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Dvideszimts dvieju metu 
metu amžiaus Fritz Mueller 
isz South Bend, Indiana in- 
gyvendino savo troszkimus 
ir svajones, kai jis parūpino 
szituos namus Korėjos sera- 
tams.

Kai jis szita prieglauda 
pastate, jis daug armijos in-

statymu sulaužė 'ir pakliuvo 
in beda. Jis pirmiausia pra
sikalto kai jis ta žeme nupir
ko, kuri randasi tenai kur 
kareiviams uždrausta eiti; 
jis pavartuoja armijos auto
mobiliu “jeep” visokį tavo- 
ra tenai veszti; jis daug vi
sokio tavoro buvo isz armi-

jos “pasiskolinės” szitiems 
namams.

Bet Armijos Sztabas nuta
rė in kita puse nusižiureti, 
viską jam dovanot už jo pa- 
siszventima ir už jo toki gra 
žu ir gera darba.

Isz Amerikos
TROKAS

APSIVERTĖ

Keturi Iszsigelbcjo

CAMDEN, N. J. — Didelis 
trekas apsivertė ant automobi 
liaus ant Admiral Wilson 
vieszkelio, in Camden, N. J.

Keturi žmones tame 
mobilyje iszsigelbcjo ir 
tik labai sukriesti.

Nelaime atsitiko apie

buvo

szimts penikiu metu amžiaus 
John Vitale, isz Marlton, Bur
lington Apygardos pasimirė 
apie devinta valanda isz ryto 
in Cooper ligonine, Camden 
mieste in New Jersey.

Nelaime atsitiko apie de
szimts valandų priesz tai kada 
ant Green Tree vieszkelio, ne
toli nuo Pono Vitale namu kai 

' automobilius nulėkė nuo viesz
kelio. r

In Catlettsburg, Kentucky, 
du lakūnai isz McGuire Air

I Force Base užsimusze ana va- auto* i.. ...... , i .kara, kai jųdviejų automobi
lius nulėkė nuo vieszkelio prie 
užsisukimo, ir apsivertė. Jie- 

puse.du buvo dvideszimts septynių
po devynių isz ryto netoli gazo- metu amžiau3 Warren G La 
lino stoties prie Cooper upes. , ney, Catlettsburg, Kentuc- 

Trokas ir automobilius va-^y, ir dvideszimts keturiu me
ilavo in ta pati kraszta, kai au- įu amžiaus John F. Twomey, 
tomobiliaus draiverys, trisde- 
szimts metu amžiaus Victor H. į 
DeMille, isz Bakersfield, Cali
fornia norėjo pasukti in deszi- 
ne. Troko driaverys, trisde- 
szimts penkių metu amžiaus 
Carles Mallory isz Harrisburg, 
Pa , tuo laiku buvo deszineje 
vieszkelio puseje. Jis stengiesi i 
pasisukti isz to automobiliaus 
kelio, bet nesuspėjo ir trokas ir 
automobilius susikūlė. Tas tro-;
kas prigulės prie Hershey sal
dainiu kompanijos in Hershey, ( 
Pa.

Apart draiverio Demille, ta-1 
me automobilyje buvo jo moti-! 
na, szeszios deszimts trijų me-; 
tu amžiaus Ponia Agnes De-i 
mille ir lakūnas Milford Tai-; 
lent, asztuoniolikos metu am
žiaus. Ponia Demille tuo laiku 
miegojo automobilyje.

Kita nelaime ant vieszkelio 
atsitiko prie Camden miesto in 
New Jersey, kai szeszios de-

isz Woonsocket, Rhode Island.
In West Chester, penkios de- 

szimts asztuoniu metu amžiaus 
Henry Storb, nuo 338 W. Mi
ner ulyezios užsimusze kai jo 

■ automob Tins paslydo ir apsi
vertė netoli nuo Denton, North 
Carolina. Jo žmona buv# su- 

! žeista; jai koja buvo nulauszta 
ir galva buvo praskelta.

pristatydinti vandenio užge
sinti ta gaisra.

Universiteto virszininkai ir 
ugniagesiai dar negali pasaky
ti kaip tas gaisras prasidėjo 
tame universitete. Tas gaisras 
sunaikino ne tik Universiteto 
laboritorija, bet ir visu tu 
kambariu sienas ir stogus. In
žinieriams ir kitiems mokslin- 
sziams ta laboratorija buvo pa
statydinai 1903 metuose.

Universiteto virszininkai sa
ko kad ugniagesiu vanduo su-; 
dare tiek pat iszkados kiek tas 
gaisras buvo sudaręs.

Niekas nebuvo sužeistas nes 
tas gaisras tuos Universiteto 
kam,tarus isztiko labai anksti 
isz ryto, kai studentai dar ne-; 
buvo susirinkę.

Tie Universiteto virszinin
kai yra pranesze kad inžinierių 
ir kitu mdksleiviu ir mokslin- j 
ežiu kursai dabar bus nutrauk-1 
ti kol tie kambarai bus 
tydinti.

WASHINGTON, D. C.—
Prezidentas Eisenhoweris savo 
metiniame raporte, prasze isz 
Kongreso labai daug. Jis nei 
nesitiki nei treczdali tiek gau
ti, bet jis nori kad visi žinotu
kaip jo partija nori visiems pa- Edgar Hooveris pranesze kad 
dėti ir visiems patarnauti. Mat jo agentai dabar galutinai su
rinkimai artinasi!

Eisenhoweris nori:
1— Taksos dar negali būti papilde, kai jie isz Brinks ban- 

sumažintos, nei darbininkams kos, Boston, Mass., buvo pasi
nei kompanijoms.

2— Pagelbeti farmeriams 
kad jie daugiau uždirbtu, ir 
daugiau už savo lauko, farmos 
vaisius gautu. Pirkti nuo farr cent James Costa; keturios de- 
meriu viską ka jie negali par-įez mts septynių metu amžiaus 
duoti, ir jiems moiketi devynios Michael Vincent Geagan; ke- 
deszimta nuoszimti nustatytos turios desz.mts keturiu metu 
prekes. Reiszkia, jeigu farme- amž aus Adolph Maffie; pen- 
rys negali parduoti ta kas 
kasztuoja doleri, tai valdžia 
jam' primokės devynios de
szimts centu:

3— Paskirti komisija isztirti 
kaip kutu galima apsisaugoti 
nuo potvaniu, ir kaip sudaryti 
kokia nors apdrauda del tekiu 
nelaimiu.

4— Paskirti dvideszimts pen
kis bilijonus doleriu del musu 
vieszkeliu; senus pertaisyti ir 
naujus statyti.

5— Priimti penkių metu

LONG ISLAND, N. Y. — 
Vienas darbininkas pasivogė 
nuo Daktaro Bernard Good
man, tūkstanti du szimtu dole
riu. Kai tas vagis, keturios de
szimts penkių metu amžiaus 
Harold Hughes buvo sugautas 
ir in teismą patrauktas, Dakta
ras Goodman teisėjui pasiaisz- 
kino kad jis jaueziasi kaltas, 
kad jis davė tam darbininkui 
proga tuos pinigus pasivogti.

Jis sako kad tai jo kalte kad jis 
tiek pinigu buvo palikes savo1 
ofise visai neužrakintus.

Jis sako kad tekiai pagundai 
gali bet kuris žmogus pasiduo
ti. Jis ppats parūpino pusan
tro tuikstanczio doleriu kaucija 
tam savo darbininkui, kuris vi
sus pasivogtus p in gus buvo 
sugražinęs, ir dabar daktaras 
yra pasamdęs jam advokata 
kad ji iszteisintu. Pats dakta
ras sako kad jis teisme jo visai 
nekaltins ir stengsis jam viso
kiais budais padėti.

GAISRAS
UNIVERSITETE

$100,000 Iszkados 
Padaryta

BETHLEHEM, PA. — Gais
ras isztiko Williams Hall sza- 
ka> Lehigh Universiteto, in 
Bethlehem. Ugniagesiai buvo 
sutrukdinti del szalczio kai 
vanduo užszalo, ir jie negalėjo

kios deszimts dvieju metu am
žiaus James F. McGinnis; ke
turios deszimts asztuoniu metu 
amžiaus Anthony Pino, ir ketu
rios deszimts devynių metu 
Henry Baker. Visi gyvena Bos
tone, ar Bostono apylinkėje.

Kiek galima dažinoti, tai
j FBI policija nesurado nei vie
no dolerio tu pavogtu pinigu.

FBI policijos virszininkai 
sako kad ju agentai suseke szi- 
tus vagius, kai koks j u nepa- 
skelltas žmogus jiems davė ko-

tvarka del valdisžkos paramos kui ten žinių. Kokios tos žinios 
musu mokykloms. buvo ir kas jas FBI policijai

6—Palaikyti musu valdžios padavė, jie nesako.
nustatyta kraszto apsaugos Brinks banka Bostone ant 
tvarka ir vaiske palaikyti pus- tiek pinigu buvo apvogta Sau- 
treczio milijono vyru.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

DAKTARAI SAKO
EISENHOWERIS

GANA SVEIKAS'

RADO BOMBA i
BAŽNYCZIOJE

šio septyniolikta diena, 1950 
metuose.

Sulyg Massachusetts valsti
jos instatymais, po szesziu me
tu negalima žmogų kaltinti ar 
intarti už vagyste. Jeigu tie 
vagiai butu galeje dar tik ko
kias penkias dienas tupėti pa
sislėpė, tai nei valstijos polici
ja, nei FBI agentai nebutu ga
leje ant ju nei pirszto uždėti, 
nes jau butu buvę per vėlu.

Bet kai tik apie ta vagyste 
FBI Direktorius J. Edgar Hoo- 
veris buvo sužinojęs, jis po 
prisieka sake kad nei jis, nei jo 
agentai ranku nenuleis kol vi
sus tuos vagius suims.

DRĄSUMAS
PADANGĖSE

FORT CAMPBELL, KY.

WASHINGTON, D. C. — 
Trys Daktarai, kurie egzami
navo Prezidentą Eisenhoweri, 
kai jis parvažiavo isz Floridos, 
sako kad jis dabar yra gana 
pasveikęs, vėl stoti in rinkimus 
ir eiti Prezidento pareigas per 
dar keturis metus.

Pats Eisenhoweris yra kele
tą kartu pareiszkes kad jis 
pats dar nebežino ar jis in tuos

atsta- rinkimus stos, ar ne; jis sako 
kad visa tai pareis nuo jo svei
katos ir nuo savo daktaru pa
tarimo.

Laikraštininkai nei nežino- Keli szimtai lakunu, paratroo- 
jo kad tie daktarai Eisenhowe- periu, iszszoke isz eroplanu, isz 
ri taip greitai egzaminavuos lėto ir gražiai leidosi su para- 

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA j p0 jo keliones in Florida. Dak- sziutais nuo trijų tukstaneziu 
— Policijantai rado sprogstan- tarai yra: Major General Ho- pėdu padangėse.
czia bamba Saldžiausios Szir- ward M. Snyder; Baltųjų ofisu vieno Saržento parasziutas su- 
dies Bazilikoje, bažnyczioje, daktaras; Pulkininkas Thomas sivyniojo kaip 
pirm negu ji susprogo. Ir kita W. Mattingly,
bomba buvo padėta in garsiu- specialistas in Walter Reed Ar- staeziai in žeme,
ga Notre Dame bažnyczia. I mijos ligonine; ir Pulkininkas

Koks
žmogus buvo paraszes daug 
laiszku valdininkams ir buvo 
pareikalavęs kad Szventas Tė
vas pribūtu in Paryžių Kuczios 
vakara ir iszmestu isz bažny- 
czios visus Prancūzus Komu
nistus.

Szitas protiszkai szuketas
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Tik staiga

cgaretas, ir 
szirdies ligų Earžentas krito isz padangių

Bet kareivis Lessie Smith, 
protiszkai szuketas Byron E. Pollack, szirdies ligų didelis juodukas isz Cleveland, 

specialistas in Fitzsimons Ar- Ohio, besileisdamas žemyn su 
mijos ligonine in Denver, Colo- savo parasziutu, pamate kai 
rado.

Ju raportas kad Prezidentas 
beveik visiszkai pasveikęs, nu
džiugino visus Republikonu 
partijos vadus, kuriems dabar 
labai rupi EiSenhowerio svei
kata, kai rinkimai artinasi.

i tas Saržentas su savo sugedu
siu parasziutu krinta. Jis nu
stvėrė Saržento James Closson 
parasziuto virves ir jie saugiai 
nusileido ant žemes.

Visi jie buvo iszszoke apie 
i tris tukstanezius pėdu augsz-

t ♦

Nelaisvėje Per Tris Dienas

Ponia Gloria Shain buvo 
surasta suriszta (kambaryje 
ant Lake Shore Drive, Chi
cago j e.

Czia policijantai ja veža 
in American ligonines kam
barį ir stengiasi isz jos da- 
an •_________________ •

ž'noti kas atsitiko.
Ji sako kad du vyrai ja 

pasivogė ir laike ja nelaisvė
je per tris dienas. Kodėl jie 
buvo ja pasivogė ji sako ji 
nežino.

Pietų Amerikos Karaliene

Respublikos

1 b .
1

D m’nlkos
Prez'dentas Hector S. Tru
jillo uždeda ant savo gimi
naites galvos karūna kuri 
verta szimto dvideszimts 
penkių tukstaneziu doleriu. 
Jo giminaite yra Angelita, 
septyniolikos metu amžiaus

da'yvavogražuole, kuri 
tarp-tautiniame taikos kon
grese in Ciudad Trujillo. Ji 
yra duktė Generalissimo Ra
fael L. Trujillo. Jos drabu
žiai, drapanos buvo paga
mintos Fontan mieste, Itali
joje.

ATLANTIC CITY, N. J. —
Szeszios deszimts keturiu metu Mišria s pasimirė, 
amžiaus John Sullivan, buvęs 
pentorius, nuėjės in Szven- 
to Nicholajaus bažnyczia ant

Szventu Misziu, ir tenai per 
Daktaras, 

kuris buvo paszauktas pripaži
no kad jis pasimirė nuo szir- 
dies ligos.

<
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Kas Girdėt
Pittsburgh mieste, trisde- 

szimts dvieju metu amžiaus 
George Shook, teisme prisipa
žino- kad jis buvo apvogęs 
sztominka Norman F. Krell 
ant penkios deszimts penkių 
doleriu. Kai teisėjas Walter P. 
Smart rengiesi ji nubausti, tas 
sztorninkas užtarė ta vagi, 
praszydamas teisėjo jam dova
noti, nes, nežiūrint kad jis ir 
apvogė ta sztora, jis visgi yra 
geriausias to sztorninko kos- 
tumeris.

In Memphis miestą, Huel 
Jonės, iszmaukes dvi bonkas 
sznapso negalėjo rasti treezios. 
Jis kaltino savo 'žmona, ir kai 
ji užsigynė kad ji nieko neži
nojo apie jo sznapsa, jis ja pa- 
szove. Vėliau policijantams jis 
pasiaiszkino, kad jis buvo pa- 
mirszes kad jis ankscziau buvo 
isztusztines ta treczia bonka.

In Kansas City, Missouri, 
David R. Worman paleido ke
lis szuvius isz medžiokles ka
rabino- in savo kamario siena. 
Kai policijaiitai greitai pribu
vo, jis pasiaiszkino kad jam 
nusibodo vienam tame kamba
ryje tuipeti ir už tai jis tuos 
szuviujs paleido. \

• •
In Sydney Australijoje, dvi- 

deszimts trijų metu amžiaus 
Colin Lindsay] buvo suaresz- 
tuotas už tai kad jis iszsiunsda- 
vo savo žmona paliestuvauti. 
Jis piktai teisėjui pasiaiszkino 
kad jis negali eiti in dauba nes 
jis turi prižiūrėti jųdviejų ma
ža kūdiki, kai jo- žmona eina 
paleistuvauti kad szeimynele 
galėtu pragyventi.

William Knoivland, Senato
rius isz Californijos yra pasa
kęs Prezidentui Eisenlioweriui 
kad jis stos in Prezidento rin
kimus jeigu Eisenhoweris ne
stos.

William Knotvland sako kad 
jis lauks iki Balandžio szesztos 
dienos ir tada paskelbs kaip ir 
kur Jis stovi.

■ • • 1
Sunku pasakyti ka Eisenho

weris dabar nori daryti; jeigu 
jis nepaskelbs kur jis stovi 
priesz Vasario menesi, daug ki
tu kandidatu nežinos ka dary
ti. Tu kandidatu tarpe randasi 
atstovai isz penkių ar szesziu 
valstijų. Jie nenori stoti priešz 
Eisenhoweri, bet jie tuo paežiu 
sykiu nori žinoti ka Eisenho
weris ketina daryti!

• •
Jeigu Eisenhoweris nestos in 

rinkimus tai. visi laikrasztinin- 
kai ir politikieriai spėja -kad 
jis in savo vieta pastatys Vice
prezidentą, Richard Nixona. 
Bet Nixonas turi daug prieszu 
Vaszingtono taryboje. Tada 
iszrodo kad susikirstu Vice
prezidentas Nixonas su Cali- 
fornijosi Senatorių Knowland.

Graikai su Turkais yra taip 
susiginezine kad dabar ju at
stovai, Ambasadoriai visai nei 
neszneka Vąszingtone.

Eisenhoweris sako kad jis 
yra sveikesnis negu jo dakta
rai jam sako ar kitiems skelbia, 
jis sako kad jo sveikata daug 
greieziau pagerėtu jeigu dak
tarai ji paliktu ramybėje.

i —------: ;■ ■

Keista kad tarp visu kandi
datu del Eisenhowerio vietos, 
pats Eisenhoweris nėra nei sy
ki paminėjas Thomas Dewey 
varda. Nors iszrodo kad jiedu 
yra geri draugai. 

• •
Eisenhoweris neapkenezia 

New York valstijos Gubernato
riaus Averell Harriman, ir jo 
įrangai sako kad jeigu Eisen
howeris tikrai žinotu kad Har
riman stos in rinkimus del Pre
zidento, tai Eisenhoweris stotu 
in tuos rinkimus vien tik del 
to kad įsumuszti ta gubernato
rių.

Republikonai su Eisenhowe- 
riu gal lengvai laimėtu rinki
mus del prezidento, bet jiems 
dabar jau ima rūpėti farmeriu 
neapykanta ant visu Republi- 
konu. Farmeriai jaueziasi Re- 
publikonu partijos nuskriausti 
ir jie rengiasi Republikonams 
atkerszinti per ateinanezius 
rinkimus.

Eisenhoweris gerai žino kad 
per ateinanezius rinkimus De
mokratai jam prikisz ta nelem
ta Genevos konferencija kur 
mes viską prakiszome ir kur 
Sovietai viską laimėjo. Trunia- 
nas jau dabar ta konferencija 
ima prikaiszioti Republiko
nams ir paežiam Prez. Eisen- 
howeriui.

Dabar jau visi prisipažinsta 
kad mes nieko nelaimėjome, 
bet daug ka praradome toje 
Genevos -konferencijoje. Sovie
tu Kruszczevas dabar tyczioja- 
si isz musu ir laiko mus už 
mulkius, ir visa tai yra Eisen- 
howeriui prikaisziojama.

Pennsylvanijos fabrikantai 
yra labiausiai taksuojami, ir 
jeigu valstija tas taksas nepa- 
lengvins, nesumažins tai daug 
fabrikantu yra iszsikrauste isz 
Pennsylvanijos. Dar daugiau 
rengiasi panagiai .padaryti.

Apsaugos kasztai padidėjo 
visu bilijonu doleriu. Ir tie pi
nigai iszeis isz paprastu žmo
nių kiszeniu per taksas1.

Nauju automobiliu fabrikan
tai dabar tikrai susirupine. Jie 
daugiau automobiliu pagami
na negu galima parduoti. Ir tie 
automobiliai per brangus. For
do ir General Motors kompani
jų virszininkai dabar tikrai su
sirupine. Jie gali daug daugiau 
automobiliu pagaminti negu 
galima parduoti.

“Chrysler” kompanija da
bar gamina geresnius automo
bilius ir pigesnius negu Fordas 
ar General Motors ir dabar ge
resni bizni daro.

Pirmieji Amerikos kareiviai
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Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

gaudavo po visa kvorta alaus 
ant dienos. Tai buvo Kongreso' 
nustatyta. 1777 metuose Gene
rolas Jurgis Vaszingtonas, in 
Germantown, Philadelphijoje, 
Pa., nusiskundė kad jo karei
viams trūksta ne tik maisto ir 
ginklu, bet kas svarbiausia, 
jiems trūksta ir alaus. Jis ra- 
szydamas Karo Sztabui, 
brieže: “Kad mes tik 
alaus gautume, 
tvarkoj.”

pa
gaila, 
butu

Pavojinga Motere

Yra toji kuria gamata 
Apdovanojo skupiai 
Savo moraliszkoms 

dovanoms.
Tokios moteres tai tikri 

szaszai,
Ant kūno moteres būties. 
Szliaužineja jos požemiais 
Ir kaip tykus vanduo 
Raujantis krantus, 
Neturėdamas tvirtos valios, 
Mislies savi valo j, 
Savo tinklais ims isz 

apaezios apsiautineti,
O vargas tam kas 

ap j akintas,
Patenka in tuos tinklus. 
Motere kurios duszios 
Slepia veidmainyste ir 
Szventinybes skraistele 

daro tai,
Idant paslėpt savo duszios 

vargingumą.

Svarbus Praneszimas

PLATINKIT
“SAULE”

Mes mėgstame teisingysta ii 
geidžiame, kad ir visi teisin 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu ii 
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

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

važiuoti. Bet da noriu paklaust 
pono, ar isztikro ponas siausti 
taji albroza in Kopenhagina ant 
iszkelmes, nes asz to nenorėtam

— Kas-gi turės tiek galės, 
idant galėtu atsispirt tau 
aniuoliszkam praszymui"? Tarė 
Štormas. Nesirūpink, branges
nis bus'vienatinai mano locnas- 
te, veikiau gyvastį savo ati
duot negu taja brąnginybia.

Filija apkaito ir akis su ske
petaite- užsidenge, nes dabar 
visiszkai suprato ji, ir tarė:

— Acziu ponui!
— Tai buki sveika mano 

ponia! Asz teiposgi czion nepa
silieku, kelausiu in Francija in 
savo tevynia, kur gyvensiu ne
kokį laika. Ar pamislysiva lai
kais apie vien kita? Bet asiz po
nia rasiu, kur tai ne butum, no
rint ir gilumoje juriu pasislėp
tum, nieks nesulaikis manes.*

Ant rytojaus po iszkelavi- 
mui Filijos, Daktaras Bergas 
aplaike laiszka ir ne mažai nu
sistebėjo, kada pradėjo skaityt 
o kuri skambėjo žodžiais:

“Mielas Drauge!
Duodu tau žinoti, kaipo savo 

senam draugui ir szirdingam 
prietelui, tai, ko gal suvis nei 
nedasipranti. Sakau tau, jog 
nusileidus saulei už vakariniu 
mariu, ludna ir neramu pasida
rė mano duszai gyventi ežia be
tos saules ilgiau negaliu. Teip 
mielas mano prietelau, tau 
vienam iszpažinstu teisybe, jog 
visa gale savo meiles, arba vi
sa savo szirdžia pamylėjau ta- 
je aniuoliszka mergaite, kuria 
yra Filija Maris!

Daug kartu mano jaunystė
je užsidegė mano szirdis meiles 
agnia, bet da niekados tokia 
kaitre ir galinga nebuvo kaip 
sziame karte, pabaigoje treczio 
desetko mano amžiaus,

Priesz iszvažiavima josios 
kalbėjau su ja paežereje, o no
rint jai aiszkiai nieko tokio ne 
pasakiau, kad visiszkai galėtu 
mane suprasti, bet asz supra
tau gana gerai, jog neatstume 
manes nuo saves.

Mano užmanymas jau apmis- 
lintas gerai. Ryto jau busiu ke
lionėje in Francija. Užtruksiu 
ten gal keliolika menesiu iki 
nepatirsiu atmainos mano szir- 
dyje, pažiūrėsiu, ar toji ugnis 
meiles ne iszbles manyje; jei- 
gu-gi vienok nepalaus degti 
mano szirdis ir jauslos vis teip 
pat bus karsztos, tai u'ž metu 
atraszysiu pas tave, o tik luošiu 
jog fu kaip tikras prietelis ma
no neatsakysi mano praszymui 
ir pasirūpinsi dasižinoti, kur 
ir kokioje luomoje randasi Fi
lija, apie ka man daneszi. Jei
gu jau butu isztekejus, tai ant 
ilgo pasiliksiu užru'bežyje, gal 
iki tam laikui kada iszvažiuot 
turėsiu in taji sklypą isz katro 
nieks nesugrysizta.

Pasilieku gero velinaneziu 
tavo prietelum.

Edwardas Štormas.
— TOLIAUS BUS —

DUKTĖ MARIU

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

teminta ir prisižiurinejo in ji; 
galėjo isz ežia visiszkai gerai 
prisižvelgti jam,' nes jis jos ne
inate, nes prieszingam karte ne 
dryso pakelti ant jo akiui,

Stovėjo ilga valanda, kariau
dama su mislemis; nežinojo ka 
daryti, ar eiti pas ji, ar gryžti 
atgal namon. Bet vakar' pati 
prižadėjusi ateiti in czion, del 
to privalė ir iszpildyti taji pri
žadėjimą, nes prieszingam kar
te pasiliktu melage, kuomi la
bai bridijo^s. Trauktis jau per 
veliu; nusprendė būti visada 
teisinga ir, austumus nuo saves 
visas blogas mįsles, ženge ke
lis žingsnius pirmyn.

Štormas staigai pakeles gal
va paregėjo ja; skubai paszoko 
nuo kėdutės, ir su isztiestom 
rankom ir vienplaukis pribėgo 
prie jos ir labai mandagai ir su 
guodone pasisveikino.

Ant velinimo Filijos pir- 
miause parode jei josios pa
veikslą, kuri paregėjus Filija 
net kliktelejo isz pasistebėji
mo.-

— Isztikro tai gal nemano 
paveikslas, dadave po valandai 
nes asz ne esmių tokia graži.

Norint abrozas buvo persta
tytas, tikrai kaip ji ji pati buvo 
insibridus in vandeni skinti 
radasu, bet negėdingas, nes 
teploris neatmalavojo jos pa
veikslo su augsztai pakeltom 
szlebem, kaip jiji tada buvusi, 
o tik vos su lyg kėlu ir už tai 
jokios gėdos žiūrint ant jo su- 
vis negali but, o jo raganaujen- 
ti grožybe kiekviena aki at- ! kreipt ant saves galėjo, nes tik
rai buvo puikiai, artiszkai pa
darytas.

Kada Filija prisižiurinejo in 
savo paveiksią atmalavota, 
Štormas su daug didesniu už- 
gavimui ir su drueziai plakan-’ 
ežia szirdžia prisižiuripejo in 
tikra jo paveiksią, buvo jis pa- 
siutiszkai užsimylejas joje.

— Acziu ponui, tarė nedrą
siai Filija, vienok negalėjo pri- 
jausti, kaip labai priskubino 
plakimą jo deganezios szirdis 
tas jos meilus nekaltas balselis. 
Labai puikiai ponas atmalavo- 
jei, norint asz tokia patoga ne 
esmių, kaip ponas perstatai 
mane ant abrozo.

— O ne! Aniuole mano! Ta
vo grožybes nieks ne stengs ap- 
raszyti, nei atmalavoti, daug 
patogesne esi, negu buvau 
sztant tave atmalavoti. Ar isz
tikro ponia apleisti nori szia 
apylinkia?

KATALOGAS 
KNYGŲ

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 

Teip, turiu būtinai isz- knyga, 404 puslapiu, 50c.

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

Nr. 1955

No. 102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy- j 
tnas, 202 pus, 50c. |

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku ■ 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. j

No.111—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 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.145—A p i o Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktį 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

No.158—A p i e Kapitonas 
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, Žvaigž 
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. 20o.

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., 20 c.

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

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

Kitokios Knygos

arba Kai-
Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

No.196—Stacijos 
vari ja Viesz. Jezuso 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

IHF’ Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Duktė Mariu Didelis Bombneszis Pabėgo; 3 Užmusze

(Tasa)

Kada prasidėjo pasikalbėji
mas, Filija nuisipren.de apleisti 
valgstubia ir iszlengvo nuslin
ko prie duriu; eidama pamėtė 
kvietkelia isz plauku. Štormas 
ir Konradas puolėsi abudu 
vienlaikai prie žiodei o, 'bet 
Štormas buvo pirmesnių.

Paskubino tuojaus su; vande
nine radasta paskui Filija, ku
ri jau buvo net savo kambarė
lyje, in ku|r nuvede profesori 
Konradas; Štormas paduoda
mas radasta, tarė:

— Pone pamėtai isz plauku 
szita kvietkele.

Filija priėmus, nuo Štormo 
radasta tarė:

— Acziu ponui.
— Yra tai vienas isz tu žie

du kuriu sau pone pati isz van
denio prisiskynai! Tarė ant 
piktumo Filijai Konradas, ker- 
szindamas, jog jam nepasiseke 
to jo žiedelio^ jai paduoti.

— Kaip tu, ponas Štormai, 
mistini apie tai, kokiu spasabu 
pana Filija galėjo prisiskinti 
sau tu žiedu, jeigu asz su pa- 
gelba dvieju ‘bernu ir ilgu szat- 
ru, galėjau vos kelis aplaikyti, 
arba iszgauti isz vandenio.

— Asz numanau visiszkai 
aiszkiai, del ko pana Filija ga
lėjo be pagelbos bernu ir be 
szatru prisiskinti sau žiedu, 
nes del josios ir žiedai augo ar
ti prie kraszto, ponas turėjai 
isz toli siekti.

Norint Konradas suprato 
kožna žodi Storino, kuris isz- 
juokinejo ji, bet nudavinejo 
jog suvis ne temina ant to ir 
stengėsi galetis su juom,jeigu 
tas stoję apginime Filijos, ku
rios szirdies da vis užgriebti 
del saves negalėjo, o už tai da
bar stengėsi kerszinti; velei 
užklausė:

— Ar matei ponas ja ski- 
nanczia?

Ir piktai szaipesi.
— Ne, bet numanau, o toji 

mano nuomone, nemislinu, kad 
butu klaidi! Atsake su>prispau
dimu ant kožno žodžio, rodos 
buk norėdamas uždraust Kon
radui panasziu klausimu, ma
tydamas, jog Filijai tiejei bai
siai nepatinka.

Filija net adlbar rainai pa
žiurėjo ant profesoriaus Stor
ina; tas atsakymas apmalszino 
ja; bet szirdyje savo jaute kar
tybe jog esą galeje to žmogaus.

— Tame pribuna poni Ra- 
zalija ir tuojaus atsiliepe:

— Be to, buvau pamirszus 
paklausti tavęs Filija, ar buvo 
vakar czion pas tave daktaras ? 
Nes man pasakė tai tarnaite.

— Teip, buvo prisiunstas! 
Atsake Filija.

Czion velei profesoris Štor
mas pamate reikalą prigelbeji- 
mo Filijai ir atsiliepe;

Sieniniai Kalendoriai 1956m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio

Dabar po 500 arba 3 už $1.25

“Adresas: Pirmas tai da buvo- toksi baisus šiai apsiėjau su pone, už ka gal

SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.
sopulis jo gyvenime kuri szian- pyksti, bet be to ne butau ap- 
dien pajautė savo szirdyje, ku- laikės' tokio raganaujanezai Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus!

— Vakar ant bankieto gir
dėjome kaip pone teisynai ne- 
pribuvima Filijos ant Ibalaus, 
nevisiszka sveikata, del to-gi

Tosios vedusios poros, 
Kurios paima divorsus 

. Ir vela apsiveda, 
Gerai žino kad taip 

darydami, 
Atsisako Katalikiszko 
Tikėjimo ir bažnyczios.

Yra ir tokiu nelaimingu, 
Kurie seka Amerikoniszka 

mada, 
Apl a i ky'darni d i v o r s a, 
Ima szliuba sude, pas 

Skvajeri arbar pas miesto 
rasztininka, 

Po tam vis da nori būti 
Katalikais, 

Bando eiti in bažnyczia ir 
iszpažinti,

Praszydami kunigo 
iszriszimo.

Tieji nelaimingi, 
Kurie per visa savo gyvenimą 

Neszioja savo sanžineje 
kirminą, 

Kuris juos be paliovęs 
graužia, 

Turėtu atsiminti ant 
Kristaus žodžiu: 

“Kas paleidžia savo moteria 
Tai atiduoda jai persiskyrimo1 

raszta.
Asz-gi jums sakau: 

Kožnas, kuris paleidžia savo 
, motere,

Iszskyrus svetim-moterystes 
priėžasti, 

Daro kad ji svetim- 
moteriauja, 

O kas tokia paleista moteria 
veda, 

Tasai ir-gi svetim-moteriauja.
— Mat. 5.32.32 

Szis Kristaus prisakymas 
yra gana aiszkus, 

Taip kaip ir kitas Jo 
prisakymas kad: 

“Negalima dviems ponams 
tarnauti.” 

Negalima tarnauti tuo 
paežiu kartu, 

Ir kuinui ir Dievui!

SKAITYKIT
“SAULE”

1 PLATINKIT!

Didelis j et kariszkas ero- 
planas, bombneszis pabėgo 
ant Lincoln Air Base, Ne
braska, sudaužė tris kitus 
didelius Ikariszkus eropla- 

daktaras nusidavė dasižuofi, 
ar nereikalinga yra pagelba.

— Del Dievo, paszauke Ro
zalija, na ir ka sake daktaras, 
kokia liga?

— Sugryžes pasakė, jog 
rytoj bus sveika, kaip žuvis ir 
sziandien labai džiaugiuosiu, 
jog tikrai matau ja visiszka 
sveika.

Po iszejimui Storino, Konra
das su Filija nusidavė in pa- 
ežeria, kur jaunas studentas 
prisipažino Filijai jog be jo
sios gyventi negali, nes visa 
gale savo meiles pamylėjo ja.

Filija tuom susijudino labai, 
nes tuirejo' iszsiriszte isz už
klausimo, ar jij tinka priimti 
jo szirdi, ar atmeta?

Sunkus tai labai del jos at- 
sakimas buvo; pati nežinojo, 
kaip ant to turi atsakyti. Po 
valandai pamislinimo tarė:

— Bus del mudviejų nau
dingiausiu tas, jeigu atsiskir- 
sime vienas nuo kito. Asz turiu 
nusiduot atgal in pamari, po
nas galėsi sau ežia rainai gy
venti pas szvogeri.

Konradas Imk ypa smarku 
aplaike staigai nulindo ir su 
aszarom akys melde Filijos, 
idant neapleistu ju namo, jog 
jeigu to sau vėlina, geriau jis 
nusiduos in namus savo gim
dytoju, o po vakacijai važiuos 
in Kopenliagina, kur tikisi isz- 
duoti egzaminu.

— Meldžiu, tavęs, idant bū
tum mano brolu, tarė Filija, 
paduodama jam ranka, nes del 
manes didesnes laimes nėra 
ant svieto, kaip turėjimas, no
rint ka n or, už savo gimine.

— Asz neinveikiu iszsaky- 
ti tau, brangi, to viską, ka ken- 
cžiu, bet ne noretau palauti ta
vęs mylėti iki smert. Ar vale 
bus man nor kaip kada raszy- 
ti in ponia?

— Kodėl ne? Vienok szian
dien dabar atsisveikinu ponia. 
Eisiu dabar fakelu per laukus, 
^■al pasitiksiu laiszkanesizi.

Ir atsisveikinus Konradą pa
davimu jam rankos, atsitolino.

Sztai pasibaigė saldžios die
nos Konrado, isztruko- jam ko
ne jau isz ranku teipo-gi ir sal
di jo ateitis. Pasirodė dabar 
jam jog prisiartino prie jo ga
las gyvenimo. Pajautė, jog jam 
ankszta, ant svieto; nežinojo 
pats in kokia szali turi žengti. 

nus, užmusze tris lakūnus ir 
sunaikino eroplanu garadžiu 
kur buvo dar kiti szeszi ero- 
planai. Lakūnas buvo pra
dėjęs to eroplano inžinus ir

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.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima? 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa

Trys Istorijos
Apie Jrlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.

riblaszke jo duszia ir plesze jo 
szirdi. Ne matydamas, negir
dėdamas, kas aplink ji veikesi, 
nuėjo in giria.

Filija isztikro paėjus gala, 
pasitiko laiszkaneszi kuris per- 
žvelges laiszkus rado ir in ja. 
raszyta. Filija atsiėmusi. laisz- 
ka, tuojau perskaitė ir liūdna 
žinia iszgirde, pastoriene pati 
Krago, jau negyveno.

Filija perskaiezius laiszka, 
kiuris labai graudiai buvo sura- 
szytas, susijudino ir apsmerkė.

Pastoris Krogas melde teip- 
os-gi josios, idant pribūtu pas 
ji, ka noringai priėmė, nes nie
ko teip ne įroszko, kaip ramin
ti nuliūdime esanezius žmones. 
O teipos-gi geidė nor ant trum
po laiko apleisti Edegalu del 
atsitolimo nuo Konrado.

Einant Filijai fakelu užsi- 
mislinime, pasitinka su profe
sorium Storam; kada pakele 
akis, jau jis buvo suvis arti 
prie jos; paregėjus ji ne nusi
minė, ne užsirūstino, bet nieko 
da ne pratarė in ji, nes jis pir
miau atsiliepe:

— Prisipažinstu teisingai,- 
ponai jog jieszkojau ponios, 
bet pasitinku su ponia czion su
vis netikėtinai. Nes pirm visko 
noriu ponia perpraszyti už va- 
karykszti mano, gal per dra- 

lauke kol jis inkais, kai stai
ga visi inžinai pasileido visu 
savo smarkumu ir tas ero- 
planas nutraukė savo virves 
ir pabėgo.

stebuklingo paveikslo ir kito
kiam pavydale neiszrodytu 
teip puikiai. Toliaus klausiu 
ponios, kai}) privalau užsilai
kyti, pagal norą ponios? Jeigu 
ponia sau to novelini, idant 
apsigarsinti, keno tai tas raga
naujantis paveikslas ant abro
zo, tai stengesiu užlaikyti slap
tybėje. Kada bus pabaigtas ir 
pone paregėsi ji, mistinu, jog 
dovanosi man už mano neman- 
daguma.

Tiejei teisingi žodžiai profe
soriaus pereme Filija ir visisz
kai atsileido ir nesirustino ant 
jo.

— Teip, laibai nenoretau, 
idant mano paveikslas Imtu ro- 
dintas svietui, kuris gal visaip 
mislintu, o pirkintusi; o vėl 
daugumas, pažins, jog Jai mano 
paveikslas, ko laibai nenoriu.

— Už keliu dienu abrozas 
bus pabaigtas, o kada paregėsi 
ji, ponia, pasakysi, ar galima 
ji rodyti svietui, ar ne. Abro
zas gausis vienam grafui Fran-

Karas Israelyje

Kai karas siauezia ant Sy- 
rijos franto, Israelio karei
viai per radiją seka ta kara 
ant Egipto rubežiaus, kur 
jau buvo keli susikirtimai 

euzijos, bet pirmiaus turės but 
nusiunstas in Kopenliagina ant 
parodos, o po- tam in Paryžių.

— Už keliu dienu jau gal 
manės ežia ne bus, atsake Fi
lija. Noriu jeigu iszleis mane 
isz czion, 'po ryt važiuoti na
mon. Ar ne galetau matyti taji 
abroza priesz iszvažiavima?

— Ali! Teip greitai, ponia 
nori mus apleisti? Atsake su 
nusistebėjimu Štormas.

— Da toli laikas iszkelavi- 
.no atlekamu paukszteliu, da- 
dave po valandėlei szposingai 
profesoris. Asz del to abrozo 
noretau ponia, labai dažnai ma
tyti. Juk, kaiji rodos, tai ponia 
kelausi velei in pamari?

— O, žinoma, kad tik in te
nai! Pastoris Krogas, kuris ap
ėmė vieta po mano tėvui, nete
ko paezios ir praszo, idant asz 
pribūtai! pas ji auginti likuses 
sieratas. Ten labai lauke manės 
del to vilkinti ilgai negalų ir 
privalau skubintis neszt sura
minimą nuliudusiem.

— E, po nogiu, paszauke su. 
neužganėdinimu Štormas, isz- 
tikro nuodėmė, reikalauti to 
nuo ponios!

N uodpme ? Paantrino 
mergina. Ar ponas neblusti, 
jeigu toki pasząukima laikai už 
nuodemia? Tokia užduotis del 
manes daug didesne turi verte, 
negu pervirszinsi naudojimas 
gyvenimo.

Štormas, matydamas pasi- 
szventima merginos, nieko jau 
ant to neatsake, tiktai tarė:

— Tai turėsiu skubinti 
baigti mano darba. Ar ne tiek
iamais, ponia ryto apie septin
ta valanda vakare ateiti in pa
ežere pažiūrėti savo paveikslo ? 
Gal tuom padarysiu ponai 
džiaugsma.

— Pribusiu noringai, atsar 
ko Filija.

— Asz tik del to ponia už- 
praszau, jog paregėjus ponia 
paveiksią, galėsi geriau apsu- 
dillti, ar peržengiau kokia pri- 
dermia ar kame pabludau.

—- Labai gerai, atsake Fili
ja linksniai, nes matysiu, kaip 
mane ponas perstatai ant abro-

prie EI Auja miesto.
Nors visi kalba apie taika 

ir ramybe, bet tikras karas 
siauezia ant Galiljeos juros 
kranto.

.. .-^ 
zo. ’

Pasakius tai, pasikloniojo ir 
leidosi namon.

— Ar vale man ponia paly
dėt ?

— Ne, dekavoju gražiai!

Apreiszkus Filija. savo iszva- 
žiavima, iszvere ant visu na
muose už žiuretojaus giriu di
deli nuliūdima, nes nuo' visu 
buvo jije czion mylėta; turėjo 
raminti nor prižadėjimu, kad 
už kokio menseio vėl pribusi in 
czion, nes kitaip butu neiszle- 
dia josios isz czion.

Ne trukus po tam, nes vos da 
kelios valandos praėjo nuo to 
laiko, kuriame sziek tiek pasi
sekė Filijai apmalszinti savo 
apglaulbejus ir vos spėjo- para- 
szyti laiszka. in pastori Kroga, 
kurioje danesze apie savo pri
buvimą, sztai tarnaite inejusi 
in valginyczia. laike pietų, pa
davė gaspadoriui namo laisz- 
ka.

Pradėjus jam skaityti visi 
nusistebėjo, kada iszgirdo se- 
kanezia žinia":

1 ‘ Mylimas szvogereli ir sesu
te!

Norint su didele skausmu 
szirdies, bet priverstas esmių 
apleisti jus' ir sugryžti namon, 
nes ten turėsiu daugiau ramy
bes del pasirengimo ant egza
mino. Apleidžiu jus be atsisvei
kinimo, isz priežasties prijau- 
;imo to, jog ne norėtumėte tik- 
;i ant mano noro ir turetau gir
dėti juisu szirdingus praszymus 
priesz ka atsispirti neturetau 
ziek galės.

Siuncziu da trumpa pasisvei
kinimą del panics Filijos.

Jusu giminaitis,
Konradas Hoibetas”

Ka iszvere toji žinia ant se
sers ir szvogerio Konrado, ne 
sunku dasiprotet. Prie vienos 
kartybes kokios datyre isz 
priežasties iszvažiavimo nuo jn 
Filijos, prisidėjo ir kita, jog ir 
brolis apleido juos nei ne atsi
sveikinęs.

Ant rytojaus apie septinta 
valanda, vakare Filija nusidavė 
in paežeria.

Eidama tamse giria, kada 
apsimislino kokiam laike ir ko
kioj vietoj randasi, sudrėbėjo 
isz pabugimo. Ėjo vienok to
laus pirmin ir netrukus pare
gėjo teplori Štormą, sėdinti po 
iszsikreiojusiu medžiu, bet ne- 
teplojenti, o praskindusi sva
jonėse, ka ludijo nuleista net 
ant krutinės jo galva ir apdri
busios rankos.

Filija sustojo, pasislėpus už 
medžio, idant ne būti per ji pa-

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Žinios V ietines
— Ponia Konstancija Ar- 

dickiene, ir anūkas Alfredas 
Ardickas isz Shonadoro, lankė
si mieste pas gimines ir pažins- 
tainus, ir prie tos progos atlan
kė “Saules” Redakcija del at
naujinimo savo prenumerata 
uiž laikraszti, nes ponia Ardic- 
kiene yra musu sena skaityto
ja ir myli skaityt “Saule.” 
Acziu! už atsilankyma.

— Seredoj įprilpuola Szv. 
Petro Katedra Rymoj, o Tau- 
tiszka Vardine: Raginyte. Ir ta 
diena: 1951 metuose Minksztos 
anglies mainierial gavo $1.60 
ant dienos daugiau; 1943 m., 
Sovietai pranesza kad jie pra
kirto ta Naciu apsukimo rate 
aplink Leningradą.

— Vincas A. Želionisi ir 
žmona, pirko namus nuo Petri 
Saudaukis, už $8,000.00.

— Ketverge .pripuola Szv. 
Kanute, ir Szv. Marijos, o Tau- 
tiezka Vardine: R a i v e d i s. 
Taipgi ta diena: 1933 m., So
vietai pranesza kad keturios 
deszimts penki tukstaneziai 
Kazoku 'buvo isztremti in Sibi
rą, už tai kad jie tyczia mažai 
javui sėjo ir augino; 1937 m., 
Bagoczius, . lakūnas Howard 
Hughes perskrido skersai mu
su kraszta in septynias valan
das, dvideszimts asztuonias mi
liutas ir dvideszimts penkias 
sekundas; 1938 m., Dabartinio 
Ispanijos vado, Francisco 
Franco lakūnai subombardavo 
Barcelona ir Valencia miestus 
ir užmusze daugiau 'kaip septy
nis szimtu's žmonių; 1950 m., 
Bulgarijos valdžia pareikalau
ja kad Amerikos Ministeris isz 
to kraszto tuojaus pasitrauktu 
Jis buvo intartas kaipo szpie

liko keturis sūnūs: Juozą, Ber
narda, mieste; Jurgi, Philadel
phia ir Antaną, Wilmington, 
Del. Szeszios dukterys: Adele, 
pati Ed. Samataviczio, Clinton, 
N. J., Ona, pati Lester Gar- 
bausiko, Passaic, N .J., Bei raci
ja, pati Charles Reskieviczio, 
Penndel, Pa., Mare, pati Albert 
Logan, mieste, Teresa, pati Jo
seph Frbaii, Ellangowan ir He
lena, namie, taipgi daug arnikų 
ir anūkes. Laidojo t tarninko 
ryta isz Grab. Oravitz koply- 
czios 30 N. Jardin uly., su apie- 
gomis in Szv. Jurgio bažny
czioje devinta valanda ir palai
dotas in parapijos kapinėse.

— Petnyczioj popiet, Juo
zas L’nkieviczius (l'ncavage) 
apie 63 metu amžiaus, anglia- 
kasis nuo 224 N. Highland uly. 
likos surastas negyvas ant an
glinio karuko, jjzesztam lovelio 
Packer Nr. 4 mainuose, Locust 
Creek kompanijos kasyklose. 
Nelaimingasis likos tuojas nu- 
vesztas in Locust Ml. ligonlbu- 
te, kur daktarai sake kad l'n- 
kieviezius \ ra negyvas. Jo la- 
vonas likos surastas per jo 
dranga John Zerbey. Kitas 
sub-kontrakt orius sake gal t u 
kieviezius paslydo kai jisai dė
jo anglis in karuka ir tuom syk 
ga'ejo susitrenkti su elektriki- 
no drato. Kompanija tyrinėja 
nelaime. Velionis gyvena pas 
savo sesute ponia Ona Poskie- 
vieziene.

— Ona Bernauskiene nuo 11 
So. Emerick uly., numirė pa
reita Ketverga in Ashland li-

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

gonbule. Gimė Lietuvoj, atvy
ko in Amerika apie penkis de
szimts metu atgal, ir per ta vi
sa laika gyveno Shenadoryje. 
Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos irbažnytiniu motoru 
draugijų. Paliko duktere Hele
na, pati Edvardo Toinkievi- 
czio mieste; tris sūnūs: Juozą 
ir Joną mieste, ir Julijona,

reta Adamavicziene isz Big 
Mine Run ir Viktorija Rut
kauskiene, Lietuvoje, taipgi 
broli Simona Szukieviczia, isz 
miesto, ir tris anūkus. Laidojo' 
Pauedelio ryta su Szv. Miszio- 
inis in Szv. Jurgio ‘bažnyczioje 
9 valanda ir ipal-aidota in para
pijos kapinėse.

gas ir iszdavilkas. Amerika su
liko parsitraukti ta minister!, 
bet tuojaus uždare Bulgarijos 
konsulatu ir ministerija musu 
kraszte.

— Ponia A. Matulaitiene, 
nuo 117 E. Pine uly., kuri pui
koki tai laika nesveikuoju, gy
dosi in Hahnemann ligonbute 
Philadelfijojev

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Fabijono ir Szv. Sebastijono, 
c Tauitiszka Vardine: Gerve, li
tą diena., Menulio a t m a i n a 
Prieszpilnis. 1953 metuose Ei- 
senlio weris ir Richard Nixon as 
priėmė priesiega kaipo Suvien. 
Vals. Prezidentas ir Vice-Pre- 
zidentas; 1936 m., pasimirė 
Anglijos Karalius Jurgis 
Penktasis.

— Kazimieras Ludinsikas, 
isz Brick Mountain peczes, li
kos pavojingai sužeistas iii 
galva per nupuolimo anglies 
laike darbo in Peca mainuose, 
pareita Ketverga, apie penkta 
valanda po piet. Gydosi in Lo
cust Mt. ligonbuteje, o kita ne
laime atsitiko ta pati diena, del 
Juozo Vailekieczius nuo Broad 
Mt. uly., Frackvilles, likos su
žeistas in koja per nupuolimo 
akmeno laike darbo in Locust 
Creek Packer Nr. 3 mainuose 
gydosi namie.

Shenandoah, Pa. —
Sirgdamas ilga laika nuo az- 
mos, senas gyventojas Antanas 
Najunas, nuo 326 W. Columbia 
inly., pasimirė pareita Ketver
ga savo namuose. Velionis) gi
mė Lieutvoje, atvyko in Ame
rika ir apsigyveno Shenadory- 
je. Buvęs angliakasis per .dau
geli metu. Paskutini karta dir
bo Packer Nr. 5 kasyklose. Pa

gaule- Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Philadelphia, Pa.—
Pastaroji! laikui ežia pas Domi
nika Earamina, 2339 E. Alle
gheny Ave., Philadelphia 34, 
Pa., kurisai, tarp kitoko yra ir 
musu Katalikiszko Susivieny- 
mo 20-tos kuopos, labai paviz- 
dingu nariui, atsilanko ilgako
jis garnys, ir jam kaipo dova
na paliko hilbai gražu sūneli. 
Kuri tai Nedėliojo 8-to Sausio 
jau sziais 1956 tais metais 'baž- 
nyežioje Szv. Jurgio pakriksz- 
tijo ji Kunigas Albinas Bels
kis, suteikdamas jam, kaip yra 
ir tėvo varda Szvento Domini- 
ko. O jo krikszto tėvais buvo: 
Raymondas Kopczinskas ir pa
nele Ona Subacziute. O jo tik
rosios mamytes vardas yra: 
FUena Subacziute Earamiiiiene. 
O dvieju sosuicziu vardai yra 
tokie: Elena Marija ir Irena. O 
dėduku ir bobueziu, isz tevO 
puses tai yra tokie: Dominikas 
ir Genovaite Earaminai, o isz 
motinos puses tai ve tokia var
dai: Jonas ir Elzbieta Suiba- 
cziai. Ir tieji tai apisenelei 
viengeneziai yra laibai, labai 
szauniais pavizdingais žmo- 
niemis; kaip ir juju vaikai.

— K. V.

Policijantai per dvylika va
landų jieszkojo jos ir jos seno 
meilužio, Stephen Kahn, kai 
jiedu sugryžo isz New York 
miesto atgal in Rochester. Po
licijantai spėjo kad jiedu buvo 
iszskride in Florida, kur jos 
meilužis buvo apsigyvenęs ir 
dirbo.

Policijantai sako kad ji pa
bėgo isz savo tėvu namu apie 
treczia valanda isz ryto, susiti
ko su savo senu meilužu, užėjo 
pas savo draugus, gavo apie 
penkis szimtus doleriu del jų
dviejų saldaus menulio kelio- 

į nes ir iszvažia'vo kai jos jauni
kis jos lauke ta ryta del vestu
vių.

Ji buvo sutikus apsiženyti 
su Lakunu, Leitenantu John D. 
Owens, bet pasirodo kad jos 
szirdis prigulėjo buvusiam ka
reiviui Stephen Hahan, kuris 
sako kad jis nieko nežinojo 
apie tas vestuves iki iszvaka- 
riu. Tada jis stengiesi per tele
foną susineszti su savo myli
mąją, bet jos tėvai jam nedalei- 
do. Apie vidurnakti jis pasiekė 
savo mylimąją per telefoną ir 
tada jiedu susitarė pabėgti.

Jos tėvai dabar laikraszti- 
ninkams nenori nieko sakyti, 
ir jos jaunikis teipgi nieko ne
sako. Sztorninkas kuris jai ir 
jos jaunikui pardavė žiedus 
del szliubo sako kad jam iszro- 
de kad jiedu buvo ligi ausu in- 
simyleje, bet ta vakara pasiro
dė kad jos meile ir jos szirdis 
kitam prigulėjo.

NABAGAS žuvusieji buvo trisdeszimts ke
turiu metu amžiaus Gilbert 
Clay Mabe, isz Belcamp, to au
tomobiliaus draiverys, ir pen
kios desz mts vieno meto am
žiaus Ernest Wallace Lee, isz 
Street, Maryland; to troko 
draiverys.

Sužeistieji ir in Hartford 
Memorial ligonine atveszti yra 
Gilbert Clay Mabe žmona, tris
deszimts keturiu metu amžiaus 
Ruth, jųdviejų du vaikucziai, 
szesziu metu dukrele Sylvia ir 
dvieju metu sūnelis Berry.

Du ant to troko teipgi buvo 
■sužeisti: dvideszimts asztuoniu 
metu amžiaus George Edward 
Bowser ir asztuoniolikos metu 
amžiaus Hubert Eugene Lee; 
abudu isz Street miesto, Mary-

LUBBOCK, TEXAS. — 
Apdriskęs ubagas, kuris uba
gavo ant ulyczios sziandien bu
tu szimtu doleriu bagotesnis, 
jeigu jis nebutu pradėjęs ko- 
lioti tuos, kurie jam nieko ne
davė.

Kai keli žmones policijai nu-' 
siskunde kad tas ubagas net ir į 
szlykszcziais žodžiais juos kei- j 
ke ir koliojo, tai policijantai ji 
suėmė ir suaresztavo. Jis teis
me pasisakė kad jis yra George i 
Washington Keon, isz Lindale, 
Texas.

Kai teisėjas ji ant szimto do
leriu nubaudė, jis iszsitrauke 
pilna delną bumaszku ir nulu-' ^an^- 
po kelias bmaszkas ir savo bau-! ------------------ ------
da užsimokėjo. Jis rankoje tu- DAKTARAS 
reio du-szimtu septynios de-1 . v
szimts penkis dolerius. ' UŽMUSZTAS

Kai policijantai jo kiszenius -------
iszkratinejo jie rado dar dvy-' DraiVCfyS Pabėgo 
lika doleriu smulkiais ir tuks-i 
tanti septynis szimtus septy-l 
nios deszimts penkis dolerius' 
Amerikos bonais. Ir visi tie 
bonai buvo szi menesi jo iszsi-j 
imti, nusipirkti.

DRĄSUMAS
PADANGĖSE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jauna Cziožike

Dvylikes metu amžiaus 
Carolyn Krau buvo iszrink- 
ta atstovauti Anglijos 
cziampijonus cziozikus per 
Olimpiados rungtynes, in 
Cortina, Italijoje. Ji ežia, 
Londone parodo kaip gerai 
ji moka cziuzineti.

Ji yra jauniausia tarp vi
su kurie tose rungtynėse da> 
lyvaus. Namie ji atsikėlė 
penkta valanda isz ryto kad 
galėtu kelias valandas pra
leisti ant ledo beeziozineda- 
ma, kad geriau prisirengus 
toms lenktynėms ir gungty- 
nems.

POLICIJANTAS
NUSZAUTAS

INDEPENDENCE, IOWA.
— Policijantas, penkios de
szimts dvieju metu amžiaus 
Harold Pierce buvo nuszautas 
policijos virszininko ofise.

Jaunas buvęs kalinys buvo 
tuojaus suimtas ir dabar yra 
intartas už ta žmogžudyste. Jis 
yra asztuoniolikos metu am
žiaus Warren Nutter, isz Free
port, Illinois. Jis buvo neseniai 
paleistas isz kalėjimo.

Kodėl ir už ka tas jaunuolis 
ta policijanta nuszove, polici
jantai negali suprasti, nes tas 
policijantas nieko bendra ne
turėjo su tuo jaunuolio 
muoju suaresztavimu ir 
smerkimu in kalėjimą.

Policijantai spėja kad
jaunuolis ant visu policijantu 
buvo užpykęs ir ant szito poli- 
cijanto savo pagieža iszliejo.

pir-
pa-

tas

NUOTAKA PABĖGO

Vestuvių Iszvakarese
ROCHESTER, N. Y. — Dvi- 

deszimts metu amžiaus nuota- t
ka Juliette Wehle, gimine ba- 
goeziu bravorininku su savo 
naktiniais drabužiais pabėgo 
isz savo namu, apie treczia va
landa isz ryto ir nuvažiavo pas 
savo mieluži su kuriuo ji pa
bėgo kai jos jaunikis buvo vis
ką surengęs del vestuvių ta ry
ta in Kataliku bažnyczia.

RADO BOMBA
BAŽNYCZIOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

žmogus, kuris save vadinasi 
Daniel Count de Paris buvo 
suaresztuotas.

, Policijantai sako kad ta 
bomba Saldžiausios Szirdies 
bažnyczioje butu galėjus daug 
žmonių užmuszti.

tumo; tas juodukas pagavo to 
saržento parasziuta apie tūks
tanti penkis szimtai pėdu že
miau.

Brigados Generolas insake 
kad tie lakūnai kareiviai atei
tu in jo ofisus, ir jos pasveiki
no. Kareivis Smith už savo 
drąsą buvo pakeltas vienu 
straipsniu augszcziau.

2 ŽUVO, 5 SUŽEISTI

NEDELIOJ IN
KALĖJIMĄ

OMAHA, NEB. — Kai devy
niolikos metu amžiaus Will
iam L. Brightweiser buvo su- 
aresztuotas už per greita važia- 
vima ir kai teisėjas pasakė kad 
jo bausme yra trisdeszimts die
nu in kalėjimą, tas jaunuolis 
Teisėjo William A. Day papra- 
sze ar butu galima tas trisde
szimts dienu kalėjimo iszbuti 
tik Nedeliomis, kad jis galėtu 
kitomis dienomis dirbti. Teisė
jas sutiko. Dabar tas jaunuolis 
kas Nedelia praleidžia kalėji
me ir ant rytojaus eina in savo 
darba.

PREZIDENTAS PRA-
SZO ISZ KONGRESO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

7— Paskirti daugiau pinigu 
universitetams ir tiems moks- 
lincziams kurie stengiasi isz- 
rasti vis naujas liekarstas ar 
naujus budus gydinti žmones 
nuo invairiu ligų.

8— Parūpinti kad visi senie
ji gautu sviekatos apdrauda, ir 
jiems padidinti pensijas.

9— Permainyti instatymus 
kaslink paskolų, morgieziu ant 
namu, kad ir senesni žmones 
galėtu pirktis naujus namus.

10— Pabranginti paczta, 
ypatingai pirmos klases laisz- 
kus, kad beveik visi laiszkai in 
tolimesnius miestus galėtu būti 
eroplanais vežami.

Automobiliaus
Nelaimėje

HAVRE DE GRACE, MD. - 
Du vyrai užsimusze ir penki ki
ti buvo sužeisti kai ju automo
bilius sudužo in troko užpaka
li, apie deszimts myliu 
Havre De Grace, netoli 
Belcamp.

Policijantai pranesza

nuo
nuo

Wise ta vieta užėmė, tai tas 
draiverys užsuko kampa ir sa
vo automobiliu sustabdė tenai 
ir pasivijo Poną Wise prie jo 
namu duriu. Tenai jis isztrau- 
ke peili ir perdure Poną Wise 
staeziai in krutinę. Ponas Wise 
pasimirė ligoninėje už pusan
tros valandos. Tas draiverys 
pabėgo ir jo dabar visi Brook- 
lyno policijantai jieszko.

WILKES-BARRE, PA. —
Asztuonios deszimts keturiu 
metu amžiaus Daktaras H. W. 
Deibel isz Luzerne buvo suva
žinėtas, užmusztas, Wilkes- 
Barre mieste ant ulyczios. To 
autcmobiliaus draiverys nesu
stojo, bet pabėgo.

Policijantai surado daktara 
ant ulyczios ir jie ji nuveže 
in Wyoming Valley ligonine, 
kur jis pasimirė.

Policijantai jieszko didelio 
Cadillac automobiliaus, kuris 
buvo ta vakara pavogtas ir ku
ris suvažinėjo daktara.

Daktaro Deibel sūnūs buvo 
automobiliaus nelaimėje 
musztas 1937 metuose.

uz-

DRAIVERYS
UŽMUSZTAS

Susipesze Už Vieta Su
stoti Su Automobiliu

NEW YORK, N. Y. —
Ponai Amos Wise sugryžo in 
savo namus in Brooklyna apie 
pirma valanda isz ryto. Ponas 
Wise pamate vieta savo auto
mobiliu padėti ir pradėjo in ta 
vieta važiuoti. Kitas draiverys 
ta paezia vieta užmatė ir jis 
pradėjo važiuoti. Kai ponaskad

Policijantas Pagerbtas

Policijantas Saržentas Jo
seph A. Heming buvo labai 
pavojingai sužeistas pasiu
tusio žmogžudžio, dabar ran
dasi in Baltimore ligonine.

Jo žmona Albertina jam 
ežia rodd jo nauja policijos 
ženklą. Jis už savo drąsą bu-

vo pakeltas in Leitenanto 
vieta.

Ji paszove saliuninkas Eu
gene McNeal, kuris, isz pro
to iszsikraustes nužudė savo 
žmona, dukteri ir motina. 
Kai policijantai in jo namus 
insilauže jis nusiszove.

ASZTUONI ŽUVO

Trekas Su Automobi
liu Susikūlė

PINEVILLE, KY. — Asz- 
tuoni žmones, trys isz ju bro
liai žuvo ant vieszkelio, netoli 
Pineville miesto, kai automo
bilius su troku susikūlė. Du bu
vo labai pavojingai, beveik 
mirtinai sužeisti.

Valstijos policijantai yra 
i si da vė szesziu žuvu siu vardus 
ir pavardes: trisdeszimts trijų 
metu amžiaus James Patrick, 
Jr., isz Cincinnati; jo žmona, 
Ponia Lavaughn Patrick, tris- 
desz’mts metu amžiaus; du jų
dviejų vaikucziai, Margarita, 
vieno menesio ir Brenda, trijų 
metu; dvideszimts metu am
žiaus Robert Jean Patrick, isz 
Toledo, Ohio; ir devyniolikos 
metu, amžiaus Wilburn Patrick 
isz Toledo James brolis.

Ant troko žuvo septyniolikos 
metu amžiaus William Miller, 
isz netolimo miesto Jayem ir 
teipgi septyniolikos metu am
žiaus Harry Hatfield, teipgi isz 
Jayem. ■ . -

Policijantai sako kad trekas 
ir automobilius buvo visiszkai 
sunaikintas. Jie sako kad isz- 
rodo kad trokas buvo ne savo 
pusėj e ant kelio kai ta nelaime 
atsitiko.
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MARCH 
OF DIMES

Sausio (Jan.) 3-czia diena, 
prasidėjo “March of Dimes 
Deszimtuku Vajus,” del In
fantilinio Paralyjo (Polio) 
liga. Visi žmones remia szita 
vaju. Tautinis gydymas pa
rūpina medikaliszka prie
žiūra ir gydymą visoma ku- 
dikiszko paralyszaus auko
mis nepaisant rases, meta ar
ba tikybos. Vajus tesis iki 
Sausio (Jan.) 31-ma dienai.

— Gal jus u draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiemg kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.


