peter’s 
United Church of Christ, Lo
cust Valley, likos suriszti maz
gu moterystes per Kuniguži, 
Rev. Paul B. Kendall, -panele 
Helen Betz, duktė pons. Free
man Beltz nuo 319 Washington 
uly'., Tamaqua, su Edward, sū
nūs pons. Edward Konsavage, 
isz Locust Valley. Svotai buvo 
Shirley Betz, sesuo nuotakos ir 
Robert Schreppel draugas jau
navedžio. Vestuves invyko 
pas jaunavedžio tėvelius na
muose. Jaunavedžiai apsigy
veno Locust Valley.

Seredoj pripuola Szv. 
Andriejo Bobola ir Szv. Valen
to, o Tautįszka Vardine: Aly- 
ve. Ir ta diena: 1927 m., jaunas 
Charles. A. Lindberghas isz- 
skrido isz New York miesto su 
savo mažu eroplanu ir pasiekė 
be jokios sustojimo, Paryžių in 
trisdeszimts tris ir puse valan
dų; 1881 m., Amerikos Raudo
nasis Kryžius instaigtas.

—■ Ketverge pripuola Szv. 
Ritos ir Szv. Julijos, o Tautisz- 
ka Vardine: Aldona. Ir ta die
na: 1947 m., Prezidentas Har
ry Trumanas pasirasze ant ke- 
turiu szimtu. milijonu doleriu 
bylos, ipagel'beti Graikijai ir 
Turkijai; 1939 m., Vokietija su 
Italija pasirasze deszimts me
tu kariszka sutarti; 1949 m., 
buvęs Apsaugos Sekretorius 
James Forpostai nusižudė, isz- 
szokdamas per Įauga nuo sze- 
sziolikto augszto, National Na
vai Medical ligonbuteje Beth- 
seda mieste, Md.

— Petniyiczioj pripuola Szv. 
Jono Nep., ir Szv. Deziderijo, o

• Tautiszka Vardine: Kyman
tas. Ir ta diena: 1945 m., Hein
rich Himmler, Naciu Gestapo 
vadas ir Vidaus Reikalu Mi- 
nisteris, po Hitlerio valdžia, 
kuris 'buvo Anglijos kareiviu 
suimtas ir suaresztuotas, nusi- 
trucino kalėjime; 1946 m., Ge
ležinkelio darbininku straikos, 
viso kraszto pramone ir biznis 
suparalyžiuotas; 1936 m., Prez. 
Antanas Smetonas vyriausy
bes nusprendžiu Lietuvoje su- 
szaudytį keturi valstiecziai; 
1949 m,, Prancūzijos, Anglijos 
Rusijos ir ‘Amerikos Užsienio 
Ministerial susirinko Paryžiu
je pasitarti Vokietijos klausi
niais; 1846 m., Meksika, atsi
kirsdama, paskelbė kara priesz 
Amerika, kuri buvo kara pa
skelbus deszimts dienu priesz 
tai. Meksikai nebuvo jokios 
vilties ta kara laimėti; 1498 m., 
Jeronimas Savanarolas, augsz- 
tas 'bažnytezios mokslinczius ir 
garsus pamokslininkas buvo 
ant laužo sudegintas už tai kad 
nesutiko su bažnyczios instaty- 
mais.

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

Andriuliu ii' 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.

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

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

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

uly., numirė pareita Ketvergiu, 
1:40 valanda ipo <pict savo na
muose. Velione gimė Lietuvo
je, po levais vadinosi Mikalina 
Verbiute. Atvyko in Amerika 
ir apsigyveno mieste Shenado- 
ryje 1904 metuose. Prigulėjo 
prie Lietuviszkos parapijos, 
Szv. Rožancziavos ir Szv. Ka- 
zimeriecziu draugija. Paliko 
dideliame nuliudime: savo vy
ra Mykolą; du sunu: Bernarda, 
konsulmonas mieste ir Juozą 
namie, taipgi keturios anūkas, 
tris pro-ainukus, broli Lietuvo
je ir keletą, brolienu ir seserie- 
nu. Laidojo Panedelio ryta su 
apiegomis in Szv. Jurgio baž- 
nyczioje devinta valandai ir pa
laidota in Szv. Mari jos parapi
jos kapinėse. Gralborius W. 
Menkewicz laidojo. A. a. Mi
kalina. Szerkszniene buvo sena 
skaitytoja “Saules” per dau
gelis metu. Su nuliudimu ski
riama su musu sena skaitytoja. 
Lai jai buna amžina atilsi,'o li
kusia szeimyna lai Dievas su
ramina.

ŽMOGVAG1S
NUŽUDINTAS

BROOKINGS, OREGON. — 
Buvęs Californijos kalinys bu
vo nuszautas, nužudintas Ore
gon valstijos policijantu, kurie 
iszgelįjejo keturis jaunuolius, 
kuriuos jis buvo iszsivežes su 
savimi po prievarta.

Shenandoah, Pa. —
Sena miesto gyvento ja, ponia 
Mikalina Szerkszniene (Shirk- 
ness), nuo 409 E. Mt. Vemon

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

kieme. Troko draiverys buvo 
ant vietos užmusztas, o ta mo
kintoja pasimirė už keliu va
landų, Montgomery ligoninė
je- ‘ /

AMERIKOS
SEKRETORIUS

Primine Sovietame 
Lietuva

DANIJA. — Amerikos Sek
retorius, Tautu Sanjungos 
Konferencijoje, staeziai pasa
kė, kad butu tikra nesąmone 
nusiginkluoti ar susilpninti 
laisvojo svieto apsauga, pasi
kliaujant vien tik Sovietu pa
žadais ir pareiszkimais.

Jis sake kad daug sykiu pra
eityje Sovietai yra sulaužė be
veik visas savo sudarytas su
tartis.

Jis pakartojo paties Khrusz- 
chevio žodžius: “Mes Bolsze- 
vikai esame taikos žmones, bet 
mums neužtenka to, kad esame 
laimėje praeityje. Rytoj mes 
norėsime daugiau.’’

Szia proga Sekretorius Dul
les paminėjo kaip Sovietai per 
palszyvas sutartis pavergė 
Latvija, Lietuva ir Estija. Jis 
pasakė kad tos pavergtos tau
tos nėra laisvųjų žmonių pa- 
mirsztos.

Jis toliau pareiszke savo in- 
sitikinima, kad geresne Sovie
tu vidaus politika ir gal invai- 
rios virszuneje permainos, ku
rios dabar vystosi virszuneje, 
gal sudarys geresnes apylinky- 
bes kalbėtis su Sovietais kas- 
link kokiu sutareziu ar nusi
ginklavimu.

Policijantai ji užtiko apie 
septyniolika myliu nuo Brook
ings miesto. Kai jis nepasidavė 
tai policijantai pradėjo atsa
kyti in jo szuvius ir ji nudėjo.

Nužudintas buvęs kalinys 
buvo 36 metu amžiaus Henry 
Thomas Hill, su kuriuo buvo 
pabėgusi jo giminaite, szeszio- 
likos metu Dorothy Decker, isz 
Vallejo, California.

JAUNA MOKINTA IR
TROKO DRAIVERYS

ŽUVO
NORRISTOWN, PA. — 

Jauna mokintoja ir troko drai
verys užsimusze nelaimėje ant 
vieszkelio apie viena myle nuo 
Norristown miesto.

Mokintoja buvo 20 metu am-, 
žiaus Panele Deborah Britt, isz 
Jenkintown, kuri pradine mo
kykla mokino in Szventos Ele
nos parapijos mokykla, in Cen
tre Square.

Troko draiverys buvo 53 me
tu amžiaus Marshall Armstead 
isz Philadelphijos.

Mokintoja Britt vairavo, va
žiavo in surengtus pietus. Ji 
važiavo su keliomis kitomis 
mokintojomis ir su Kunigu 
Thomas P. Kelly, Szv. Elenos 
parapijos klebonu.

Mokintojos automobilius su- 
simusze su kitu automobiliu 
kuri vairavo 61 meto amžiaus 
Harry C. Reimer, isz Ambler. 
Nuo to susimuszimo, trenksmo 
mokintojos automobilius at- 
szoko in kelia atvažuojančzio 
troko su kuriuo jis susimusze. 
Trokas ir automobilius apsi
vertė Presbyteronu bažnyczios

LAIKRASZTININ-

kariszkas arsenalas, sandelis.
1952 metuose, jis buvo teisė

jo paleistas kai jis *buvo sua
resztuotas už tai kad jis su sa
vimi nesziojo revolveri.

1953 metuose jis buvo sua
resztuotas ir jam buvo paskir
ta tukstanezio doleriu kaucija 
už tai kad jis maža vaika ly- 
tiszkai užsipuolė. Ir tas pats 
eisejas jam vėl dovanojo ir ji 
paleido.

Kodėl jis seniai nebuvo su- 
cziuptas ir užrakintas in kalė
jimą? Mes negalime policijan
tu kaltinti, nes jie ji tiek sykiu 
buvo suaresztavc, bet teisėjai 
ji vis paleido. -

Dabar, kai jis policijanta de
tektyvą paszove, kiti policijan
tai ji tuojaus suėmė ir suaresz- 
tavo. Jiems nebuvo jokios bė
dos ji surasti, nes jie visados 
žinojo kur ji gali sueziupti. Bet 
jiems neužsimokejo su juo 
trukdytis, nes jie gerai žinojo 
kad teisėjai ji vėl .palesi.

Jie teipgi žinojo kur jis gy
vena in Gloucester, New Jer
sey. Jie dabar vėl gerai savo 
darba atliko. Kažin kaip ilgai 
ims kol tie teisėjai vėl ta žulika 
iszteisins, paglamones ir pa
leis, kad jis dar kita policijan
ta galėtu paszauti ar nuszauti?

KAS SUMUSZTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

rasztininkas pats pasakė kas 
tenai buvo atsitikę.

Kai jis kalbėjo per telefoną, 
keli apsaugos policijos nariai 
insilauže in jo kambarį ir ji ap
daužė, iszlauždami jam viena 
pirszta, apdaužė jam galva ir 
sumusze jo akuliorius.

KALINIUI
BUVO DOVANOTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jam kalėjimai ir teisėjai ne
buvo ir nėra svetimi. Jis su pa
taisų namais, su kalėjimais ir 
su policijantais susipažino jau 
nuo 1946 metu, kai jis buvo 19 
metu amžiaus.

Nuo to laiko iki dabar jo me
tai yra gerai paženklinti kalė
jimais, policijantais ir labai 
mielaszirdingais teisėjais. Tie 
teisėjai vis skubinosi ji isztei- 
sinti, jam dovanoti ir ji paleis
ti. Per ta laika jis buvo suim
tas už vagystes, razbaininkys- 
tes, užsipuolimus, automobiliu 
pasivogimus, sztoru ir atskiru 
asmenų apvogimus ir taip to
liau ir dar toliau.

Szita syki jis jau vyriszka 
darba atliko, ar norėjo atlikti; 
paszove policijanta, detekty
vą. Jis dabar gali skaitytis su 
tikrais žulikais ir jaustis jiem 
lygus.

Kai tas paszautas detekty
vas ji paszove ir policijantai ji 
suėmė, jie jo namuose rado 
tiek visokiu ginklu, karabinu, 
kad jo kambarys isžrode kaip

U.S. KARIŠKI LAIVAI

In Vidur Žemiu Juras
GIBRALTAR. — Penki 

Amerikos kariszkl laivai, pil
nai apsiginklavę greitai iszsi- 
skubino isz Gibralta, ir pasuko 
in Rytine puse Viduržemiu ju
ros, kur jie apsistojo arti prie 
Lebanono miesto uosto, kur 
dabar sukilėliai yra susikirte 
su valdžios policija.

Septyni kiti Amerikos ka- 
riszki laivai greitai pradėjo in- 
sipilti aliejaus savo inžinams 
ir pradėjo panasziai ginkluotis 
nes jie ketina už keliu dienu 
tuos penkis pasekti in tas Vi
duržemiu Jura.

Isz Londono iszcjo žinios 
kad Amerikos ir Anglijos ka- 
riszki laivai ir eroplanai ren
giasi plaukti ir skristi in visa 
ta Viduržemiu juros apylinke 
del kariszku manevru.

SUSIEDAI UŽTARIA 
ŽMOGŽUDE

SOVIETAI PALEIDO
SPUTNIKA Nr. 3

MASKVA, RUSIJA. —
Sovietai pranesze, kad pareita 
Ketverga ryta paleido in erd
vėj “Sputnika Nr.3, aplink že
me, treczia, dar didesni Stelita. 
Naujas Sputnikas Nr.3 sveria 
2,972.48 svarai.-Didumas: dvy
lika pėdu ilgio ir penkis pėdu 
ir 7 coliu storia. Szitas Sput
nikas, Stelita apskrieja žeme 
per 106 minutes ir toliausiai 
nuo žemes pakyla 1,167 mylies. 
Intaisyta su du radijo siunstu- 
vai jėgas gauna isz saules ba
terijų.

WOODBURY, N. J. — 
Ponia Margaret E. Wells,' 36 
metu amžiaus, stoja in teismą 
už nužudinima savo vyro. Tai 
bus pirmas tokis teismas in 
Gloucester apygarda.

Geltuonplauke Margaret yra 
intarta už nužudinima savo vy
ro, 51 meto amžiaus Charles 
W. Wells, Vasario devinta die
na.

Ji dabar yra biedna naszle 
kurios visi susiedai pasigaili 
ir už kuria jie dabar stoja, ir 
jie tikisi kad ji bus iszteisinta 
ar kad jai bus dovanota.

Vietines bažnyczios ir sztor- 
ninkai stengiasi jai padėti.

Sztai kaip ta nelaime tenai 
atsitiko:

Pitman miestelis yra blaivi
ninku miestelis, tenai nėra nei 
vieno saliuno. Ponas Wells su

savo žmona buvo iszvažiave in 
Glassboro ant muving-pikczie- 
riu. Paskui, apie deszimta va
landa jiedu užėjo in saliuna, 
kur jiedu praleido kelias va
landas. Keli draugai pargryžo 
su jais namo ir iszsigere dar 
po viena ju namuose. Draugai 
paliko juodu, kai jiedu pradėjo 
bartis. Ponas Wells buvo per- 
szautas per pilvą apie ketvirta 
valanda isz ryto, ir už pusva
landžio pasimirė.

Ponia Wells, kuri yra nesz- 
czia, buvo suaresztuota ir in
tarta už savo vyro nužudinima. 
Iki sziol ji buvo isz kalėjimo 
paleista po kaucija. Abudu jie
du buvo antru sykiu ženoti.

Advokatas Frank Sahl suti
ko ginti ja teisme; jis teipgi 
szeimynai parūpino maisto ir 
kitu reikmenų, nes kai Ponas 
Wells pasimirė, nebuvo nei 
skatiko namuose. Sztorninkai 
szeimynai duoda daug maisto 
už dyka. z

Pone Wells pardavė savo 
automobiliu, kad galėtu nors 
kiek skolų atmokėti.

Advokatas stengsisi pripa- 
rodinti kad ji nežinojo ka ji da
rė; ar kad ji netyczia savo vy
ra nuszove, ir kad ji yra ne
kalta.

Garsaus Dainininko Sunūs Apsiženijo

ŽUVO TRECZIOJE 
NELAIMĖJE

ALLENTOWN, PA. — VT- 
ras ir moteriszke užsimusze 
kai ju automobilius nulėkė nuo 
vieszkelio, netoli nuo Kuhns? 
ville.

Žuvusieji buvo 42 metu am
žiaus Ponia Christine M. Zu- 
sick ir 39 metu amžiaus Will
iam J. Boland. Jiedu isz Allen
town miesto. Jiedu buvo nu
vesti in Allentown ligonine, 
kur jie pasimirė.

Valstijos policijantai sako 
kad Boland vairavo automobi
liu kai ta nelaime atsitiko apie 
vidurnakti. Automobilius per- 
szoko ar persi verte per trijų 
pėdu tvora, iszare dvieju szim
tu pėdu vaga ant Christopher 
Haas ūkio, nukirto trisde
szimts penkių pėdu medi pirm 
negu sustojo.

Policijantai sako kad Vasa
rio menesyje, 1951 metais Bo
land iszliko gyvas nelaimėjo 
netoli Fountain Hill, kada Ha
rold V. Kuhns draiverys užsi
musze.

Paskui 1952 metais tas Bo
land buvo kito automobiliaus 
suvažinėtas, Allentown mieste. 
Szitoje trcczioje nelaimėje jis 
žuvo.

JUODAS DEBESYS

Dvideszimts trijų metu 
amžiaus Denius Crosby, su
nu garsaus dainininko ir lo- 
sziko milijonieriaus Bing 
Crosby sūnūs apsiženijo su 
loszike, dainininke, dvide
szimts szesziu metu amžiaus 
gyvanaszle in Las Vegas, 
Nevada.

Dennis Crosby, kaip ir jo 
kiti broliai yra iszejes Kata- 
likiszkas mokyklas ir yra 
Katalikas. O dabar jis ap
siženijo su gyvanaszle ir 
jiemdviem szliuba davė ku- 
nigužis. —

Iszrodo, kad kai tik ju mo

tina pasimirė, tai visa ta, iki 
sziol pavyzdinga szeimyna 
pakriko.

Dabar, kai tik tos vestuves 
buvo paskelbtos, kita boba, 
irgi dainininke ir gražuole 
atsiliepe kad szitas Dennis 
Crosby yra jos sūnelio tėvas. 
Ir ji priparodino kad jis iki 
dabar buvo jai damokejes 
už to vaiku auginimą. Ji da
bar daugiau pinigu isz jo 
reikalauja: Ji sako kad tik 
sanvaite priesz jo apsiženiji- 
ma, jis jai pirszosi ir norėjo 
su ja apsiženyti, bet ji nesu
tiko.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

iszrodo kad reikia pirmus da
lykus ir reikalus statyti pirmo
je eileje. Jeigu neturime gana 
tinkamu vietų tokiems niek- 
szams, tai parūpinkime tokias 
vietas ir palaukime su tu kitu 
kambaru statymu.

Jeigu neturime gana polici
jantu, tai duokime “sakti” ke
liems tukstaneziams politikie
rių giminimes in City Hali, ir 
ju algas paskirkime naujiems 
policijantams.

Jeigu teisėjai yra tokios 
minksztos szirdies kad jie ne
gali tokius žulikus nubausti, 
tai tegu jie savo vietas užlei
džia tiems kuriu nėra tokios 
minksztos nei szirdys nei gal
vos.
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