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Artinasi Taika Korej oj e
I s z Amerikos HI6. ~ ?BTA.

AR RUBLIAI, AR 
DOLERIAI?

Kuriais Geriau 
Pragyventi?

NEW YORK, N. Y. — •! 
Vieno Komunistiszko laikrasz- 
czio redaktorius, apgailestau
damas raszo, kad baisiai sunku 
Amerikoje pragyventi isz 
dvieju tukstaneziu doleriu in 
metus.

Ar su juo musu skaitytojai 
sutiks ar ne, tai juju dalykas, 
ir pareina nuo to, kaip in- 
prasta gyventi. Bet mums isz- 
rodo kad su dvejais tukstan- 
cziais doleriu in metus žmogus 
gali neisztaigingai, bet visai 
soeziai, sziltai ir padoriai pra
gyventi, kaip raszo Kanados 
“Nepriklausoma Lietuva.”

Bet kur nueisi su dvejais 
tukstaneziais rubliu?

Du tukstaneziai rubliu, tai 
sudaro, maž-daug apie du 
szimtu tu Rusijos prakeiktu 
kapitalistiniu doleriu.

Duonos svaras kainuoja pus
antro rublio; sviesto svaras, 
dvideszimts penki rubliai; vie
na batu pora, du szimtai rub-' 
liu; vienas siutas, visu du 
tukstaneziu rubliu kainuoja, 
kasztuoja.

Jeigu ežia jau negalima su 
dvejais tukstaneziais doleriu 
pragyventi, tai Rusijoje nei su 
dvideszimts tukstaneziu rubliu 
negalima galas su galu susiek
ti.

Czia tik trumpai apie kiek 
kas kasztuoja; bet nebutu pro 
szali iszrokuoti, kiek uždirba
Ruskis ir kiek Amerikietis, Antras Sužeistas; Dll

Karas Bus
Sustabdytas;

Eis Derybos
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Zmogžudis Warren Irwin Nasi 
žade Miszkoje Arti Flemington

Musu Nepriklausomybes Deklaracija buvo priimta Liepos 4, 1776

Tėvo Barzda Maloni

Gerald O’Neill bovinasi su 
savo tėvo barzda. Sūnelis 
pirma syki pamato savo tęva 
Jim O’Neill, kai tėvas par
važiavo isz Korėjos in Ports
mouth, Anglija. Jis yra juri
ninkas ant “Theseus” ka- 
riszko laivo.

VAIKAS NUSZAU- 
TAS; BEGO NUO 

POLICIJANTU

kad ir prascziausias darbinin
kas.
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PRANESZIMAS
SKAITYTOJAMS!

Isz priežasties kad Ameri- 
koniszka Tautiszka Szvente, 
“Nepriklausomybes Diena” 
szimet apvaikszcziojama Se- 
redoje, Liepos (July) 4-ta 
diena, visi Amerikos bankai, 
pacztai, fabrikai, angliaka- 
syklos, kromai ir laikrasz- 
cziai, apvaiksztines ta diena, 
tai ateinantis “Saules” nu
meris neiszeis, kad ir musu 
darbininkai galėtu apvaiksz- 
tinete ta,

| Policijantai nežinojo kad tas
buvo vogtas automobilius, bet
kai tie vyrukai labai greitai va
žiuodami pralenkė policijan-

■“L tab Jolicijantai pradej0 Automobilius Apsiver
te Ir Sudužo

VYRAS PASIMIRĖ;
ŽMONA ŽUVO

juos vytis.
Jaunieji per greitai važiavo 

ir ju vogtas automobilius su
dužo in stulpą. Visi iszszoko 
isz sudužusio automobiliaus ir 
pradėjo bėgti. Policijantai 
pirmiau paleido kelis szuvius 
virsz j u gaivu, kad iszgazdinus 
juos, bet kai jie nesustojo, tada 
policijantai paleido savo szu
vius stacziai in tuos beganczius 
vaikus.

APVOGĖ NASZLE

NEW YORK, N. Y. — Pasi
turinti naszle, kuri pasipuosze 
su savo geriausiais drabužiais 
ir brangiausiais žemcziugais 
iszeiti su nauju draugu, poli- f 
cijantams papasakojo kaip ji 
buvo apvogta St. Moritz viesz- 
buczio, hotelio kambaryje.

Ji buvo suriszt ir palikta 
kambaryje, kur du vyrai nuo 
jos pavogė $7,650 vertes žem-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
Sugauti. Pavogė -----------------------------

Automobiliu Pasidalina Czebatais

PHILADELPHIA, PA. —
Jaunas vyrukas isz West Fhi- 
ladelphijos buvo ant smert nu
siautas netoli Marcus Hook, 
kai jis su trimis draugais sten
giesi pabėgti nuo valstybiniu 
policijantu.

Jie buvo pasivogė automobi
liu ir norėjo nuo policijantu 
pabėgti, kai policijantai pra
dėjo juos vytis. Daugiau kaip 
septynias mylias policijantai 
juos vijosi. *

Delaware valstijos polici- 
j antas nuszove dvideszimts 
vieno meto Charles Willough
by. Asztuoniolikos metu Nor
man Bailey buvo sužeistas, 
jam kulkos pataikė in ranka ir

Du mažucziai Koriecziai 
isz naszlaitnamio, Pusan 
mieste, Korėjoje linksmai 
pasidalina czebatais, kurie

AMERIKOS LAISVES 
DIENA!

Dovanokite Mums. Acziu!

—“Saules” Redakcija.
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in pilvą. Jis buvo nuvesztas in 
Chester ligonine.

Policijantai juos pasivijo 
apie treczia valanda isz ryto. 
Tie vyrukai buvo pasivogė 
nauja automobiliu.

buvo jiems prisiunsti isz Ak 
ron, Ohio. Tie vaikucziai ne 
teko po koja. Visi vaikai Ko 
rėjoj e neiszpasakytai džiau 
giasi kai jie gauna, bet ko 
kiu drabužiu.

N. J., Eroplanas Sudužto, 45Ke
leiviai Žuvo Denver, Colo., Kitas 
Armijos Eroplanas Krito Arti 
FortDix,N.J.,5 Žuvol6 Sužeisti

SOMERVILLE, N. J. — Er
nest L. Redfield pasimirė So
merset ligoninėje in Somer
ville, N. J., kur jis buvo atvesz- 
tas, kai jis buvo mirtinai su
žeistas automobiliaus nelaimė
je netoli nuo Somerville mies
to. Jo žmona Sarah toje nelai
mėje buvo ant sykio užmuszta. 
Penkios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus Ernest L. Red
field buvo visztu farmos pri
žiūrėtojas in Glen Mills patai
sų namus.

19 JAPONU JAPONIJA. — Nedėlios ryta, 
laiko, atėjo žinios kad 
sutinka derintis ir sutinka ka-

TOKYO, 
PASIDUODAsulyg musu 

C’T . . “Komunistai
ra sustabdyti ir pažiūrėti ar bus galima gra
žumu susitaikinti Korėjoje.”

Amerikos radijai per tris dienas skelbė 
pasirenge nutraukti kara, 
Paliaubas ir stengtis susi- 
jau Komunistu Kiniecziu 
sako, kad ir jie sutinka!”

Karas Užsibaigė 6 I 
Metai Atgal

GUAM. — Antras Pasauli
nis Karas užsibaigė jau beveik 
szeszi metai atgal, o tik užva- K3O II1CS CScUllC 
kar devyniolika Japonu karei- paSkelbti laikinCS 
viu pasidavė Amerikos Laivy- 1 
nui.

Jie buvo užsilikę ant mažos
Anatahan Salos, Pacifiko van-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

taikinti. “Dabar 
vadai atsiliepe ir

Amerikos Generolas Matthew B. Ridg
way buvo pataręs kad visi susirinktu ant 

v rvvv o r a Danijos Ligoninio “Jutlandia” laivo, Won- 
N E V Y K S 1 A t t ,, • * • j
 sau uoste, bet Komunistai davė

BANGKOK, THAILAND. - Gen RjdoWay, kad jie nori kad 
Jurininku sukilimas priesz 
Thailand ar Siam kraszto vai- rinktu mieste Kaesong, 
džia nepavyko.

Premieras Pibul Songkram 
sako kad sukilėliai yra iszvai- 
kyti ir sukilimas numalszintas.

apsupias miszAc,, Amerikos Ambasadai tenai . . - . 11 trioi 1 •

Flemington miesto, buvo praneszta, kad sukilėliai tikfinimU 31)10111 pUSCIll, kad V ĮSI mlkySlS 
tvirtoves yra ar sugriautos ar 
suimtos, ir kad viskas tvarkoj.

Amerikiecziams ežia nėra 
pavojaus, nors keliu dideliu 
kanuoliu, armotu kulkos buvo 
nukritusios netoli nuo Ameri
kos Ambasados.

Szio kraszto sukilėliai sako 
kad valdžia isznaudoja krasz
to pinigus ir žmones.

Sukilėliai buvo pasivogė
Fremiera ir Leitenantą Gene
rolą Phya Thephasdin, susi
siekimo Ministeri ir juos laike ginklu ar kitokiu daigtu. 
nelaisvėje. Dabar Armijos ..
Sztabas yra pareidavęs kad vadinamiems savanoriams 
szitie virszininkai butu tuojaus jj] Vaisku tCHIU.

ZULIKAS NUSIŽUDĖ

Zmogvagis Ir Zmog- SUKILIMAS 
žudis, Apsuptas Miszke

Nusiszove

FLEMINGTON, N. J. —Dvi
deszimts septynių metu am
žiaus žmogvagis ir žmogžudis, 
Warren Lee Irwin, visomis ga
liomis stengiesi iszsprukti isz 
policijos slastų, bet jis buvo isz 
visu pusiu apsuptas miszke 
netoli nuo 1
Jis, matydamas kad jau nebe
gales pabėgti, pats sau paleido 
kulka in kakta.

Policija isz keturiu ar pen
kių valstijų jo jieszkojo, kai 
jis pasivogė busianczia nuota
ka, septyniolikos metu am
žiaus Carolyn Barker ir ant jos 
užsipuolė ir ja iszniekino ma
žame vieszbutyje, hotelyje, 
Vaszingtone.

Jis ja buvo pasivogęs nuo 
jos sužieduotinio, kuri jis buvo 
palikes ant vieszkelio.

Mergina sako kad jis ja po 
prievarta visur važiuojosi, ir 
vis grasino kad jis ja užmusz,

atsakyma 
visi susi-

szitokiasAlijantu vadai buvo nustatė 
sanlygas del Paliaubų:

1-Visas kariavimas turi nustoti, su už-

tu sanlygu.
2- Nustatyti neliecziama ir neprieinama 

vieta, maž daug apie dvideszimts myliu 
non ir kiton pusėn to Trisdeszimts 
tuntos Linijos Rubežiaus.

3- Nei vienam nevalia artintis kaip 
“tris mylias prie ano rubežiaus.”

4- Nevalia Koriecziams siunsti kariszku 
nei taip 
ir stoti

vte-
Asz-

per

Nevalia 
važiuoti

jeigu ji tik iszsižios.
FBI policija buvo paszaukta 

ir prasidėjo jau tikras žmo
gaus medžiojimas. Kai polici- ri, nes iszrodo kad czia vien 
jantai syki ji užtiko ir prade- tik vidaus reikalu nesusiprati- dra neturės su Tautu San junga.

(Tasa Ant 4 Puslapio) : mai tarpu savųjų, ■ (Tasa Ant 4 Puslapio)

paleisti, o jeigu ne, tai visi su- r a • • 
kiteliai bus isznaikinti! 5 taSkirtl tarptaUtlllC komisija Korėjos 

czia Komunistai nieko netu Į<Įausima isztirtj. Ta komisija nieko ben- 
vi c* i rrv’rv It-o zT r* xrinvi
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Kas Girdėt f f

Leitenantas Generolas Al
bert C. AVedemeyer, pasitrauk
damas isz vaisko, ir turi vil
ties kad Republikonai ji pa
skirs visu Karininku Sztabo 
virszininku, jeigu Republiko
nai laimėtu Prezidento rinki
mus. Jis sako, kad laukdamas 
tos progos, jis gali pasirinkti 
isz keliu labai geru jam slidi
namu darbu.

'buvo 
vieno

Berlyne, penki vyrai 
sugauti, kai jie norėjo 
kalėjimo stogą pasivogti.

In Little Rock, Arkansas, 
kai Dan Darville buvo teisėjo 
pasmerktas in kalėjimu iki gy
vos galvos už žmogžudyste, 
Teisėjas jo paklausė ar jis turi 
ka pasakyti ar ko paklausti 
pirm negu jis bus nuvestas in 
kalėjimą, nuteistasis Dan Dar
ville teisėjo užklauso: “Pasa
kykite man, Ponas Teisėjau,! 
kaip asz galiu kuo greieziau- 
siiai isz to kalėjimo iszsprukti. ” j

Lunenburg miestelio žmo
nes, Massachusetts valstijoje 
neteko iždininko, sekretoriaus, 
policijos virszininko, biznierių 
draugystes pirmininko, pacz- 
toriaus, Veteranu draugijos 
virszininko ir mokyklos sztabo 
virszininko, kai Daniel P. Mc- 
Guirl buvo paimtas in va'iska.

In Sherman, Texas, Prices 
sztoras dabar garsina: “Dvie
ju doleriu marszkinius už tris 
dolerius. ’ ’

Valdžiai visai nepasiseko su
tvarkyti ir suvaldyti algas. 
Unijos, darbininkai ir darbda- 
viai dabar visai nepaiso val
džios instatymo ir daro kaip 
jiems patinka.

Iszrodo kad pragyvenimas! 
dar labiau pabrangs, ir tuo pa
ežiu sykiu darbininkams algos 
dar padidės. Bet tie, kuriu al
gos ar ineigos yra nustatytos, 
labiau nukentės, nes viskas la
biau pabrangs, o ju ineigos bus 
tos paezios.

Pienas, sviestas ir kiauszi- 
niai pabrangs. Baigtai kurie 
yra isz plieno ar geležies daro
mi, pabrangs.

Nauju automobiliu bus ma
žiau ir tie bus brangesni.

Eina gandai, kad visiems 
taksos pabrangs apie dvylika 
ar trylikta nuoszimti.

Bus sunkiau gauti didele pa
skola, morgieziu ant senu 
m u.

na-

drabnžiai pa
brango.

b-

Ateina žinios, kad už keliu 
sanvaiežiu dagirsime dar daug 
daugiau apie visokias iszda- 
vystes Japonijoje ir Azijoje. 
Generolo MacArthurio padė
jėjas, Generolas Willoughby 
paskelbs daug, iki sziol neži
nomu žinių. Eina gandai kad 
tas raportas parodys kaip Ru
sijos szpiegai gavo daug svar-' 
biu ir slaptu žinių isz musu 
valdžios sztabo, nuo tu, kurie, 
jiems pritaria. Bus paskelbtai

LIEPOS — JULY

Liepos menesis p'aszvens- 
tas ant garbes Brangiausiojo 
Vieszpaties Jėzaus Kraujo.

Menulio atmainos: Jaunu
tis 4; Prieszpilnis 11; Pilna
tis 18; Delczia 25.

Ūkininku Priežodžiai: 
Liepos (July) menesis skai
drus, tai ženklina geras me

vardai, pavardes, laikas ir vie
ta.

Amerikos Laivynas siuneziaj 
daugiau savo kariszku laivu in! 
Viduržemiu Juras. Armija, tuo 
paežiu sykiu tvirtina savo tvir
toves ant Afrikos krantu. Ang
lija taippat daro.

Nors Komunistai dabar yra, 
rodos, sumuszti Korėjoje, bet! 
jie negali prisipažinti, negali 
pasiduoti. Už tai sunku tikėti, 
kad tas Karas tenai greitai už
sibaigs. Komunistai dabar de
rinsis, kad jie nors ka gautu, 
—-------------------------------- -

Pypkes Durnai

Atsisveikinimas
Mes dvi sesereles,

Kaip baltos lelijos, 
Iszplauksim in svietą, 

Kur niekas nežino.
Viena jūrėm plauksim, 

Kita purvą brisim, 
0 tokiu dieneliu jau 

nebeiszvysim.
Linksmai ežia užaugom 

moeziutes dvarelyj, 
Kur skraidžiojo dūzgė 

bitutes sodelyj.
Sudiev reiks sakyti, 

Reikes iszvažiuoti.
Nebus kada verkti, 

Kada aimanuoti.
Tik gaila moeziute 

palikti nameluos.
Viena liks kas žiema, 

Kas vasara žalia.
Gal nebus kam paduot 

szalto vandenėlio,
Palangėmis užaus tie 

vejai paszeie.
Sudiev sakyti reikia, 

Sudiev, brangi mama, 
Paliekame vieta visiems 

czionais ramia.
Karai ežia užėjo, 

Reiketu kovoti, 
Bet isztremia varo 

daluže besote.
Dar karta nueisim ant 

tėvelio kapo,
Kai tyki dienele,

Kai nejuda lapai.
Teveli paszauksime žodžiais 

naszlaicziu, 
Te aszaros ryto rasa

pasikieczia.
O kai žibės rasos szviesioj 

szienapiutej,
Mines: dvie seselių 

grebe jau ežia butą. . | M I

tas. Liepos karsztyje turi 
tai kept ka Rugseji reik da- 
goti. Jeigu per Jokūbą ne
lyja, bus szalta žiema. Koks 
Liepos menesis, toks bus ir 
Sausis. Kas tame menesyje 
szieno nevalo, tas su rezgi
nėms žiems ubagus paszaro.

□ o o

kad jie galėtu savo garbe- ir 
unura iszgelbeti. Bet Tautu 
San junga negali nieko Komu
nistams pažadėti. Negalima 
jiems pavesti Korėja ar For
mosa, teipgi negalima jiems 
nusileisti ir priimti juos in 
Tautu Sanjunga, nes kaip tik 
del tu klausimu tas karas Ko
rėjoje ir iszkilo.

Nors Prezidentas Trumanas 
nesako apie ateinanezius Pre
zidento rinkimus, ir nepasisa
ko ar jis in juos stos ar ne, bet 
jis jau dabar del tu rinkimu 
rengiasi ir savo vaju varo. Jis 
stengiasi su kuo daugiausia 
žmonių susieiti, vis nori kad 
laikrasztininkai jo paveiksią 
.nutrauktu su svecziais. Kad 
jis ir nestos in tuos rinkimus, 
jis nori tokia intaka savo par
tijoje turėti, kad jis galėtu 
pats paskirti Demokratu par-

n fl 1U I tijos ni’pedinl.

APYSAKA :: :: :: 
:: :: ISZ PRAEITES

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

jo ranka. Drąsini ir smagiai su
kink lazdele, bet ne kelk teip 
augsztai ‘ha akis del žmonių 
iszdaužysi! Korone Dievo, ko
kis isz tavęs žioplys nuo Pro
vincijos, dabaige eidamas tro
pais in restauracija.

Prie ui vežios Byvarskos bu
vo tada pažinstama visiems ap- 
likantams resturacija Laszkia- 
viezio “po aukso kriausza.” 
Trijuose ar keturiuose paka- 
juose stovėjo rėdais stalai vie
nas prie kito, o visi laike pietų 
buvo užimti per linksma jau
nuomene, taip jog kada inejau 
asz su savo draugu Tamoszium 
jokiu špasabu jau ne buvo ga
lima ipersispaust, o tuom la
biau rast kokia, tuszczia vieta 
prie stalo. Kvapas tabako ciga
ru maiszesi su kvapu kopusiu 
ir kitu valgiu drueziai prisivi- 
lintu ir sriubų, riksmas, juo
kai, szaukimai pritarnaujen- 
cziu, skambėjimai stiklu, 
fiarszkejimai toriclku peiliu ir 
szauksztu, viskas tas turavojo! 
pleszcziam ausis spirgejimuij 
kotletu, daeitinejaneziu isz 
kuknios, kuri radosi tik per 
siena su valgomu pakajum.

(TOLIAUS BUS)

Vienas numeris laikraszczio 
rodos, mažai ka reiszkia, ar jis 

Į kasztuos penktuką ar deszim- 
tuka. Bet kai imi popiera to
nais pirkti, tai imi tuos dole
rius szimtais skaityti!

UŽGANA ':: ::
:: PADARYMAS

(Senelio Pasakojimas)

D AUDŽ1A VOS 1 a i k iiose m u - 
su parapijoj klebonavo tū

las kunigas kuris, kaip žmones 
kalbėjo, paėjo isz turtingos kil
mes. Jis valde palivarke su di
deliu žemos plotu. Kad ta že
mo apdirbus, varydavo prie 
darbo pa ra p i jonus. Tieji-gi, 
kaipo baudžiauninkai, nuolan
kiai jo klausydavo. Negana to 
kad parapijonai jam baudžia
vos dienas atidirbdavo, bot 
tankiai nekuriems užduodavo 
už nuodėmės atgaila, apdirbti 
ir apsėti plotus jam priklauso-' 
mos žemes. Prie tokiu aplinky
bių, su vienu isiz jo parapijom; 
sztai kas atsitiko: Buvo pa
vasario laikas. Mino t a s 
klebonas sėdi konfesionaloje 
klausydamas savo parapijom; 
nuodėmių. Prisiartina prie1 
klausyklos, nurudavusia ser
mėga. apsivilkės žmogelis ir 
tarp kitu nuodėmių pasisako 
suvalgias isz slobnumo, ponk- 
tadienyj, szutinta kiauszini.

-— Kaip tu, parmazone, 
drysai taip daryti?! Ar neži
nai, asile, kad isz kiauszinio 
iszeina gyvas visztukas. Su
prask, kiauszinis yra gyvas 
daigtas, todėl priskaitomas 
prie mesiszku valgiu. Už szia 
nuodėme tau bus atgaila: ry
toj ateisi man užarti ir apsėti 
savo sėkla, žirniais, marga, man 
priklausomos žemes. Tik tuo
met bus ta;; nuodėmes atleis
tos!

Noroms nenoroms žmogeliui 
užduota atgaila pildyti reike, 
nes kitaip nuodėmė nebus at
leista. Bet jis ir-gi buvo gud
rus; eidamas namon sztai ka 
iszgalvojo: Nliejas pas susieda 
nupirko žirniu, mat, savo ne
turėjo, pargabeno juos namon, 
paliepė savo moteriai užvirti 
puodą vandens ir tuomi vande
niu žirnius-apipilti. Kada tas 
buvo atlikta, susikrovė veži
mėliu žirnius, arklu, akeczias. 
ir nuvažiavo klebonui žemes 
apdirbti. Nuvažiavęs dirva isz- 
are, iszakejo ir pradėjo sėti. 
Pribuvo ir klebonas. Pamatęs 
tokius didelius žirnius (mat 
gerokai buvo pabrinkę) klau
sia:

— Geras žmogau, kur to
kiu stambiu geru žirniu gavai!

— Nupirkau, dvasiszkas te
veli, atsake žmogelis.

— Tu geras žmogus. Tavo

Pasiszneka

Naujo Žydu kraszto, Izra
elio Prem. Ministeris David 
Ben-Gurion, (po deszinei) 
pasiszneka su matematikos 
mokslincziu Profesoriumi 
Albert Einstein, (po kairei). 
Jiedu susitiko in Princeton 
Universitetą, kur Albert 
Einstein gyvena.

nuodemOs-atleistos, tarė klebo
nas ir apsigryžes nuėjo namon.

Nuo sėjos praeina sanvaite 
laiko. Klebonas eina pasižiūrė
ti kaip tie 'žirniai dygsta. Žiu
ri, da no vienas neiszdyges. Pa
lankos kolos dienas vėl nueina, 
da nedygsta. Pasiszauke tu žir
niu sėjėja ir klausia:

— Prieteliau, pats maczian
kada sėjai žirnius ir stebėjausi 
gražumu sekios bet pasakyk, 
meldžiamasis, kame priežastis 
kad jie nedygsta taip ilgai ?

— Nedygsta todėl kad jie 
yra. užszutyti, ramiai atsake 
k e žmogelis.

— Kaip tu balvone, galėjai 
sėti užszutytns žirnius? Tu juk 
žinojai kad jie medy gs. Man tik 
marga žemes užtersziai!

— Sėjau todėl kad parody
ti tėveliui jog isz užszutyti; žir
niu vaisiaus' nėra ir būti nega
li, ka dalbai- ir pats matote, o 
per iszpažinti tvirtinot kad isz 
szutyto kiauszinio iszeina gy
vas visztukas. Kaip isz užszu- 
tytu žirniu nėra vaisiaus taip 
ir szutytas kiauszinis nėra gy
vas daigtas. Vadinaisi, tėvelis 
k a Ibc j o t e neteisybe.

Tsztares sziuos žodžius žmo
gelis skubiai nore per duris 
laukan. — J. M.

— GALAS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo
No. 1951

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 103—V a i del o fa, a p y sak a 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietnviszku 
užliek;.;. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpiu a si sek anti s k a it joną i: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 

' sulaikyt; G irtuoklis Jurgis,^ 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv.

Izraelios Prem. Ministeris 
David Ben-Gurion, dabar po 
visa Amerika važinėja, 
stengdamasis intakingus 
žmones intikinti, kad jie’ su
dėtu puse bilijono doleriu 
del Izraelio kraszto paszel- 
pos, 

ra ra ra ’’

Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.l 16—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus.,
20c. '

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

No.l23—Septynios’ istorijos: 
Stebuklingas Zėrkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsūs Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

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

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

No.l 29—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsumus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LiliosTur- 
tingu Ponu. 35c.

No.1401—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cz i u t e s Pas akoj im ai, Eiles, 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Pasakų, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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 Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, D n Draugai. 136 'pusla
piu, 35c.

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
le; Kąs'gi Isztyre; Prigautas 
Vagi's. 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, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; Eg-

Ii; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
Apie100 pusiapii;35c.

No.166—Apie Sunns’ Mal- 
kiaus; Iszklansy ta Malda 
Vargsžo; 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-
davinėti Pinigus. 45 pus., 20ė.

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

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

Kitokios Knygos

No.l 78—Tikrausiaš Kabai as 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu K n y g u t e 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180%—Kvitu K n y g u t e 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

No.l96—Stacijos arba Kal
varija Viėsz. Jeziiso Krisfnso 
15c.

No. 197—Gr a u dus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viešz? Mu- 
su Jezuso Kristuso. Kjiygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25c.

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:’

ygF Užsisakant knygas isz 
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.

6^’ Nepamifszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timb 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. S. A.
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“SAULE“ MAHANOY CITY, PA.

Apysaka Isz Praeites
(Tasa)

—- O tas, pilkai-rudo'S, kas 
tokio turi būtie?

— U-gi paltona’s žieminis.
— 0 tas kita® gelsvas ?
— Tai taip-gi vasarinis ži- 

ponas.
— Bijok tu Dievo miėla- 

szirdirigo isz kur-gų jus toki 
spalva iszradote. Žinai in ka 
tas cėikis tavo panašaus, ypacz 
žieminio tavo to paltono, žinai 
in ka, nenoriu tau aiszkiai ta 
pasakyt! Žmogau, surink ta 
viską ant vienos krūvos ir isz- 
neszes iszmesk ant meszlyno. 
Tokiam apredale navet negali
ma. ant ulyczios pasirodyt, po
licija tave paimtu in areszta, o 
ulycziu vaikai padarytu nema
ža krutėjimą, kaip Dieva my
liu,,4t ikras pasikėlimas pasida
rytu isz džiaugsmo, taip, tikėk 
man. Na, na, kur-gi jus galėjo
te atrast toki ceiki da?

Isztikro nutirpau visas gir
dėdamas toki tvirtinimą mano 
draugo, visas mano veidas sto
josi lyg liepsnose, o akyse asz- 
aros stojo ir užtemo szviesa 

■

dienos. Pripažįnsite patys 
skaitytojai, ar-gi galima nu- 
puit nuo tokiu augsztu mįslių 
ant tokios aszaru pakalnes?!1 
Asz, kuris Chmelnike ’buvau 
ne paskutinis madoje, pate ty- 
cziom važinėjau su motina 
pirkti audeklio net in Pinczova 
kuris per visas dienas perse
kiojau dirbtuvėje kriaueziaus 
Judko ir pats davinėjau palie
pimus kaip turi but padaryta 
man, navet apsiulejima kilpų 
pats rodijau krauezium kuris 
klausė manos ir pagal mano 
norą dare, suvis neabejojau ta
me kad nerasiu taip puikiai pa
sirodžiusio navet visoje Var- 
szavoje. Visu keliu linksminau 
save tiktai migle kaip tai asz 
iszeisiu in miestą tame žvil- 
ganezio audeklio žipone, kaip 
užsirisziu isz savo szilkines 
skepetos puikia kokarda, kaip 
užsidėsiu savo auksomine su 
kutais Ispanine kepure, taip 
kaip neszioja ponas Kociu'bins- 
kas isz Proszovicziu, czion ant 
kart pasakoja man jog tas vis
kas randasi ant meszlynu ir tik 
ten gali vieta atrast, o ne ant 
ulycziu devet.

— Ko tau tos asizaros var
va isz akiu tu begėdi! Paszau- 
ke su rūstybe pusiau szposau- 
damais Tamoszelis. — Bruclas 
daugiau nieko, tai ir viskas! 
Pasakyk, ka darysi, arba jau 
asz pats duosiu rodą, tu pabūk 
namie, o kada asz įsugryžine- 
siu isz biuro, parvesiu savo 
kriaueziu tau, o gal padarysi
me kokia nors rodą. Nesistebėk 
jau asz ant to numanau gerai 
ir neduosiu apsigaut!

Negalėjau jau daugiau nieko 
jam atsakyt, nes ka-gi darysi, 
kad taip yra, ant galo ka-gi 
žmogus nepadarys del priete- 
lystes. Pasilikau namie, bet vis 
da negalėjau prileisi sau to 
idant mano drapana taip 'bran
gi ir daug puikesne už jo ta“ 

• Varszavine mada kurioje žmo
gus tikrai iszrodo ant baidyk
les del žvirbliuma no kanapių, 
negalėtu tikt suvis ir nieko ne-

“NOVENA”
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

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

verta butu.
Turėjau gana laiko dabar 

pasilikęs vienas pakajelyje

Sei, jus motinėles, 
Ar žinote kas tiarose, 
Kas su jusu dukrelėm 

dedasi ?
Kam pavėlinate joms 

bommeriaute, 
Paskui vyrukus geniotis.

Kad jus nors Dievas' 
nubausiu, 

Jeigu vėjavaikės negalite 
. suvaldyti,

Nuo sportuku sulaikyti. 
Sztai, neseniai netoli nuo 

Pittsburgo atsitiko, 
Sport tikiu mergele patiko, 

Isz korto laisnus 
pasirūpino, 

Ir kaip mat, apsivedei 
Tėvai žinoma nenorėjo, 
Taipgi- valdžia prigavo,

Ir apsipaeziavo.
Žinios taipgi skamba, 
Kad badai ta porele 

gyveno trumpai.
Pora sanvaites tiktai. 

Jeigu nebuvo pavelinimo 
nuo tėvelius, 

Tai nebuvo ir nuo 
Dievo!

* * *
Ar žinote koki musu tautu 

vyrai butu, 
Jeigu ilgai nejaunikautu,

O kožnas apsivestu, 
Tai juom pamotu 

daugiau bus. 
Tai ir dorybes pribus, 

Sziandien priviso daugybe.
Czia vyrukai metai 

bėga, 
O senam jaunikiui geda, 
Nepaslėpsi vaikine savo 

metus, 
Ba kožnas ant tavęs 

mato. 
Taigi vyrueziai pinigėlius 

czedinkite, 
Mergele sau iszsirinkite,

Riaukszliu ne bus, 
Iszrodys skaistus.

* * *
Viename mieste po 

peide, 
Gerdami svaigu]? gavo. 
Ir ant galo susirokavo. 
Moterėlė su kokiu ten 

. vyru susi stumdė, 
Na ir taji vyreli 

apskundė.
O tu mano, kiek 

sarmatos buvo. 
Kada teismas atsibuvo. 
Kaip toji moterėle snuki 

paleido, 
O ir tasai vyrelis 

neap s įleido, 
Asz to czia negaliu 

sakyti, 
Net pamišlyti.

Jeigu asz moterėlė tureczia, 
O taip plovotu,

Tai isztikruju czion 
negyventu.

Ausis užsikimszczia in 
svietą begezia, 

Su tokia nieksza 
negyvenezia!

Kai didieji New York 
miesto sztorai paskelbė kara 
ant visu kasztu, ir pradėjo 
viską atpiginti, tai ir mažes
ni sztorai nepasidavė. Czia 
tukstaneziai žmonių grūdasi 
ir stumdosi nusipirkti laik
rodėlius in viena sztora ant 
Union Square, New York 
mieste. Szito sztoro sanvi- 
ninkai per puse numusze 
prekes, kasztus ant visu sa- į

idant apsižvelgi gerai jame na
me jaunikaiezio pirmos mados 
Va rszavi nes. Baka jus buvo ga
na. didelis, turėjo tris didelius 
langus, is'zmeblavimas buvo 
tikrai jaunikisizkas sustuma- 
ma lova, stalas ant trijų kojų 
trys kėdės, kožna kitokio spal- 
vo ir sena su neuždarinejan- 
cziom szupledom, komoda be 
spynų, sztai visi rakandai. Po
nas Tamoszius nors ant uly
czios losze role nepaskutinio 
jaunikio Varszayinio ir mylin- 
czio paredka. apredaluose ir 
czystata, bet pakajuje suvis ki
taip buvo pas ji, visur szmotai 
seno supleszyto drabužio volio
josi po kampus. Senas fleneli- 
nis szlafrokas buvo szepecziu 
del czystinimo tu savo Varsza- 
viniu vyžų, kaip buvo reikalas 
ka nuszluostyt, kitas skvernas 
užvadavo szluostaite o ir maz
gote, o ant galo laike szalczio 
tarnavo ponui už sudrutinima 
užklotos ant lovos.

Ant kiek galėjau peržiūrėt 
jo turtus, to puikaus jaunikio 
Varszavinio, o mano draugo, 

'Tamosziaus, tai rodos apart to 
ka turėjo ant saves ir pas savo, 
nieko daugiau neturėjo. Paklo
de ant lovos būvi) vienkart ir 
abrusu del n usisiz] uostymo, po
ra margu paneziaku gulineziu 
pas lova, turėjo tik virszutines 
dalis, marszkiniai kuriu apie 
keli gulėjo kampe buvo sveiki 
tik krutinėję ir mankietuosc.

Matomai jau nuo keliu dienu 
pakajus buvo neszluotas, kliu
dąs del nusiprausimo ir uzbo- 
nas del vandenio stovėjo po pe- 
czium, o szlubas samavoras su 
popieriniu kaminėliu taip bu
vo apsiverkęs nuo verdanezio 
kada tai vandenio kad baisu 
buvo pakltedint taji vargsza 
kad priimtu in save vandeni 
dėl užvirimo ant arbatos. Ant 
lango už tai stovėjo kelios de- 
žukes ir bonkutes' su pamada, 
stzepecziai ir szepetukai prie 
plauku, szmotukas kvepenezio 
muilo, trukęs per puse mažas 
kiszeninis veidrolukas, o ant 
vinies inkaltos in langinyczia 
kabojo po iszkalavimui pora 
pirsztinaicziu.

Apie paklojima lovos ne yra 
navet ka priminti nes gulėjo 
viena paduszka pusiau isz už-

Sztorninku Karas Bet man .tas žiponukas. aksomines Ispanines kepures 
Kalbasi surdotas, per- tai taip užsispyriau ir staeziai

vo laikrodėliu.
Fabrikantai, kurie tuos 

laikrodėlius daro, dabar no
ri to sztoro sanvininkus in 
teismą patraukti sakydami 
kad jie jiems visa bizni su
gadina taip pigiai parduoda
mi. Mat fabrikantai nustato 
savo tavoro preke, ir nepa- 
velina sztorninkams atpi
ginti.

Macey, didžiausias szto-

GZION AMERIKE

Mes czion gerai uliavojam, 
Ant nieko nedbojam, 
Tik czion gyventi smagiai, 
Darbo turime invaliai.
Po darbui gerai pasilinksmyt 
Po keliolika kauszu praryt, 
Daugiau jau nieko nedaryt, 
Czion visokiu galima matyt, 
Czion musu broliu daug yra, 
Ant ju žiūrint aszaros byra, 
Gailės czionais nedatirsi, 
“Foreigneriu” varda tik 

iszgirsi.
Pameskim toki varda neszioti, 
Apszviestesniais laikas stoti, 
Pradėkim laikraszczius 

skaityti,
Galėsim nuo to atsikratyti, 
Pameskite girtuoklyste, 
O “Saule” skaitykite.

vilkalo iszvilkta, szmotai, jau 
tik juosta tos kaldros, neužden- 
ginejo vatos susivelusios.

zAnt kamados dežukeje po 
cigaru buvo biskis tabako Tur- 
kiszko ir keliolika degtuku, to
liau stovėjo du stiklai, misingi
nis liktorius pažaliavęs, o tarp 
tu iszbarstyti lapai romanso 
‘Dumoso Grafo Mon tech risto’ 
ir keli tikietai siu numerals te
atriniu vietų.

Jausdamas jau save už pus- 
locnininka kambaro, ėmiausi 
už padarymo jame .sziokio to
kio paredko. Sparnu nuo žąsies 
paszlaviau pakaju, sukimszau 
szaszlavus in peczin, kuferi pa- 
staeziau prie vienos-sienos, isz- 
vaikiau vorus nuo langu su- 
traukindamas ju tinklus pilnus 
mušiu, tai yra nelaimingu ati
ku tu krauja-geriu; padariau 
lodą ant lovos, o pabaigęs visa 
savo užduoti pradėjau prisižiu- 
rinet in miestą Varszava per 
Įauga.

Nelaime, isz tokios augszty- 
bes galėjau matyt tiktai stogus 
vienos bažiiyezios ir klioszto- 
riaus Dominikantu, kuris rado
si netoli szale namo kuriame 
apsigyvenau.

Kada-gi atidariau Įauga ir 
iszkiszes galva turėjau gerai 

ras Amerikoje dabar yra pa
trauktas in teismą už toki 
prasikaltima. Bet iszrodo 
kad nieko isz to neiszeis.

Jau beveik laikas ta insta- 
tyma panaikinti, kuris pri- 
verezia sztorninkus vienos 
prekes laikytis. Tokiu budu 
fabrikantai gali savotiszkas 
prekes nustatyti, nepaisant 
ar tas tavoras tiek vertas ar 
ne.

trauke man Tamosziukas.
— Tegul bus surdotas, gi

ro man po pažestem.
— Kur? Jam gere? Kaip 

jam gero! Paszauke žydas. 
Kuom jam gerbs kad jam ne 
turh būrimą. Tie ponai isz 
prltovinciju paprhali vaiksz- 
eziot in maisza!

Pasiutai! Kada asz mai- 
sze vaikszeziojau ? Paszaukiau 
su rūstybe.

— Duok pakaju Vladislo
vai, pertrauke man Tamoszius.

— Nu, o kas tam koks ir 
ka? Kalba krianezius pakel
damas mano locna. žiponuka 
nuo stalelio. O tam kas. irha? 
— antrina su paniekinimu pa
keldamas a.ugsztyn kamzole, o 
po tam mesdamas ta visiką ant 
grindų. — Arli tam ne mai- 
szus?!

— Pavėlink tegul jis tau 
iszrenka, tarė Tamoszius, jis 
supranta gerai tame dalyke.

— Kad asz tam ponus pa
taikysiu iszrhinkt, taip puikus 
irh piktus ponaitis, tai jau kož- 
nam pataikysiu.

— Žiūrėk, rankoves per 
trumpos! Atsiliepiau pakelda
ma® rankas augsztyn.

— Kam ponaitis taip mo- 
sot rhankus aplink gaivu, arh 
ponaitis muszis su kas arh ka? 
Isz po rankoves tegml buna ma
tyt manketus marszkinius bal
tus, tas poniszkai madų, daves- 
dinejo man Veinszteina® su- 
verždamas man užpakalyje 
kamzole. Ganz git! Kalba, su
kindamas mane in visus szalis 
įliedamas1 per peczius ir liepda
mas savo mokytiniui idant gir
tu. Nu, tegul norhs kas gerhau 
padarho, as visu tavorliu (luo
šu už dyka, tegul jis del ponai
tis gerhau padarho!

Tamoszius guodotinai papū
tos gurklį kaipo gerai numa
nantis ant tavoro ir madoje.

pasilenkt laikydamas už lan- 
ginycziu, pamaeziau virszunes 
ant trotuaro visokio s'ztamo 
skrybėlių ir vyriszku ir mote- 
risžku. Per visus metus misli- 
nau lyg apie kokiu® dangisz- 
kus stebuklus, apie ta sostapy- 
le, o czionais tuojaus, isz pra
džia likausi inkiszta® in kalėji
mą namini kenkdamas varga ir 
bada.. Vienatiniu mano sura
minimu buvo žiūrei ant harcu 
žvirbliu Varszaviniu kurie ant 
stogo bažnyczios suvis taip 
kaip ir Glimelninke, linksmai 
czirszkendami daro savo zobo- 
vas.

Ant galo po trecziai valandai 
po piet, nepaprastas baladoji- 
masi tropais einaneziu augsz- 
tyn žingsniu ir sziuravimas 
pirsztais po duris apreiszkine- 
jo man valanda, iszganinga. 
Puikiai pasirodęs pagal Var
szavine mada Žydas, kriau- 
czius, o paskui ji vaikinas su 
pundu apsunkintas visPkio 

'spalvo ceikais, pribuvo in pa
kaju.

— O ka, matau buvo Jani- 
szauckas ?. Klause tebėgdamas 
paskui juos Tamoszins.

—1 Kok is J an isz a tick a s ?
— Mano tarnas.
— Nebuvo niekas.
— O kas apsitriuse paka-l 

j ujo? '
— Asz! Atsakiau tykiau 

nes Žydas-kriauezius permie- 
ravo mane nuo žemes lyg vir- 
szu-galvo labai galingu pažiū
rėjimu.

— Išztikro gal d a gere? O j, 
beda, su tokiu tarnu! Na, niano 
brangus, sztai tai yra ponas 
Veinszteinas nuo Novinerskos 
ulyczios, iszrinksi sau koki no
rėsi .sau garnitura, o skubinkis 
nes laikas ant piet! Isz biuro 
ankseziau isztrukt negalėjau 
nes ponas direktorius laiko 
mane skaitydamas savo pro
jektą organizacijos miestu pro- 
vinci jalnu.

Jeigu mylimas mano drau
gas apsieitineja su manim guo- 
dotinai, tai locnininkas krau
tuves drabužiu paskutines ma
dos nuo Noviniarskos ulyczios, 
taip-gi guodojo. Asz norėjau 
to, jis mano apvilko in kita, o 
viskas buvo “fete kaip nulie
tas ! ’ ’

pasakiau jog neatiduosiu jos, 
dėlto nors toji pasiliko, nors ir 
už tai turėjau damoket ketu- 
res deszimts apškrieziu Len
ki saku auksinu.

— Apsigavo Žydas! Tvir
tino mano Tamoszius trinda
mas rankas. Temijai kaip ne
norėjo apleist savo ir kiek de
rėjosi ? Paskolinsiu tau tuom 
laikui savo kepure ir eisime 
ant piet.

Eidami ant piet nusivedė 
mano mano draugas in viena 
kroma, ton man užmaukė 
augsztas pirsztinaites, antram 
angszta. skrybėlaitė, o trecziam 
plona lendrele su kutais kaipo 
ir lazdele, taip jog lyg kol da- 
ejau,lyg restauracijai “po auk
sine kriausza,” iszrodžiau ant 
paveikslo ir panąszmno mano 
draugo Tamosziaus.

— Ar‘ girdi Tamosziau, 
kalbu skubindamas su juom, 
neiszlaikysiu, taip mane viskas 
spaudžia.

— Nebūk kudiku! Surdo
tas puikiai guli ant tavos.

— O, toji skrybėlė per- 
spaus man kakta.

— Po knipoliu, praseziok 
isz Chmelniko! Tarė mano Ta
moszius nusiszyipsodhmais gai
lingai. Isz pradžių visados 
skrybėlė biski kakta spaudžia, 
bet kada pripranti tai jau ke
purėje negalėsi vaikszcziot nes 
vis mislini kad su gryna galva.

Ko teip žiopsoji, kalba to- 
liaus nežiūrėdamas ant manės, 
nežiūrėk ant langu’kromu kas 
te sukrauta, lyg mažiulelis, ka 
ten akyvo matysi. Na eik-gi 
drauge su manim, tiesiog nesi- 
gniaubk. O tas rankas, tai la.ir 
kai kaip kokius kuolus priesz 
save! Nemosuokgi teip kairia-

(Tasa Ant 2 puslapio)

^Pirkie U. S. Bonus!
apžiūrinėjo drabuži, prisižiu-j 
rinejo in .siūles, mėgino ceiki 
glostydamas su delnu materio- 
la,-o pažines' jog no atimi ne da- 
det, pradėjo turgų apreikszda- 
mas apmainyma. Artistas 
kiaauczius mažiausia szeszis 
kartus nueminejo nuo manosi 
drapanas su jom iszeitinejo in 
priemene, szeszis kartus su- 
gryžinejo užkeikdamas po 
chairu, jog mano drapanos nie
ko ne vertos, mano Tamoszius 
buvo szaltas nesusijudinantis 
kaipo uola. Pasibaigė ant to 
jog ponas Veinszteinas paėmė 
du mano naujus ka tik isz po 
adatos garniturus, paėmė ma
no žiemini žipona, o už ta vis
ką paliko man vasarine ap
tempta drapanėlė ir koki tai 
pūkuota pavadinta per ji Rag- 
lanu. Buvo tai 'bene plosczius 
su palerina buk su rankovėm, 
nes pasakius teisybe nebuvo 
teen rankovių, o tik skyles del 
rankovių. Kas kiszasi mano

Uncle Sam Says

Defense is YOUR job, too! ‘ Your 
U. S. Defense Bonds help maintain 
America’s economic strength just as 
your boys in uniform maintain her mili
tary strength. Your Series E Defense 
Bonds are now a better buy than ever. 
They will return you 77 per cent more 
than your original investment if held 
for 20 years. When buying Defense 
Bonds you’re building a cash reserve 
that will some day buy you a home, 
educate your children, or support you 
When you retire. U. S. Treasury Departmtnt
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ŽiniosVietines
Liepos — July.
Seredoj pripuola. Ame

rikos Nepriklausomybes Die
na !

— Musu senas skaitytojas, 
ponas Simonas Černiauskas isz 
Shenadoro, motoravo in mies
tą kuris lankosi pas savo pa
žystamus, ir taipgi atlankė 
“Saules” redakcija, atnaujin
ti savo prenumerata už laik- 
raszti. Acziii už atsilankymu.

— Seredoj pripuola Szven- 
tos Bertos.

Seredoj teipgi pripuola 
‘ ‘ Amerikos Neperikla'usomy- 
bes Tautiszka Diena,” kuri bu
vo paskelbta. 1776 motais; 1948 
m., Szvedn DC-6 eroplanas su- 
simusze su Anglijos kariszku 
eroplanu, 32 žmones žuvo ant 
to eroplano, 7 ant to kariszko 
Anglijos eroplano.

Isz priežasties kad 
Amerikoniszka T a n t i s z k a 
Szvento ‘ ‘ Nepriklausomybes 
Diena” szimet apvaikszczioja- 
ma. Seredoje, Liepos (July) 
4-tę diena, visi bankai, paežiai, 
fabrikai, angliuku syki o s, kre
mai, szlorai ir laikraszėziai ap- 
vaiksztines ta diena, tai atei
nantis “Saules” numeris ne- 
iszeis, kad ir musu darbiniu 
kai kaip ir kili galėtu ap- 
vąikszt in ote ta. “ Amer i kos 
Laisves Diena!” — “Saules 

■Redakcija.
--- Ketverge pripuola Szv. 

Antano Zacharijo. Ir ta diena: 
1264 metuose Lenkai iszvaike 
ii’ iszskirste Lietuviu kaiipy- 
nūs — .latvius; 1810 m., gimė 
P. T. Barnum, kuris sutvėrė 
didžiausius cirkes Amerikoje; 
1948 m., jauna, gražuole loszi- 
ke Carole Landis nusižudė sa
vo namuose.

- Pėtnyczioj pripuola Szv. 
Isaio. Ir ta diena: 1340 metuo
se Didysis Lietuvos Kuni
gą iksztis Gediminas žuvo ka
rėjo ties Bajarburgu, Lietuvos 
sostines Vilniaus inkurejas; 
1944 m., Bostone (Mass.) bai
sus, gaisras isztiko cirkus, 167 
žmrtnin žuvo.

— Su baloj pripuola SS. 
Kirilo ir Met od i jo. Taipgi ta 
diena: 1949 metuose Anglijos 
kareiviai dirbo ant laivo prie 
uosto, kai darbininkai sustrai- 
kojo; 1898 metuose Amerika 
pasisavino Hawaiian Salas.

Sukatos ryta apie 7:25 
valanda, ugnis kilo namuose 
kuriame gyvena Antanas Ka- 
zok'as ir Clerenče Dnbosky, 
szeimynos, 301-303 W. Centre* 
uly,’ Tyrinėjimą s, parodo kad 
ugnis kilo nuo elektrikinu. dra- 
1 i:t ant treczio augszczio, po sto
gu. Ugniagesiai pribuvo ir in 
trumpa laika, ugnis likos užge- 
siutas. Daug blediesi padaryta. 
: -t-. Subatoj devinta valau- 

da ryte, Szv. .Juozapo bažny- 
czibjo, likos suriszta. mazgu 
moterystes, panele Teresa E. 
Dugnauskiute, slauge, duktė 
pons. Juozu Dugnauskiii, nuo 
218 E. Railroad uly., su Basi] 
Cannata, sūnūs ponios Rosal i- 
jos Cannata isz New York, per: 
Kuif, Kleboną P. C. CzesnaJ

Svotai buvo ponia Patricija 
Valincziene ir Salvatore Can
nata, brolis jaunavedžio. Ves
tuves atsibuvo in Markus1 Cafe, 
223 W. Centre uly. Jaunave
džiai apsigyvens Bronx, New' 
Yorke.

— -Gerai žinomas vetera
nas, Stanley M crook, isz New 
Bostono vies'zkelio, aplaike ži
nia. nuo Ponnsylvanijos valsti
jos Gubernatoriaus John S. 
Fine, kad ponas Merook likos 
paskirtas kaipo Civil iszkos 
Apginimo Direktorium del Ma
hanoy City ir apylinkes.

— Slavokai isz Schuylkillo 
ir Cafbono pavietu, laike savo 
“Slavoku Diena” Nedėliojo, I 
Birželio 24-tą diena, Lakewood 
Parke.

— Kita sanvaite: Nedalioj 
Liepos 8-ta diena, pripuola asz- 
tunta Nedelio po Sekminių. Ir 
ta diena 1792 metuose Wash 
ington (D. G.) miestą buvo pa
skirtas kaipo Amerikos sosti
ne; 1839 gimė bagoezius John 
D. Rockefeller, o kai jis pasi
mirė jis paliko daugiau negu 
viena bilijoną doleriu; 1303 m., 
smarkus žemes drebėjimas Že
maitijoje.

— Pa n odelyje p r i p u o 1 a 
Szv. Veronikos. Ir ta diena 
1943 m., Ali jautai užgrobė Sici- 
rika gavo Floridos kraszta nuo 
Ispanijos.

— Seredoj pripuola Szven
to Pijuso I. Ir ta diena: 1794 
m., Rusai užgriebė Vilnių; 1804 
metuose du garsus Amerikie
ty; 1339 m., Keistutis pergalė
jo Mozūros.

— Utarninke pripuola sep
tyni Broliai Kaukiu. Taipgi ta 
diena: 1890 metuose Wyom
ing valstija likos priimta in 
Susivienytose Valstijose. Ir ta 
diena: 1938 meluose Howard 
Hughes su keturiais kitais isz- 
skrido su eroplanu isz New 
York miesto, jis skrido aplink 
pasauli. Kelione jiems užėmė 
tris dienas, devyniolika va
landų asztuonis minutas ir de
szimts sekundų; 1821 m., Ame- 
cziai stojo in dvikova: Aaron 
Burr ir Alexander Hamilton, 
Hamilton buvo Iždo Sekreto
rius, ir Vice- Prezidentas Burr 
stojo in dvikova in Weekaw- 
ken, N. J., Hamilton nenorėjo 
musztis ir paleido savo szuvi in 
padanges, bet Burr savo szuvi 
paleido stac-ziai in buvusi Iždo 
Sekretorių ir ji nuszove ant 
smert.

Panedelyje, Birželio 23-cziaį 
diena, su Szv. Misziomis, Szv. 
Mykolo bažnyczioje,' ir palai
dotas in Szv. Petro parapijos 
kapines Staten Island. Velionis 
paliko keturis sūnūs: Joną isz 
jas Jonas (Lokaitis) Locus 79 
Wadsworth, Martyna ir Vinca: 
namie; szeszios dukterys: Ona 
Uske, W. Saugerties, N. Y.J 
Genovive Bricks, Mariners 
Harbor; Helen, Fort Wads-j 
worth; Zofija Miller, Konstan-] 
ci ja, isz Roselle Park, N. J.,1 
Margareta Brims, Ormand 
Place, taipgi keturiolika anū
ku ir anūkes.

— Sena m i ėst 9 gyventoja, 
ponia KostancSja. Vaidakiene, 
nuo 106 N. Bower uly., numirė 
Pėtnyczioj, 3:15 valanda po 
pietų, Locust M t. ligonbutoje. 
Velione atvyko isz Lietuvos1 
daugelis metu atgal. Jos vyras1 
Vincas, mirė pareito Birželio 
menesio 22-tra diena 1950 me
tuose. Paliko trys dukterys: 
Fr. Sadauskiene, mieste; W. 
Gallagher ir Ei. Podalaiiskiene 
isz Philadelphia, Pa. Tris su
nūs: Alberta ir Juozą namie, 
ir Edvardą Philadelphia. Ke
turis anūkus, seserį Marie Cze- 
rusziene, x isz Whitinsville, 
Mass., du brolius: Gabrielių ir 
Feliksą Szilali isz Worcester,' 
Mass. Laidojo Utarninke su 
apiegomis Szv. Jurgio bažny
czioje, 9-ta valanda ryte ir pa
laidota in Szv. Marijos kapi
nes. Graborius Vincas Menkie- 
viezius laidojo.

Ponia Helena Czer- 
niauskiene, turėjo operacija 
Locust M t. ligonbuteje.

Tamaqua, Pa. — Nelaime at
sitiko Greenwood mainuose 
prigulintos prie Lehigh Valley 
Navigation kompanijos, kai 
angliakasis, Harold W. Stap
les, 49 motu senumo nuo 412 N. 
Elizabeth uly., kuris dirbo 
szGszlfim lovelio, sthiigti didelis 
rakasnuo tapo puolė teisog ant 
nelaimingo žmogelio’ ir užmii- 
sze ji ant vietos. Velionis gimė 
Hazletone, buvo Luteronas. 
Paliko paezia, du brolius ir dvi į 
seserys.

4 
želio menesyje, 1950.

Szeszi buvo nužudyti, penki 
žuvo už ta moteriszke, o vienas 
buvo mirtinai sužeistas, kai ta 
sala buvo bombarduota. Kiti 
žuvo per invairias nelaimes, o 
trys prigėrė.

Visi likusieji gyvi buvo prie 
savo pecziu prisirisze pelenus 
žuvusiuju, kad galėtu juos su
gražinti in savo tėvu žeme.

Ant tos salos jie stengiesi 
paženklinti nors Nauju Metu 
szventes, o taip tai jie nežinojo 
vienos nuo kitos.

EROPLANAS
SUDUŽO IN KALNA

ARTINASI TAIKA 
KORĖJOJE

ATSAKYDAMI
IN KLAUSIMUS

UZMUSZTAS DARŽE

Brooklyn, N. Y. — Jonas B. 
Valaitis-Walait buvęs BALFM 
ingaliotinis Vokietijoje, szio- 
mis dienomis jau bus Brook- 
lyne, N. Y.

NEW YORK. — Laikasnuo 
laiko sziame laikrasztyje

6— Karo belaisviai turi būti straipsniai patarė kaip geriau 
sugražinti.

7— Turi būti nustatyta 
tikrinimai armijoms, kad 
rininkai galėtu sutvarkyti 
sus reikalus kaip aprūpinti pa
bėgėlius ir kitus panaszius 
klausimus.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Vaikas Bovinosi

Namie
DALLAS, TEXAS. — Pon- 

kiu metu amžiaus Darrall Odis 
Parham, bovinosi darže, kai 
lengvas eroplanas nukrito in ta 
darža ir ji užmusze.

Lakūnas Luther B. Lawson, 
dvideszimts keturiu metu am-

APVOGĖ NASZLE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

i suprasti Amerika užsienyje.
„v Ateityje, pabandysime iszaisz- 
ka kinti klaidingas paveikslo j asi

• apie musu gyvenimą ir kukliai, vi-;
! teisingai laiszkuose patarsime

• kaip jas pakeisti.
Bet sziame laike mes susido

mėjome kitokia veikalą. Jeigu žiaus nesuspėjo savo maža ero- 
yra svarbu kalbėti, yra svarbu plana tinkamai pakelti nuo že- 
ir klausyti. Mes turime savo mes ir už tai nukrito in ta dar- 
draugams užsienyje pasakyti ža. Jis tik koja iszsilauže.
apie Amerika, bet paežiu laiku, 
turime parodyti ir savo susido-

Shenandoah, Pa. — Juozas 
Cziglinskas, nuo 401 W. Lloyd 
uly., staiga gavo szirdies ataka 
pareita. Utarninka. apie 7:45 
valanda ryte, ii; likos tuo jaus 
nuvesztas in Locust Mt. ligon- 
bute, o Ketverge deszimta va
landa ryte, pasimirė. Velionis 
gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika. 1911 metuose. Kita
dos turėjo buezerne po tam sa
ldina bizni, bet apie trys metai, 
atgal prasiszalino nuo bizno. Į 
Paliko savo paezia. Katarina; 
dvi dukterys: J. Waylock, na
mie ir T. Shovilin; du su nu: 
Juozą ir Alberta mieste. Taip
gi dvi seserys: Amelija Yan- 
kausikiene ir Beat racija Nor- 
kiėvicziene mieste, ir keletą 
anūkas. Laidotuves invyko Pa- 
nedelyje su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje devinta, va
landa ir likos palaidotas in pa
rapijos kapines. Graborius -II. 
A. Valukieczius laidojo.

Buvęs miesto gyvento- 
metu amžiaus kuris pasimirė 
savo namuose 13 Holland Ave., 
New Brighton, Henrika, Fort 
Mariners Harbor, Staten Is
land, N. Y., likos palaidotas

19 JAPONU
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(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

denyse, kai karas užsibaigė.
Neszdamiesi laukine kate, 

kuri buvo prijaukinta, su savi
mi visi inlipo in Amerikos lai
vą, kuris plauke in j u namus, 
Japonija.

Tie ju septyni metai ant tos 
mažos žalos skamba kaip ko
kia pasaka! Isz viso trisde- 
szimts trys buvo ant tos salos, 
bet penki žuvo per susikirti
mus už viena moterį ant tos sa
los.

Amerikos Laivynas per ke
lias sanvaites stengiesi intikin- 
ti szitus Japonus kad karas jau 
baigtas ir kad jie pasiduotu. 
Laivynas pasiuntė eroplanaj 
virsz tos salos su visokiais 
rasztais, kad intikinus tuos Ja-' 
ponus kad karas jau baigtas. 
Laivynas pristatė ir laiszkus 
ir paveikslus isz tu kareiviu 
giminiu ir pažinstamu, pirm 
negu galėjo juos intikinti kad 
karas jau tikrai baigtas.

Viena moteris paspruko, pa
bėgo ir pasidavė pereito Bir-

DENVER, COLORADO. — 
Didis eroplanas, ant kurios va-1 
žiavo keturios deszimts penki 
keleiviai ir penki lakūnai, su
dužo in augszta Crystal kaina. 
Nei vienas neiszliko gyvas.

Kiti eroplanai, pasiunsti jo 
jieszkoti užtiko jo likuczius, 
iszmetytus per kelis tukstan- 
czius pėdu in visas puses.

Ant szito eroplano skrido 
septyni mažucziai vaikai ir 
szeszi Amerikos valdžios atsto- i 
vu padėjėjai. Eroplanas skrido 
isz San Francisco, California in 
New York miestą.

Tik keturiolika minueziu 
priesz ta nelaime, lakūnas per 
radija buvo praneszes kad jis 
už tiek minueziu nusileis in 
Denver miestą. Po tam jo radi
jas nutilo ir nieko daugiau ne
buvo girdėti.

Buvo tik dvylika valandų 
nuo tu lakunu straikus užsi-' 
baigimo. Tos straikos buvo te- 
siusios per vienuolika dienu. 
Lakūnai norėjo trumpesniu 
darbo valandų ir daugiau mo
kėti. Kai tik tos straikos užsi
baigė, lakūnas, Kapitonas Ri
chard J. Appleby gryžo in dar
bą ir su savo pagelbininkais 
prirengė saVo ta didėli eropla- 
na kelionei.

FORT DIX, N. J. — Ameri
kos Armijos transportinis ero
planas C-47, trenke in žeme. 
Penki žuvo, o szesziolika su- I 
žeisti. Eroplanas skrido isz Al
buquerque, New Mexico in 
Fort Dix. Valdžia tyrinėja ne
laime.

ŽULIKAS NUSIŽUDĖ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jo vytis, jis prisidengdamas ta 
mergele, kuriuos policijai’tai 
nenorėjo sužeisti, pabėgo ini 
miszka.

Bet tas miszkas buvo jo di
džiausia klaida. In kelias mi
nutas visas tas miszkas buvo 
policijantu apsuptas. Polici- 
jantai jau nekalbino kad jis 
pasiduotu, bet jie jo medžiojo 
kaip kokio laukinio žverio.

Kai jis jau suprato kad jam 
ar taip ar taip, vistiek galas, 
jis sau paleido kulka in kakta.
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:: JUOKAI ::

Tai Teisybe
Jonas ■ Su kuom ženysie- 

si Mariute?
Mariute — Katras bus 

pirmutinis!

Terp Girtuokliu
Ignas — Alutis geresnis 

kaip vanduo!
Mikas — Bene tu žinai 

kaip vanduo gėrėsi!

Lietuvoscziugu, kaip žiedu ir segtuku mejima ir gera valia, paklaus- ,
ir szimta asztuonios deszimts darni apie j u szali ir j u gyveni- Generolinio Konsulato 
doleriu pinigais.

Ji sako kad kai ji atėjo in 
vieszbuti, ji paszauke ta vyra 
ant telefono. Moteriszkas bal- rios veda prie geresnio supra-; 
sas atsiliepe ir jai pasakė atei- timo. Tai yra kelias in drau-j 
ti in kambari.
nedryso eiti in to savo naujo Gal asmeniui neindomu kas

ma.
Kartais klausimas netik pra 

džia, bet apsvarstinetimos ku
New York Pajieszkomi 

Asmenys
, Czepulis, buvo vedes

Ji isz pradžios giszkuma ir bendra supratima.' Bukelyte (Bukclis).
Jai iii s ze v s k i s, An t an a s,

draugo kambari, bet tas mote- 
riszkas balsas ja užtikrino kad 
ežia nieko blogo. ■

Szita moteriszke, Ponia Ra
poport nuėjo in ta kambari, ir 
kai tik ji inejo du vyrai ant 
jos užsipuolė ir ja apvogė, su-' 
riszo ir paliko. Ji tenai nerado 
tos moteriszkes, kuri su ja bu
vo kalbėjus per telefoną.

Ji savo ta nauja dranga bu
vo sutikus savo sunaus sztore, 
ir ji pažino vien tik kaipo Sam 
Cohen. Jos sūnūs sako kad tas 
Sam Cohen tankiai užeidavo 
pas ji in sztora, bet jis jo gerai 
nepažino.

DRAIVERYS
UŽMUSZTAS

Motel is Labai Sužeista
PHILADELPHIA, PA. — į 

Draiverys buvo ant smert už- 
musztas, o jo drauge labai pa-, 
vo j ingai’ sužeista, kai j u auto
mobilius sudužo ant Walnut 
Street tilto. Niekas neinate 
kaip ta nelaime tenai atsitiko.!

i

William Hadfield,, dvide
szimts szesziu metu amžiaus 
isz Overbrook, to automobi- 
liaus draiverys buvo to trenks
mo iszmestas isz automobiliaus

laiszkuose raszyta. Bet staiga 
jis paklaustas apie jo iszgyve- 
nimus, jo bedas ir atsiekimusJ 
Jis klauso ir pradeda galvoti 
ir laisvai raszyti.

Sakoma, kad. Amerikiecziai 
per daug giriasi. Musu karei
viai užsienyje laike karo, tiek 
kalbėjo apie savo namus, savo 
szeimynas, savo kraszta, kad 
dažnai atrodė kad jiems kitu 
žmonių veikalos nerupi. Laisz
kuose lengvai galima pasigirti:į 
ypacz kada yra daug apie ka 
raszyti, tiek daug klaidu ir ne-! 
tikslumu pataisyti.

Ar nebutu gerai sekamame 
laiszke užklausti kelis klausi- 
mus? Galima paklausti: “Kaip 
jums te sekasi užsienyje?”) 
“Ar pas jus kainos auksztos?” 
“Ar galite gauti invairiu reik
menų?” “Kaip jusu vaiku 
mokslas?” “Kur ketinate 
atostogauti?” “Ka jusu laik- 
raszcziai raszo apie Ameri
ka?”

Atsakymai in sziuos klau-1 
simus sudarys indomia kores
pondencija. Gal buvo norėta 
aiszkinti arba ginti Amerika ir 
tai atrodė neinmanoma laisz
kuose raszyti, bet kada ap- 
svarstinejimas prasideda szie 
dalykai greieziau . iszaiszkina- 
mi.

Gal laiszkuose bus duotiir užsimusze.
Panele Margaret Sullivan, klausimai in kuriuos nesugebe-

dvideszimts szesziu metu am- šit atsakyti, 
žiaus, jo drauge, buvo nuvesz- klausta apie 
ta in Philadelphijos ligonine be” arba apie 
be sanmones. į mus. —C.

Ona 

bai-
ges Rygoje Aleksandrovo gim- 
anzija.

Jaraszeviczius, Mykolas, isz 
Szeduvos.

Juszka, Feliksas ir Vincen
tas, isz Šėlos vai.y Domenu km., 
Mažeikiu apskr.

Lenikiene (Lemke)Szneide- 
te, Elzbieta, isz Kalnėnu km., 
Jurbarko vai., ir vyras Lemke, 
Karolis, isz Batakių km.

Meszkyte-Pikeliene, ir vyras.
Morkus, Pranas, ir sesuo 

Sztiliene-Morkyte, Autose, kilę 
isz Raseinių apskr. -

Mor'kyte-Sztiliene, Autose ir 
brolis Morkus, Pranas, kilę isz 
Raseinių apskr.

Pecziulis, Jurgis, .isz Lanc- 
kaimio, Kylbartu vai., Vilką- 
viszkio apskr.

Petkeyicziiis, Adomas isz Pa- 
žiziu km., Veiveriu vai., Mari
jampolės apskr. . .

Pi kelis, ir žmona Meszky te.
Raudonikis, Juozas, kurio 

tėvai kilo isz Veiveriu.
Sabas, Juozas isz Starku km. 

Vilkaviszkio apskr.
Seniūnas, isz Kloniszkio km. 

Zapyszkio vai., Kauno apskr.
S z n e i d e r y t e- L e m k i en e (Lem - 

ko), Elzbieta isz Kalnėnu km., 
urbarko vai., ir vyras Lemge, 
Karolis, isz Biftakiu km.

Sztiliene-Morkyte, Autose ir 
brolis Morkus, Pranas, kilę isz
Raseinių apskr.

Valaitis, Petrasąisz Turcinu
Pav. kada už- km., Szilgaliu, (vėliau: Buble- 
“masine bedar- ]iu) vals., Naujamiesczio (vel- 
“karo užmani- iau: Szakin) apskr.

Jieszkomieji arba apie juos
žinantieji maloniai praszomi

Pasveikina Sena “Vaikina”

Amerikiete loszike, aktor-* 
ka, Joan Fontaine, pabu- 
eziuodama ant veido, pa
sveikina Anglą, Sir Charles 
Mendl, Paryžiuje. Ji szita 
sena “vaikina” szitaip pa/ 
sveikina už tai kad jis, bū
damas asztuonios deszimts

vieno meto amžiaus apsiže- 
nijo su Yvonne Reilly, kuri 
yra trisdeszimts septynių 
metu amžiaus nuotaka. Szi- 
tas senas “vaikinas” yra 
buvęs Anglijos Ambasado
rius Prancūzijoje.

□ □ □

atsiliepti in Consulate General 
of Lithuania 41 West 82nd St.
New York 24, N. Y.
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