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Dabar musu karininkai ir 
mokslincziai ir musu laik- 
raszcziai daug raszo ir dar 
daugiau sako ir gal dar 
daug daugiau grasina ir 
perspėja apie ta “Fallout,” 
kuris seka atominiu ir van
denilio sprogstancziu bom
bų susprogdinimą.

Kas tas “Fallout” ir ko
dėl dabar visi apie ji ar ja 
taip rūpinasi?

Mes keliu mokslincziu pa
klausėme ir su kitais karin- 
ninkais pasitarėme ir nors 
mažai ka dažinojome; bet 
kiek dažinojome tai mes 
mielu noru su savo skaityto
jams tuo mokslu pasidalin
sime :

Nuo pirmuosios vandeni
lio “Hydrogen” bombos su
sprogdinimo, dvideszimts 
penkias mylias padangėse 
iki paskutinios susprogusios 
atomines ar vandenilio bom

Isz Amerikos
VYRAI VAIKISZKAI

ELGIASI

WASHINGTON, D. C. —
Isz tikro gaila kad buvęs Tre
ridentas H. Trumanas atsisakė V£lįs2jnge3nis įr šmoniszkesnis; Moore buvo pasmerktas 
atsilankyti in Graikija ir Tur-;
kija ateinanti menesi.

Tokis atsilankymas butu g0S; paprasze kad jis Preziden- Biagg, North Carolina Ru 
kaip tik ant laiko, nes tada su- Į 
eis deszimts metu nuo “Tru- 
mano Doctrine,” kada Truma
nas buvo nutaręs stoti Grai
kams ir Turkams in pagelba 
priesz Komunistus ir Sovietus.

Mums iszrodo kad tokis Tru
mano atsilankymas daug gero 
butu padaręs. Jis buvo pirmu
tinis laisvo pasaulio vadas sto
ti priesz Sovietus. Ka mes mis- 
liname apie Trumana, ta; bet 
turime prisipažinti kad jis 
mums davė ta ‘Marshall Plan’, 
‘Truman Doctrine’ ir kad jis 
dryso Komunistams kelia pa
stoti Korėjoje.

Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles buvo pataręs ir 
papraszes, kad Trumanas tenai 
dabar nuvažiuotu in sveczius, 
bet Trumanas atsisakė.

Kas Tai “Fallout?” 70

bos, radijo gyvos dulkes ima 
plaukti padangėse kaip de
besėliai ir susimaiszo su že
mes dulkėmis ir galutinai 
nusileidžia ant žemes. Jei- 
gu jos per greitai nusilei
džia, ar tai per lietu, ūkanas 
ar vėjus, tai jos yra pavojin
gos ir jeigu žmogus neuž- 
musz, tai bent jo sveikatai 
pakenks ar jo metus sutrum 
pins.

Szita pirmutine tokia bom 
ba buvo susprogdinta Lap- 
kriczio - Nov. menesyje 1952 
metais. Jeigu mokslincziai 
su tam intaisytais žiūronais 
“microscopes” butu tos 
bombos, ar tikriau sakant 
tos bombos paleistu duju 
paveiksią nutraukti gale j e, 
tai maža dulkele butu iszro- 
džius kaip tas mažas apsalus 
paveikslėlis deszineje. Vi
sos tos kad ir mažiausios 
dulkeles yra mirtingos du

Czia tas Trumano atsisaky
mas yra svarbesnis ir gilesnis 
regu pasirodo laikraszcziuose.

Prez. Eisenhoweris »prie 
kiekvienos progos vis paszidi- 
na, p aniekina Trumana. Jis nei 
syki nėra pasikvietęs Trumana
pas ji atsilankyti in Balt-na- Tcrrfell, Texas nudavė 
mus.

Rooseveltas buvo kur kas trylika laiptu in kartuves.

PATERSON, N. J. — Du 
vagiai isz paszalu prisiselino 
prie pedes pinigu sargo, ji pri- 
musze, suriszo ir paskui pabe- 

uz go su dvideszimts keturiais 
jis pasikvietė Wendell Wilkie nuzudinima taxi draiverio tukstanCzia,is asztuoniais szim- 
pas save prie kiekvienos pro- Charles Pettit, netoli nuo Fort |aįg jr septynios deszimts pen

kiais doleriais.
Ir tai atsitiko dienos laiku, 

kada toje vietoje buvo daug 
žmonių, bet iszrodo kad niekas 
nebežinojo ir nenujautė kas 
ten darosi.

Sargas, szeszios deszimts ke- 
turiu metu amžiaus buvęs De- 

žmogžudyscziu, ir abiem ka- įektyVas Albert Schielke sako

to vardu apvažiuotu visa s vie- piuczio menesyje, 1953 metais; 
ta ir paskui jam Vaszingtone Edwards buvo pasmerktas už 
raportą iszduotu. j nužadinima Vokietaites Maria

Trumanas buvo paskyręs Stowasser in Kitzingen, Vo- 
buvusi Prezidentą Hooveri pir- kietijoje, 
mininku komisijos kuriai Tru
manas dav$ net ir Hooverio 
varda.

Gaila kad tokis
žmogus, kaip Prez. Eisenhowe
ris czia taip vaikiszkai pasiel
gia.

sinti.

DU KAREIVIAI
PAKARTI

FORT LEAVENWORTH, 
KANS. — Du Amerikiecziai 
kareiviai, pasmerkti mirties 
bausme, buvo pakarti in armi

jos Viena tokia atomine ar 
vandenilio bomba paleidžia 
keliu milijonu tonu dinami
to, dūlio jiegos ir sudaro szi- 
tokias dujas kurios yra pil
nos tu mirtingu ar bent žmo
gaus sviekatai pavojingu 
dulkiu, kurios galutinai isz 
padangių nusileidžia virsz 
musu gaivu.

Tos dulkeles yra vadina
mos “Fallout,” reiszkia isz- 
puolimas, o tos dulkeles isz- 
puola isz tu bombos sudary
tu duju ir krinta ant žemes.

Szis paaiszkinimas, mes 
gerai žinome nėra nei pilnas 
nei aiszkus, bet atsiminkite 
kad mes jums prižadėjome 
tik pasidalinti savo naujai 
ingytu mokslu. Dabar mu
su skaitytojai žino tiek, 
kiek mes žinome, ir mes 
jiems to j u naujai ingyto 
mokslo nepavydime.

o o o

jos Barracks in Fort Leaven
worth.

Dvideszimts trijų metu am
žiaus Thomas J: Edwards isz 
Virginia Beach, Virginia, ir 
dvideszimts trijų metu am
žiaus Winfred D. Moore, isz 

nieko
s nepaisą kai jiedu ženge tuos

Vo-
Balandžio menesi, 

1953 metuose.
Jiedu prisipažino prie tu

gerbiamas Uszkas sztabas buvo parūpinęs vagįaį ast j0 gaivos už-
nekariszkus advokatus, kad mete miitu maisza ir ta maisza 
jiems butu suteikta visokia aplink j0 kakla apriszo. Jis to 
proga pasiaiszkinti ar iszsitei-1 laiku buvo beejes prie au.

SKAITYKIT 
’ “SAULE” ‘ 
PLATINKIT!

ŽMONIŲ DINGO TĖVAS NUBAUSTAS 
GAISRE

Tai Antra Prieglauda 
In 5 Dienas

WARRENTON, MO. — Su- 
sprogimas ir ugnis sunaikino 
trijų augsztu Seneliu Prieglau
da szitame mieste. Už asztuo- 
niu valandų tos prieglaudos 
virszininkai ir ugniagesiai pra- 
nesze kad dar apie septynios 
deszimts tu seneliu jie nebe
surado.

Deszimts baisiai sudegusiu 
la vonu buvo surasta ir isznesz- 
ta. Ta prieglauda buvo Katie 
Jane Memorial Home.

Spėjama kad gaisras prasi
dėjo kai pecziaus gazoline 
tanka susprogo anksti po pie
tų, kai svecziai vos buvo suspė
ję iszeiti isz tos prieglaudos.

In keletą minucziu visa ta 
prieglauda pavirto in baisu 
gaisra.

Szeszios deszimts devynių 
metu amžiaus Charles Leex, 
dzianatoris in viena mokykla 
netoli nuo tos prieglaudos, pa
mate tas liepsnas ir greitai at
siskubino in pagelba. Jis kele
tą seneliu isznesze ir kitus isz- 
vede isz tu degancziu kamba- 
ru.

Tuo laiku, kada ta prieglau
da užsidegė, buvo pusantro 
szimto žmonių, skaitant sene
lius ir ju sveczius.

Žiemos metu daug daugiau 
szitokiu ir panasziu nelaimiu 
atsitinka, kada, per szalti pe- 
cziai yra labai kūrenami, lan
gai uždaryti ar net užkalti, ir 
durys beveik visur užrakintos.

VAGIAI PAVOGĖ
PEDE

Pabėgo Su $24,875

tcmobiliaus.
Vagiai ir jo rankas su dra- 

tais buvo surisze. Jis tuo laiku 
turėjo iszmoketi pedes vi
siems to szipto darbininkams.

Nei vienas isz darbininku in 
ta Watson-Flagg Engineering 
kompanijos fabriką nemate 
kai tie vagiai ta sarga užpuolė 
ir visus pinigus pa-sieme.

Sumusze Savo 22 
Menesiu Sūneli

CAMDEN, N. J. — Dvide- 
sz mts vieno meto amžiaus tė
vas, Kenneth Smith, kuris pri
sipažino, kad jis buvo su savo 
diržu labai nuplakęs, sumuszes 
savo dvldesz’mts dvieju metu 
sūneli, praeita Rugsėjo mene
si, buvo nuteistas ir nubaustas 
in kalėjimą del nepaskirto lai
ko.

Camden kalėjimo teisėjas 
Palese, sake kad jis supranta 
kad pats tėvas pareina isz 
prastu, suardytu namu ir kad 
tai gali iszaiszkinti ta jo pasi
elgimą ant savo sūnelio, nuta
rė kad tėvas turi kuri laika isz- 
tuti in Bordentown pataisų 
namus.

Sūnelis, Charles Hilbert 
sveiksta nuo to sumuszimo. 
Jam galvele buvo labai sudau- 
žinta. Jis dabar randasi in 
Sheltering Arms prieglauda. 
Jo motina buvo suimta ir poli
cijos sulaikyta kaipo svietkas 
priesz savo vyra.

Kiek policijantai galėjo su
žinoti tai to vaikuczio tėvas 
yra insiraszes, instojes in lakū
nu vaiska.

VENGRIJA TEIS 12 
SUKILĖLIU

VIENNA, AUSTRIJA. — 
Dvylika intartu sukilėliu yra 
dabar patraukta in Vengrijos 
Komunistiszka ir kariszka 
teismą.

Teismo ofisuose susirinko 
apie trys szimtai žmonių, ir 
daug daugiau stovėjo lauke, 
prie tu ofisu, kur Komunistai 
kareiviai sargyba ėjo su atpro- 
vintais karbainais.

Iszrodo kad czia bus pirmu
tinis tokis* kariszkas teismas 
nuo Spalio dvideszimts tre- 
czios dienos, kada tas sukili
mas Vengrijoje in,vyko.

Svarbiausias teismas bus 
vienos dvideszimts penkių me
tu amžiaus slauges, kuri yra 
intarta už nužudinima vieno 
darbininko, per klaida. Ji mis- 
lino kad tas darbininkas buvo 
slaptos policijos agentas.

Teismas sako kad ji jau prie 
visko yra prisipažinuskad ji 
tam žmogui prapjovė kaklo 
gyslas, paskui trucyznos inlei- 
do jam in gyslas. Dar ir to ne
užteko, ji jam davė apmarini- 
mo duju ir paskui pasiėmė pei
li ir ji nudure.

Telpgi in teismą patraukti 
dvideszimts septynių metu am
žiaus dramaturgas, raszytojas 
Jczef Gali, ir trisdeszimts me
tu amžiaus laikrasztininkas 
Gyula Overshovsky. Jiedu yra 
intarti už iszspauzdinima pla
katu priesz Sovietus ir Komu
nistus. O visi kiti devyni yra 
intarti už tu plakatu iszplatini- 
ma. Bausme už toki intarima 
yra mirtis.

MASKOLIAMS
TRUMPA MĖSOS

LIETUVOJE

LIETUVA. — Lietuviai 
Maskoliams neduoda mėsos!- 
Rusijos “Pravda.” raszo, Sau-' 
šio septyniolikta diena ir atsi- ■ 
szaxkia in Sovietu Sanjungosi 
Ko’chozininkus ir kitus darbi-I 
Trinkus, nusiskusdamas kad 
Rusijos Maskoliams trumpa ir 
trūksta mėsos ir kito maisto 
Lietuvoje.

Lietu-

Cz;a pagarsina m1, kad per 
1956 metus in vyriausybes san
delius suvežta tik biski dau
giau ka;p trys bilijonai pudu 
grudu (pūdas tai apie keturios 
deszimts svaru), bet daug kuo 
ir nusiskundžiama.

Pavyzdžiui: pažymima, kad 
mėsos pristatymas isz
vos, Latvijos ir Gruzijos- yra 
nepakankamas. Tuose krasz- f 
tuose nesąs reikiamai iszples- 
tai kiaulių auginimas laikini- 
mas didžiųjų galviju ir aviu. 
Sovietai turi prisipažinti, kad 
ju sunaikinta gyvulininkyste 
Lietuvoje vis neatsigauna.

Pareiszkime, kuris laikomas 
taip svarbus, kad jam skiria
mas visas pirmas poslapis, 
prisipažinstama, kad Pabaltyj 
teipgi nevyksta kaip reikiant 
žemes gerinimas.

Neberodoma jau tokio ūpo ir 
su kukuruzu nikiu. Puolami 
Kolchozu vadai, juos kaltinant 
kad daug kur isznykus kuku- j

Daugiau Apie “Fallcut”

Je'gu anas paveikslas ir 
musu paaiszkinimas jums 
protą sumaisze tai czia dar 
biski daugiau maiszalu ir 
tuszcz'o mokslo.

Cz'a oro pranaszautojas 
del Federal Civil Defense 
Administracijos, in Battle 
Creek, Michigan, ant žemla- 
pio pabrležia vietas kur tos 
ate mines bombos susprogi- 
mo dujos ir dulkes nusileido 
1956 metais, po keliu tokiu 
dideliu susprogdinimu.

Szitokie mokslincziai, die
na ir ankti seka tokiu dabe- 
siu, duju kelius, ir stengiasi 
dažinoti kiek pavojaus to
kios dujos isz tu atominiu 
bombų mums dabar duoda 
ir kiek pavojaus isz j u gali
ma tikėtis, laukti ateityje. 

ruzu pasėliams in centra buvo 
transportuota, jog kukuruzu 
laukai buvo panaudoti ganyk
lai.

Nusiskundžiama ir maszinu- 
traktoriu stocziu veikimu.
“Daugelis j u”, raszo laikrasz- 
tis “Pravda” “blogai atlieka 
savo uždavinius.”

Daugelyje Kolchozu ir Sov- 
chozu blogai suorganizuota 
statyba. Apie visa tai raszo 
pats Rusijos intakingiausias 
laikra^ztis “Pravda” ir nusi
skundžia kad ne viskas tvar
ioj.

SURASTI PASZAUTI

PHILADELPHIA, PA. — 
Staff Sarzentas, dvideszimts 
trijų metu amžiaus Joseph Ag
gie, ir jo žmona, dvideszimts 
dvieju metu amžiaus Willie
Merle, buvo surasti paszauti, 
apie asztunta valanda isz ryto.

Detektyvai Norman Kerns ir 
Willard Johnson sako kad isz
rodo kad as lakūnas buvo nu- 
szoves savo žmona ir paskui 
pats norėjo nusižudinti.

Žmona jau buvo negyva, o 
jis buvo ruvesztas in Philadel
phia General ligonine, kur 
daktarai turi mažai vilties kad 
jis iszliks gyvas.

Tu kambariu savininke, 27 
metu amžiaus Ponia Sadie Mc
Coy sako kad ta vakara ta po
rele labai barėsi. Ji sako kad 
kai ji iszgirdo tuos szuvius, ji 
pasiuntė savo devynių metu 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Per Prezidento rinkimus, 
Demokratu kandidatas, Ad- 
Jai Stevensonas buvo pata
ręs kad mes liautumies 
sprogdinę tekias bombas, 
nes tu bembu dujos, dulkes 
galutinai sudarys paežiam 
musu kraiztui pavoju. Re
pui! ikon ai nesutiko, pats 
Eisenhoweris nusijuokė ir 
net paszidino tokius grasini
mus, tekias baisias prana- 
szystes. Bet dabar, po rinki
mu, pats Eisenhoweris yra 
labai susirupines. Ir ar jus 
patemyjote ar ne; bet po rin
kimu Amerikos mokslincziai 
dar nei vienos tokios bombos 
nėra susprogdinę, ir nema
tyti kad ateityje jie rengiasi 
tekia bomba vėl susprogdin
ti.
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Kas Girdėt
Ar jus žinote kodėl tie Die

vo Deszimts In sakymu yra to
kie trumpi? Už tai kad ne ko
kia komisija, feet viena ypata 
juos mums davė. Komisija 
daug visokiu reg’ulu ir insaky- 
jnu duoda ir paskui tiek pat 
atsipraszymu in savo knygas 
inraszo. Dievas neturėjo komi
teto, nei komisijos, ir u!ž tai jis 
galėjo taip trumpai tuos savo 
insakymus mums paduoti.

Musu jaunieji neintikes ir 
musu nepaklausys, feet visi tie 
per radija ir televizija pagarsi
nimai apie kokius tena garsius 
dainininkus yra viee tik biznie
rių propaganda. Paskutinio 
kurpalo dainininkas Johnny 
Bay, per savo propaganda, ir 
per sziukius ir kvailiszkus jau
nųjų riksmus parduoda dau
giau kaip szimta tukstancziu 
savo dainų plokszteliu, rekor
du kas metai. Szitie daininin
kai isznaudoja musu jaunimą.

1 • »
Amerikos Sekretorius John. 

Foster Dulles, užklaustas laik- 
rasztininku, ar nebūtu pavo- 

L 

jaus kad kitas karas iszkiltu 
jeigu musu kariuomenes dabar 
feutu pasiunstos in Vidur-Ry- 
tus kaip jis ir Prez. Eisenho- 
weris nori, atsake: “Jeigu mu
su kariuomenes tenai bus pa
siunstos, tai galimas daigias 
kad tenai karas neiszkils, bet 
jeigu musu kariuomenes nebus 
tenai pasiunstos, tai visi gali- 

• me tikrai tikėtis kad ne už ilgo 
musu kareiviai tenai turės va
žiuoti in tikra kara. ’ ’

Iszrodo kad dalykai Vidur 
Rytuose blogėja, ir nieko kito 
negalime kaltinti kaip musu 
kraiszto Sekretorių John Fos
ter Dulles ir jo' bosą, musu Pre
zidentą Dwight D. Eisenhowe- 
ri.

Repu'blikonai mums buvo 
prižadėję taksas sumažinti. Jie 
savo ta pasižadėjimai ingyven- 
dino, pakeldami, padidindami 
visiems taksas.

Dabar, ežiu Bepublikonams 
ir musu laiszkai pabranges ir 
visiems laikraszcziams pacztas 
pabrangs. (

■■ • • 1 1 ".....
Dabar musu jaunimui pavo

jus gresia ne isz blogu laik- 
raszeziu ir žurnalu skaitymo 
kaip isz visai nieko neskaity- 
mO'.

Musu jaunimas dabar visai 
nieko neskaito, nes jis nemoka 
kaip skaityti.

LJ « * ■

Daktarai yra isztyre ir gerai 
iszmegine; ir dabar pasako 
kad Europos jaunimas kur kas 
sveikesnis protu ir kurni, negu 
Amerikos jaunimais.

Amerikiecziai yra pamirsze 
kas tai yra. iszeiti pasivaiksz- 
czioti. Jiems automobilius yra 
taip reikalingas kad jie nega
lėtu nei iszsimaitinti per viena 
diena be automofeiliaus.

Europoj studentai ir kole- 
gista.i kur kas sveikesni, dru- 
tesni, protu ir lemui negu Ame- 'J o
riki erzi n,i.

Spodo rungtynes ta įieuž- 
ginezvjamai sziąis metais pri 
parodine.

Musu vaikai dabar serga 
“‘Televizijos liga”. Jiems la
biau rupi tupėti prie televizija, 
negu eiti ir patys ka nuveikti 
sportuose, lenktynėse ar rung
tynėse.

Mes didžiuojamės savo mo
kyklomis, bet net ir Busija tu
ri kur kas geresnes mokyklas 
ir kur kas gabesnius mokyto
jus negu mes turime Ameriko
je. Ju moikslincziu eiles kur kas 
pralenkia musu mokslinczius.*

Amerikiecziams per daug 
rupi sportas, o no mokslas.

Jeigu jus neesate duosnus su 
maža i n eiga, jus niekados ne
būtumėte duosnesn i jeigu dau
giau turėtume, o

_____ - •_____• •
ATNors mes esame padaugėjo 

du sykiu tiek nuo 1900 metu 
'žmonių skaieziumi, bet musu 
darbininkai padidėjo net ke
turis sykius nuo tu metu.

Kompanija, ar fabrikas turi 
užsidirbti,' turi pinigu pasida
ryti, jeigu darbininkai tenai 
nori turėti darba.

Darbininkams tada yra gera 
kada fabrikantai pinigus daro, 
sau turteli krauja. ♦

Pasekmingas žmogus yra tas 
kuris, paslaptomis savo klai
das padaro.

Moteriszkė kuri jaueziasi 
kad ji yra inteligente ir mokin
ta, daug ko reikalauja isz savo 
vyro. Bet moteriszke kuri tik
tai yra, mokinta ir inteiegente 
niekados savo vyrui neparodo 
kad ji yra tokia mokinta.

Kiek laiko jus paszvenczia- 
te skaitymui? iSztai kiek laiko 
paprastas eilinis biznierius lai
ko paszvenczia skaitymui:

Dvi valandas ir keturios de- 
szinits penkias miliutas kas
dien ant jo bizniui reikalingo 
skaitymo, kaip laiszkai, rapor
tai ir reikalingi jo bizniui žur
nalai ir praneszimai. Dar kita 
valanda ir czvertis yra paskir
ta taip sau skaitymui kitu žur
nalu, laikraszcziu, knygų ir pa- 
nasziai. Jis užsisako, užsiraszo 
kas metai del asztuoniu biznio 
žurnalu, perskaito keturias 
biznio ir vienuolika nebiznio 
knygų.

Nors beveik visoje Europoje 
dabar trumpa, ir trūksta gazo
lino ir aliejaus automobiliams, 
bet. Amerikiecziams, kurie ren
giasi tenai važiuoti del atosto- 
gu yra užtikrinta kad jie gaus 
kiek tik jie ,norės bile jie gana 
pinigu turės. Mat ir ten ta se
na patarle pritinka: “Sauso 
nieks neklauso.”

Amerikos Iždo Sekretorius 
rengiasi valdžiai skolintis pi
nigu ir mokėti didžiausia nuo- 
szimti, kuri, dar valdžia kada, 
yra mokėjus.

” » • 1

Milijonams Japonu taksos 
sziais metais yra sumažintos; 
o. mums taksos didėja, nors 
mes szelpiame ir remiame tuos 
Japonus.

■■Ill I -I 4 # I

Japonai ir Vokiecziai nesi
skubina apsiginkluoti ar dideli 
vaiska pasirūpinti; jie sako te
pi Amerika juos apsaugoja ir 
jiems pristato reikalingus Į 

i ginklus.

Amerika jau dabar yra da-
I

vus Japonams daugiau kaip 
penkis bilijonus doleriu. Ir Ja
ponai tuos pinigus pavartuojo 
ne del apsiginklavimo, bet del 
biznio ir pramones, ir paliko 
savo kraszto apsauga Ameri
kos globoje.

Pypkes Durnai

Narsiai Kovojo
Narsiai kovojo vaikinas, 
Bet myrisz'kas kardas ji kirto; 
Ji priėmė žalias žolynas, 
Kada jis be žado parvirto. 
Plauja drabuži jo lytus, 
Ir varnos akis jo kapoja, 
Ir vejas kas vakaras, rytas 
Iszblyszkusi veidą bueziuoja. 
Motina turi vaikinas, 
Teveli ir mieląjį broli, 
Bet ilsis ežia vienas vaikinas, 
Viens nunesztas vargo in toli.

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

Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys
(Tasa Nuo 4 Puslapio)

Svilainis, Ignais, sūnūs Vin
co.

Tamaszauskai, kilo isz Ig- 
liszkeliu vai., Marijampolės 
apskriezio.

Liorancaą, Mikas, sūnūs 
Kristupo, isz Tauragės vai.

Masiliūnas, Antanas, nuo
Ramygalos, Pamievežio alp.

Matuzas, Juozas.
M i 11 ei‘r J anų szy t e, V i k tori j a, 

duktė Adomo.
Miltinas, isz Jokūbo Miluno> 

ir Onos Racziutes-Milunienes 
szeimos, 
' f

Olbikaite-Vineviczi’ene, Alek
sandra, vyrais Vineviczius, 
Juoząs, vaikai Aleksandra ir 
Eduardas.

Petkuniene-Smetonaite, Ona. 
ir broliai Smteona, Baltrus,
Mykolas ri Simonas isz Szilu 
parap., Vadokliu vai.

Placzas, Juozas, gyveno 
Paulina St., Chicago, III.

Prostko, Richardas.
Raczius, isz Stasio Racziaus 

szeimos.
Baskilas, Motiejus, suims 

Kazimiero.
Raulinaviczius, Ignas, nuo 

Jezno, Alytaus ap.
R i auby te-Brazien e, Mari jo

ną, gyveno Kewanee, Ill.
R i m k i en e - B a r d a u ska i t e, Ve

ronika, duktė Juozo.
Rimkus Stasys,, sūnūs Joki- 

mo.
Roman, Ander, gyvenęs 2217 

West 50 Place, Chicago 9, Ill.
Szatas Stasys (Szatas, Stan

ley) gyvenęs Saginaw, Mich.
Szedys, Stanislovas, sunns 

Kazimiero ir Urszules Jasiuly- 
tes.

Szimulaviczius, Juozas isz 
Gutlaukiu k., Szakiu ap.

Sirtantaite, isz Czekiszkesi
val., Kauno ap. to nematyti; ji viena moke-

Smetona, Baltrus, Mykolas davo save raminti ir tvarkyti
ir Simonas, ir sesuo Petkiinie-' griūnanti ūki1 bet ir ji kai kada ? I . ’no, Cna, isz Szilu parap., Va-’ susidurdavo su pilka 'teisybe, 
dokliu vai. j Ypatingai tada, jai skaudu ir j

Vaiczaitis, Petrais, suims Ma
to.

Vineviczius, Juozas ir žmo
na (llbiikaite - Vinevicziene
Aleksandra, ir vaikai Eduar
das ir Aleksandra.

Zaturskiėne- Kirkiiauskaite 
ir brolis Kjrkliauskas’ Vikto
ras.

Žemaitis, Vincas, gyvenęs 
Detroit, Michigan.

Žilionis, Zigmas, ir Žilionie- 
ne Ona isz Kybartu.

Žvirbliene, Rože ir vyras 
Žvirblis, Jurgis.

Jieszkomieji arba apie juos 
Consulate General of America, 
žinantieji maloniai ■ praszomi 
atsiliepti iri: .

41 West 82-ml Street, 
New York 24, N. Y.

^♦♦***I********«*********************<>
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(Tasa nuo 3-czio puslapio)

rikus “Jėzus Marija!” isz- 
spruko pro duris. Kas toliau 
dėjosi, ji negirdejo, nes basa; 
ant sniego1 iszvyta, bego jiesz- 
koti kur in troba inlysti; su
kilus szeimynai iszklause girto' 
szeimininko pamokslo1 o pie
meniui net ranka iszsuko be- 
mesdamas nuo pecziaus. Rei- 
kalavo visu surasti Marcele.

— Suraski! man jus, o asz 
ja tuoj padėsiu! Szauke jiesz- 
kodamas. Bet veltui.

Marcele, baimes apimta, at
sidūrė Mikuos (taip vadinosi 
grot a gyvenau t i k aim ynai). 
Tik vargsze bebėgdama, per- 
szalo ir ant rytojaus jau nekė
lė. In antra diena jau reikėjo 
kunigo: isz pradžių sukrėtė 
smarkus drugys,'pakilo karsz- 
tis, paskui pradėjo baisiausiai 
kliedėti kalbėti nesuprantamus 
žodžius ir 1.1.

Jurgis nei artyn nėjo prie 
žmopp. Gerai, kad bernas isz 
Miku parvežė o jei ne, tai bu
tu turėjus kaimynuose sirgti. 
Jis tomis dienomis visai mažai 
namie tebuvo: sėdėjo pas Zar- 
nicki prie degtines butelio ir 
lauke kada numirs žmona. O 
szi tuo ta.rpu kaip tik pradėjo1 
eiti geryn; tarnaites prižiūri
ma, pradėjo atsikelti isz lovos 
po truputi valgyt, paskui vaik- 
szczioti.

Viena diena Jurgis pamate 
Marcele jau po kiemą bevaik- 
szcziojanczia, mirktelejas ber
ną, savo “isztikimaji ”, eme 
tycziotis: .

— Mat ir nenusprogo ma
no “szvebelda’*’; kita, karta 
teks pribaigti: kitaip klebonas 
szliubo su kita neduos! Tu Jo
nai, kada, vesi?

— Na, o kam man paežius, 
bene nėra mieste mergų?! .At
rėžė pasileidęs bernas.

— Cha! cha! cha! Nusijuo
kė Jurgis,' tavo tiesybe brolau 
kol dar jauna pati, tai dar 
sziaip taiip, bet kai pasens, kur 
dėsi? Tikra skranda juk!

Tokios kalbos buvo Žvingi- 
niuose. Tarnaite ir-gi kai kada 
pana.szia.i pliaukszdavo. Na, ži
noma, o kalbos nesiskyrė nuo• *
daibu. Ūki darėsi vis didesne 
betvarke. Aplinkiniai žmones 
tiesiog Žvangi,niu gyvenimą 
vadindavo pasileidėliu namais. 
Viena tik Marcele galėdavo vi-

nepakeneziama darydavos, kai 
Jurgis jai prikiszda.vo Jadvy
gos kavalierius ir vadindavo 
ja, paleistuve. Nieko nuosta
baus, i s z t virk e e žmogus ir kita, 
tokiu laiko1. Pats būdamas' pa
sileidęs ir Marcele tokia vadi
no, pramanydamas buk ji per 
naktis, jam nebesant namie, su 
kavalieriais ūžianti.

— Tai Mykol, kad atsikel
tu, amžina atilsi, Žvanginio 
nabaszninkas levas, kai jis pa
sakytu ?!

—■ Ei, broleli, apalptu pa
matęs tokia pustyne savo gy
venime! Kalbėjo Baltru1 Myko
las, 70 metu senis. Koki jo bū
davo javai, gyvuliai; dar sū
nūs-Jurgis eržilais važinėjosi. 
Na,, o dabar, ana diena Marce
le skundėsi, kad duonos netu
rinti. ,

— KaJures, užvakar iszsi- 
praszius isz musu puse pūro 
rugiu, iszsikepe duonutes bet 
braukszt, kiaules ir uede! Juk 
nepadejimo neturi: visos, tro
bos be duru, pasakoja, antrasis 
sen is.

— Isztrauks nabage uba
gais ir vaikus iii varga. paleis!

Taip kalbėjosi du seniai ku
rie kitados buvo geri Jurgio 
levo pažystami. Kalbėjo ir ste
bėjosi isz sugriuvusio ūkio ku
ris pirma, visiems pavyzdžiu 
buvo.

Tiesa, sakant, ir buvo del ko 
stebėtis nes nepraėjo nei de- 
szimts metu, o tiek daug* atmai
nų invyko. Jurgis, pagyvenęs, 
po vestuvių aszt.uonis rąetus, 
nuo perszailimo mirė. Mat, va
žiavo viena speiguota nakti, 
gerai inkauszes, iszkrito isz ro
gių ir sustiroi vargszas. Ūkis 
pasiliko gerokai praskolintas 
ir suiręs. Stogai nuplyszo, tro
bos pradėjo griūti, gyvuliai 
taip pat isz silpnumo svyravo 
nuo vejoj laukus pradėjo nesė
ti, sumažėjo javai; szeimynos 
dabar jau nesamdė, nes nebuvo 
kuo aprėdyti, todėl sumažėjo 
darbininkai. Vienu žodžiu, vis
kas ėjo smailyn. Na, ir taip da
lykam esant vietoj seniau bu
vusio gražaus ūkio, sziandien 
matyti vien svarnais, lyg ausu 
inlindes in žeme, pirkia, isz- 
daužytais langais, kuriuos 
skarmalas užkiszdavo ir tvar
tas su daržine, nuplyszusiaiis 
stogais.

— TOLIAUS. BUS —
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64 pus. Did. 5x7 col. ;> 
Dabar Po 25c. 

Saule Publishing Co.,

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

KATALOGAS 
. KNYGŲ

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

užsisakykite knygas is« 
Bzito Katalogo

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
TTivca. 404 nnslaniu. 5(k«.

NoJOZ f'rnbmhia, meilu. 

gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
ežio iszimta isz Liotuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-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 plis., 
20c.

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

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

No. 128—Dvi isztorijos: Vai
dimiems; Bedali; 44 pus., 20c

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

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

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

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

No.138—Apie Trlanda; 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, Nedaeju^ia .Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko' Moteres Pa
slaptie 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.

Pirkite U. S. Bonus

No. 158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigant.a'i 
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—Apia Simus Mai
tinus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

No.175—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

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

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

180M1—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

k
No.196—-Stacijos arba Kai- 

varij’a Viesz. Jezuso Kristus© 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viėsz. 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 
Krikszczio.nybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liuelymas 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 i

SLeiU Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Aloni Or
deri, Express ar Šankino Alo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

EW Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiaį ir Pini
gai, o ir visi laiszkhi “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso;
SAUL# PUBLISHING CO.,

• U. S.

i



“SAULE” MAHANOY CITY. PA.

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — MICHIGAN
JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 

FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 
Andriuliu ir ju szėimynos, Fountain, Michigan.

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunczia in visą Amerika ir Kanada. f

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

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

ežios Įauga 'žiūrėdama in savo 
geliu darželi, kaž ka manste 

I apie Jurgi, kaip apie rimta., 
skaiseziu mineziu pilna, jau
nuoli. Ji manste kad Jurgis 
padarys gala, tiems visiems ne
smagumams, kuriuos tekdavo 
jai nukensti kaimo sueigose, 
kad užsibaigs visi pravardžia,- 
vimai, iszjuokimai. Ne viena 
dabar jai pavydės Jurgio: O 
Jurgis apsivedęs ja mylės, vi
sados bus kartu su ja ir gy
vens laimingai. Jurgis toks

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

*♦*****♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦*****♦**♦**♦**♦**♦***
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IZODEL kitas merginas gali 
'mylėti vaikiniai, o mane net 

kaimo .bernai nenori vest szok- 
ti?'Kalbėjo nekarta. Rimbrf 
Marcele, pareidama isz kaimo 
vakaruszku.

Sunku butu pasakyti, del ko. 
Vienintelis atsakymas, buvo 
nelabai graži, nors isz tikro, 
pažiurėjus, buvo daug negra
žesniu merginu, b*jas vaikinai 
lydėdavo kas vakaru. Prie pil
ko niesk ai stalus M a.rceles veido 
dar prisidėjo antras dalykas, 
kalbėdama trulputi szveyseda- 
v o.

Todėl, anot Žemaicziu, ant 
Rimibaites ir neturėjo akies 
vaikinai. Lyg kokia, pastum
dėlė, ' sėdėdavo per vakarus 
kertej, kai jaunimas szoikdavo 
arba, visai neidavo in tokias su
eigas; '

Visa tai Marcele suprato. 
Žinojo gerai del ko niekas ne
myli jos, bet nieko negalėjo 
padaryt. Sukakdavo dantis tik 
kiai pamatydavo, kad neturtin
gos, pusplikes samdininkes tu
ri geresne dali, vadinas, grei- 
cziau iszteka ir daugiau nieko. 
Bet Ka ir bepadarysi: sztaii Bal
tru, Petras apsivedė su samdi
ninkė, kuri • vos tik marsz,ki
nius.pasogos teatsinesze ir dai
nuok, kad nori! O Rimbu. Mar
cele, ruduo, nuo rudens kaip 
grėbsto rugienas,.taip, grebsto-

Na, tegul daro, kiti,\ kaip jie 
nori, o asz savo rasiu! Ramin
damos sakydavo ji, pamils ir 
mane kokis nors rimtas vaiki
nas, oi ka asz nemylimo teketi, 
tai geriau visai netekėti!

Rimtas ir protingas vyras, 
kur ja galėtu, suprasti, pama
tyti, kiek savo iszirdyj turi 
meiles, buvo Mameles pagrin
dine mintis.

Viena, karta, kai Marcelei 
jau buvo sueje> 26 metai, tėvas 
tarė jai:

—■ Jau gana, vaike, tau Im
ti pas mane ; užaugai, sustiprė
jai, todėl su lyg žmonių papra
timo, turi iszeit už vyro. Nieko 
nepadarysi, persiskirsime. Ryt 
atvažiuoja isz. Purvelu kaimo 
Žvanginis in pirszlius. Na, sa
kyk, ar gera vyra iszrinka.u?

— Bene asz ji gi-ažystu? 
Girdėjau tik, kad vienturtis 
esąs, pasakojo Marcele.

—■ Važinėja tokiais eržilais 
kad sunku ir pasakyti! O ho! 
Taip gyre tėvas savo busima 
žentą, kiuris jau isz anksto su
kalbėjas su tėvu apie dali, ren
gės atvažiuoti pasirodyti Mar
celei.

Na ir atvažiavo (dviem die
nom praslinkus nuo to .laiko, 
kai sužinojo Marcele)! Vyras 
pusėtinas, aukszto ūgio, szvie- 
saus veido, ilgais ant szalies 
suszukuotais plaukais. Buvo

dar gana jaunas, gal dąr jau
nesnis už Marcele, nors barzda f-
ir ūsai jau senai skutami. Vie
nu žodžiu, Marcelei turėjo pa
tikti savo iszvaizda, na, o in jo 
vidų, neinilysi, kaip žmonių 
sakoma: ka tu ežia nori pažin
ti jo būda, paproczius, per po
ra valandų, kol iszgere sutar
tu, v i u. magaryczias.

Aiszku viskas, kaip ant del
no; Mamele Žvanginiui patiko, 
nepatiko, o Žvanginis Marce
lei krito iii aki, todėl iszgere 
sutari aviu buteli ir sztai, vie
na Nedeldieni J. parapijos kle
bonas bažnyczioj, visiems, gir
dint, paemes užsakų knyga, pa
skelbė kad eina moterystei!) 
Jurgis Žvanginis isz Purveliu 
kaimo su Marcele Rimbaite isz 
Kuturiu kaimo J. parapijos.

Jurgis ta Nedeldieni iszejas 
isz baižnyczios pasuko tiesiai 
pas Žarnicki. Ten jis paprastai 
iszsiigerdavo, susitikdavo su 
pažystamais pasitardavo ir 
gi t ogias' užgaidas patenkinda 
vo. <

Vos tik spėjo Jurgis in 
smukle inžengti tuoj ji apspi
to pažystamu būrys ir pasipy- 
i ui„„nvnHH nuomones, le klausymai, nuomones.

— Kuris tau vejas in galva 
inlindo, kad Rimbu Marcelės 
užsimanei Tuoj pradėjo vie
nas.

— Kvaily, tu nežinai! Dar 
neapsiVede: paerzinti tiktai 
nori, aiszkino antros.

— O gal jau Julka nusibo
do ? Pridūrė treczias.

— Po perkūnu, Rimbu se
nis metai jau kaip kiszte kisza 
5,000 litu, kodėl nepaimti! O 
merga tegul del manes buna ir 
vyža. Juk ir vyža galima kelis 
kartus apsiauti, o paskui, tar
naites nereiks samdyt kiau
lėms szerti! Pasiaiszkino Jur
gis, supurtės Zfarnicki už kru
tinės ir paprasze atskiro kabi
neto.

Zarnick’iui daug aiszkinti 
nereikėjo.. Jurgis ne viena kar
ta ežia ateidavo ’ ir leisdavo 
laika su seniau buvusia. J. 
miestelio milicijos, virszininko 
žmona. Julija, kuri dabar gyve
no Zarnickio restorante. Szian- 
dien, iszgirdes Žydas, jog Jur
gio vestuves bus, davė antrame 
aulkszte Nr. 7.

Kodėl Nr. 71 Mausto 
Jurgis. Nai tur but,.Zarnickis 
sziandien labiau pagerbti no
ri, juk ne veltui gausiu 5,000 
litu.

Taip leido, valandas Mame
les busimas vyras. Bemaž jau 
pavirtus in nedorumą Julka 
‘ ‘ saldydavo ’ ’ Jurgio gyveni
mą, kuris prisigėrės niekuo ne
siskyrė nuo gyvulio-.

O tuo tarpu Marcele, parė
jus isz b&žnyczios, pro pirk-
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Kokis tai vyras isz
Vestu, 

Kuri am • paiczi ule suardė 
nervas, 

Neturėjo ant tiek drąsos,
( Kad užvesti teismą 

priesz- ja, 
Ant persiskyrimo, 
Ir kaip toji vinis., 

Sėdėjo ten kur likos- 
nukaltas.

Bet kad nors kiek apsaugot 
Savo sutrukuses nervas 
Nuo- mylimos pacziules 

pasielgimo, 
Ir nuolatinio- savo meiliszka 

Pajau t ima kasdien i niio- 
papratimo, 

Tiktai ant “gera ryta” ir 
“gera naktį,”*

Sziaip tylėjo airba iszeidavo 
Isz namo laibai tankiai. 
Ant galo paeziule sau 

pamislino, 
Kas tai ? Ar-gi tasai

asilas, 
Nori su manim persiskirt!

Asz jam parodysiu divorsa! 
Ir nuvažiavo pas advokatą 

del rodos.
Advokatas buvo iszmintingas 

žmogus, 
Ir davė rodą nuskriaustam 

Paliepdamas vyrui 
Bucziuoti savo paeziule 

Nors tris kartus ant dienos.
Ir dabar priverstinai 

Bucziuoja savo prisiegele, 
Nors tas jam labai 

nemalonu claryti. 
K a daryt?

Geriau sutaiką ne kaip 
velniava!* * *

Girdėjau kad vienam.
SchuyIkillo miestelio, 

Dvi 'bobeles susibarė, 
Daug ergelio sau pasidarė, 

In teismą, nuėjo, 
Po t am 'per kėlės dienas 

stenėjo, 
» Tai vis už tuszczia maisz-a 

susiprovojo, 
Jokios naudos isz to 

neturėjo.
Kur tik tosios bobeles 

susiena, 
Sarmata visai joms 

neapeina, 
' Viena kitai in akis 

kabinasi, 
Taipgi kitai nepasiduoda

Ir smarkiai aploja. 
Duocziau da daugiau, 

Bet vieta jau užbaigiau, 
Turiu dabar užraukti, 

Savo dienos darba 
užbaigti. 

turtingas; jo tėvas vekseliu 
puse maiszo turi prisikrovęs: 
vėl, javai užauga gerai, žeme 
derlinga. Tikrai jai kitos pa
vydės! O ji kas szventadienio
ryta kart su vyru važiuos in 
bažnyczia, abudu greta sėdės 
dailioj brikelėje, gražus arkliai 
ja temps, visi dabar Marcele 
matys ir nesijuoks isz jos. O 
jai ją 'kas nors nuskriaus, vy
rais suramins, užstos; kai grysz 
isz darbo vakare, tai meiliai 
prakalbins, priglaus, pabu- 
cziuos. Taip mausto Marcele. O 
tos mintys buvo saldžios! Atei
tis laime szypsojos.

Greitai bego priesz-vestuviu 
malonios dieneles. Sudrums
davo jas tik kai kada ilgu bo
bų liežuviai, kurie apie Jurgi 
butu ir nebūtu dalyku pri- 
pliaukszdavo-. “Yla ma.isze ne 
paslėpsi,” sako Lietuviu pa
tarle. Taip ir ežia, daug kas 
isz aplinkiniu žinojo apie Jur
gi ik Marcelei but ausys nulin
kusios beklausant tikru žinių 
bet ji nelabai paisė.

— Žmones mane nori tik 
suklaidinti, sakydavo Marcele 
ir pasiduodavo saldžioms sva
jonėms apie Jurgi) Ji netikė
davo tikriems pabudinimams, 
kurie tiesiog durdavo in akis, 
o tvirtai laikydavos4 kažkokiu 
nujautimu, svajojimu. Antra 
vertus, nebūt galima, perdaug 
kaltinti Marcele nes jai nebuvo- 
laiko Jurgi vislpusiszkai pažin

for the
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lėjo kęsti: pavalgyti apszcziai 
buvo, drabužio savo turėjo, 
samdyta mergai atlikdavo, vi
sus sunkesnius darbus. Vieno 
tik jai truko tai ko priesz ves
tuves tikėjosi, vyro meilumo, 
bot ir ozai ji mokėdavo, save 
guosti, raminti ateiezia: girdi, 
Jurgis mes kada nors jaunu 

U T • • X • •dienu mproczius, nustos gir
tuokliavęs ir mokse su*ja mei
liai apsieiti. Ji perkesdavo li
tas laikas, kai girtas vyras, ap
siseiliojęs griebdavo glėbin ja 
bucziuoti, pilnas žveriszku in
stinktu, nors sukandus dantis 
kartais nurydavo keiksmo ir 
pasibiaruejimo 'žodžius.

Bet greitu laiku viskas pa»- 
kitejo. Marcelei gimė mažutis 
kuris Jurgi visai nuo jos ati
tolino. Ūkis -pradėjo irti nes 
nebuvo, kam, ji įprižiureti. Jur
gis tėvo vekselius baigė- pra
gerti, sesuo Jadvyga, kuri jau 
apsenus buvo- namie, vėl sau 
žiūrėjosi o samdininkais, ma
žai besitikėk. Pernykszczia 
tarnaite dar rūpinosi ukiu, 
mat, Jurgis nevedes buvo: ti
kėjosi už jo teketi o szimet nu
sisamdę isz miesto, tokia žyla, 
tai uodega parietus ir laksto 
isz vieno kraszto in kita.

Darėsi dideliau-sia netvarkai, 
kuri sviro ant Marcelos gal- 
vos. Vyras pirma jau jos ne
apkentė o dabar kai pasidarei 
ūkyje suirute lai virto- žvėri
mi: regis suėstu ja, kad gale-

ti: tėvas labai greitai apsidir
bo kad tik nusikratyti dukters, 
todėl viena gražu Utarninko 
ryta ir turėjo abudu jaunave
džiu .paimti szliulba.

Prasidėjo, naujas gyvenimas 
Marcele ne nepajuto kaip- trys 
sau vai tęs prabėgo po jungtu
vių. Bet kaip jai viskas klojosi 
si, niekas nežinojo; nebuvo 
pratusi ji viską iszsipasakoti, 
nes žinojo kad kiti isz tokio- 
dalyko juoksis tiktai. Nenu
manė, pagaliau ne pati Marce
le, kaip mielas turi būti apsi
vedusiu žmonių gyvenimas 
tiktai aplinkiniai kaimynai 
kalbėjo kad “reikia druskos,” 
vadinasi, Žvangintuose nėra 
sutikimo nei szeimyniszkos 
laimes.

Jurgis vesdamas paveldėjo 
isz. savo tėvo ūki su ta sanlyga 
kad jis iszmokes seserei Jad
vygai dali ir iszlaikys lyg- mir
ties tęva. Marcele dalies atsi- 
nesze 5,000 litu. Na, tai ar be
reikia geresnio gyvenimo? 
Jurgis‘ir sakydavo: “Mano 
dienos!” Pas Žarnicki kai ka
da per viena vakara palikdavo 
lyg- 50 litu; per isztisus metus 
Zarnickis teisėtai paėmė puse 
Marcelės dalies už vaiszes ir 
degtine, o likusi puse atiteko 
paleistuvei .įnikai, kuri jau 
senei buvo ingavus. Jurgio 
žmonos teises. Jokiais, keliais 
ritosi Žvangini u gyvenimas.

Marcele- isz pradžių dar ga

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS
; . .MALDA . t ;

• Viesz. Jėzaus ir .
• Motinos Szvencz. ■

Sapnas Motinos Szven- 
cziausioSj mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5^ col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

Ant Gavėnios
No. 197 Graudus Verksmai 

arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso KristusoJ Knygute 
reikalinga ant G-avenios, pagal 
senoviszka būda 15c.;

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolime 10c.

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
pbiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi
liau skio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c. .

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. , Nepamirszkite . 
dadeti 10 c. ekstra d«l prisiun- 
timo kasztu. Adresas:
SAUtE - Mahanoy City, Pa.

tu. , i
. Viena vėlu žiemos vakarai, 
gerai ingeres gryžo- Jurgis isz 
J. miestelio- namo. Privažiavęs 
netoli namu mate savo pirk- 
czioje žiburi. Matyt, laukia 
manes, pamanė, bet vos pasu
kus isz kelio, užgeso. Mat, 
Marcele szi vakara ilgai vaka
rojo, triūse kažka pasilikus 
namie.

Jurgis seniai jau rengėsi pa
sakyti szaunu pamokslą ir ap
kulti savo žžmona, todėl szi 
karta buvo- gerbusia proga. 
Vos iszkinkes arkli, invirto iru 
pirkezia ir pareikalavo valgy
ti. O, paprastai, kitais vaka
rais parvažiuodavo sotus arba 
pats rasdavo vakariene. Mar
cele, nenujausdama, kas dėsis 
szi vakara, mieguistu balsu, 
pakėlus galva, tarė:

— Paisiimk nuo krosnies 
balana; ten auksztai yra padė
tos!

To tik ir tereikejo Jurgiui.
— Ar isz lovos jau neiszli- 

pi! Subliovė žvėries balsu.
Pirma J<arta pamaezius toki, 

insiutusi vyra, Marcele vien- 
marszkine iszszoko isz lovos, o 
Jurgis priszokes artyn, nutvė
rė už plauku ir reke:

— Kas buvo pas tave szia- 
nakt? Sakyk! O jei ne, tai tuoj 
nusmeigsiu!

Marcele, nors ir butu norė
jus bet negalėjo- jau žodžio isz- 
tarti, taip iszsigando. Pajuto 
tiik kaip su kož kuo drožė jai 
per peczius, o ji tuo tarpu Su-

(Tasa Ant 2 puslapio)

^Pirkie U. S. Bonus!
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—- Musu skaitytojas ponas 
Julius Ciunys, nuo E. Spruce 
uly., kuris nesveikoje, iszke- 
liaius in Filadelfija in Memo
rial ligonbute, del gydymo. Vė
liname ponui Oi ui ui greito pa- 
sisveikimo.

— Sukatoj pripuola Szv. 
Petro Do m i jono, o Tautiszka 
Vardine: Varguole. Ir ta die
na: 1942 m., Juodose marese 
žuvo septyni szimtai ir penkios 
deszimts Žydu, kurie važiavo 
aint laivo “Struma” kuris su
sprogo penkios mylios nuo Is
tanbul uosto; 1945 m., Turkija 
paskelbė kara priesz Vokietija 
ir Japonija; 1950 m., Vengru 
valdžia pareikalavo kad Ame
rika su Anglija sumažintu sa
vo darbininku skaicziu savo 
Ambasadose tame kraszte, 
Vengrai sako, kad daug tu dar
bininku yra tu krasztu sznipai; 
1942 m., Japonu submarines, 
povandeninis kariszkas laivas 
pasirodė prie Santa Barbara 
miesto ir paleido szuvius isz 
savo arm otų stacziai in ta 
miestą.

— Kita sanivaite: Nedelioj 
pripuola Antra Nedelia priesz 
Užgaveniais taipgi Szvento 
Motiejo, o Tautiszka Vardine: 
Sirtautas. Ir ta diena: 1950 
m., Mainieriu Unija patraukta 
in teismą pasiaiszkinti kodėl ji 
nepaklauso insakymo nestrai- 
kuoti miniksztos anglių kraisz- 
tgiose; 1954 m., Egipto Premje
ras nužudytas, kai jo krasztas 
paskelbia kara priesz. Nacius.

— Panedelyje p r i p u o 1 a 
Szv. Tarasio, o Tautiszka. Var
dine: Regimantas, ir ta diena: 
1831 m., pirmu kartu Lietuviai 
pareikalavo Caro valdžios pa
naikinti baudžiava Lietuvoje; 
1910 m., Oregon valstija inve- 
de naujas taksas. Szita valsti
ja tada pradėjo takšnoti auto
mobiliu gazoliną. Sziandieni vi
sos valstijos milijonu, milijo
nus doleriu isz tokiu taksu kas 
metai gauna; 1819 m., pirmoje 
taupinimo banka, buvo insteig- 
ta Philadelpliijos Saving Fund 
Society; 1804 m., Republiko- 
nai turėjo savo pirma Kongre
so posėdi, per kuri jis paskyrė 
Thomas Jeffersona del Prezi
dento. Tai buvo pirmas tokis 
posėdis politikierių. Ir kas 
nuostabu ir žingeidu yra tai 
kad szitas pirmas posėdis bu
vo vadinamas Republikonu po
sėdis, kurie sziandien yra mu
su Demokratas.

— Panedelyje taipgi sueis 
keturios deszimts asztuoni me
tai kai uždetojas “Saules” a. 
a. Dominikas T. Boczkauskas 
mire 1909m.

— Utarninke pripuola Szv. 
Aleksandro, o Tautiszka Var
dine: Gorden is. Taipgi ta. die- 

MuTrPtl? m., Lewis W. Douglas 
paskirtas Amerikos Ambasa
doriumi Anglijai; 1936 m., 
Amerikos Karo Sztabas užima 
valdžia: Japonijoje,' karišzka, 
valdžia, paskelbta; 1949 m., 
Amerikos kariszkas bombne^ 
szis “B-50 Superfortress” isz- 
skrido isz Carswell Air Force 
Base, Fort Worth, ir apskrido 
visa pasauli be jokio sustojimo; 
jis skrido apie du szimtu ketu
rios deszimts devynias mylias 
ant valandos ir visa ta kelione 
aplink visa pasauli atliko' in 
devynios deszimts keturias va
landas ir viena minuta; 1848 
m., Karalius Louis Philippe 
buvo nuo Prancūzijos -sostoj

Fairless Hills, Pa. —
Trisdeszimts metu amžiaus 
John Gray, isz Andover Road, 
užsimusze kai jo automobilius 
paslydo ant ledo ir sudužo. Jo 
automobilius paslydo, ant tilto 
ant Route 1 vieszkelio, tarp 
Trenton ir Morrisville. Auto
mobilius kelis sykius apsisuko 
ir paskui sudužo in tilto ramsz- 
czius. John Gray to rtenksmd 
buvo isz savo automobiliaus 
iszmestas ir paskui buvo tarp 
savo automobiliaus ir tilto 
r am sc žiu su sp a u s t as.

Hershey, Pa. —
Trys jaunuoliai isz Readin

Pa., buvo sužeisti kai ju auto-
mobilius apsivertė, nukirsda- 
mas keturis vieszkelio stulpus 
ir sustodamas augsztieninkas. 
Valstijos policijanltas Robert 
H. Borket sako kad 19 metu 
Richard E. Heevner, 18 metu 
Robert Kaiser ir 14 metu Ju
dith Miller; visi isz Readingo, 
buvo tik biski sužeisti ir nebu
vo reikalu juos veszti iii ligo
ninio. Kiek policijautai galėjo 
sužinoti, tai ta automobiliu 
vairavo Heevner, kai tas auto- * 
mobilius nulėkė nuo vieszkelio, 
netoli nuo Hershey Sports Sta
dium.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa

Trys Istorijos
Apie Ir landa arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Ako Turtingu Ponu.

Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai 
SAULE - Mahanoy City, Pa.

I

Kolieka Darbininkas

Nors Ben Marquis, isz 
Presque Isle, Maine, yra ne
tekės vienos kojos, jis vis 
savo darba isztikimai ir ge
rai atlieka savo mieste. Jis 
radija prižiūri ir visas ži
nias priima ir iszsiunczia isz 
savo miestelio ir parodo vi-

siems kad nors jis yra kolie- 
ka, bet jis gali gero vyro 
darba atlikti. Daktarai ir li
gonines vis sako ir ragina 
visus samdytis tokius kolie- 
kus in darba kuriuo jie gali 
pilnai ir gerai atlikti.

o o o

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

LEGIONIERIŲ
NAMAI SUDEGE

Iszkados Padaryta Ant 
$50,000

WILKES-BARRE, PA. — 
Ugniagesiai per penkias va
landas stengiesi užgesinti gais
ra, kuris isztiko Amerikos Le
gionierių namus in Wilkes- 
Barre, Hanover Township.

Namu virszininkai sako kad 
tas gaisras padare iszkados 
ant daugiau kaip penkios de
szimts tukstaneziu doleriu.

Legionierių namai, buvo ati
taisyti ir pertvarkyti tik keli 
metai atgal ir tada tiems legi- 
jonieriams Ikasztavo apie sep
tynios deszimts tukstaneziu 
doleriu.

vieszkelio. Tas kanalas yra 
apie szesziu pėdu gilumo.

“Kai asz iszlindau pro lan
ga, asz stengiaus kitas automo
biliaus duris atidaryti, bet ne- 
tegalejau,” aiszkinosi Ralph 
Evans. I

Toje, nelaimėje prigėrė dvi-1 
deszimts dvieju metu Teresa' 
Evans, sunai 5 metu George, 4 
metu Raymond, 2 metu dvynu
kai Donald ir Anthony, 6 me
nesiu kūdikėlis ir 12 metu 
Charles Wright. Kitas keleivis i 
tame automobilyje, 58 metu | 
amžiaus Edwin McDonough ‘ 
iszliko gyvas su draiveriu' 
Evans.

Policijantai draiveri dabar 
kaltina už žmogžudyste, nežiū
rint kad jis nenorėjo visus tuos 
nužudinti, Jaet kad jis gerai ne- 
apžiurejo savo automobiliu, 
pirm negu iszvažiavo.

SURASTI PASZAUTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dukrele Linda pažiūrėti kas 
ten darosi. Dukrele pamate 
jos gulinezios lovoje be žado. 
Saržentas laike maža revolveri 
savo rankoje.

30 KARININKU
NUŽUDINTA

nuverstas, o- antra. Prancūzijos 
Republika buvo inisteigta.

— Vasario (Feb.) menesis 
jau baigėsi.

— Petnyezioj pripuola pir
ma diena Kovo (March.)

— “Pelenu Diena” taip
gi pirma Gavėnios Diena pri
puola Kovo -G t a diena.

Philadelphia, Pa.—
Antradieni, Kovo March 5-ta, 
Lietuviu Muzikaleje svetainė
je (tarp Richmondiecziu), va
kare, invyks Jurgiecziu Ban- Z e O
ketas, kuri drąsiai galima pa
vadinti netgi dvigubu, todėl, 
kad loki banketą Užgavėnių 
vakare Jurgiecziai kiekviena 
meta suruoszia, o sziemet, be 
Užgavėnių, tuo banketu Ims pa
gerbtas ir Jurgiecziu auksztai 
gerbiamasis klebonas Kun. Vy
tautas Martuseviczius 25-kiu 
metu kunigystes sukakties 
proga. Todėl ruoszejai-ruo- 
szejos kvieczia dalyvaut Jur
gi eczius ir kiekviena Lietuvi ir 
Lietuve, kaip vietinius, taip ir 
isz apylinkes. To banketo val
giu g-aminime vadovaus ponia 
Elena Kazaka.uskiene. O kas 
panorėtu isz kalno insigyti in- 
žangos tikieta in ta bamkieta, 
kas yra labai pagirtinu dalyku, 
tai tesikreipia: prie ponios Al
binos Czebatorienes, 3339 Bel
grade St., Phila., 34, Pa.., o ji 
kiekvienam ir kievienai mielu 
noru tame dalyke patarnaus. 
Bene vieitniis Lietuviu radio 
programos direktorius, vien
gentis Stasys Petraitis, nors 
ruoszejai to bankieto jam ir 
nori mokėti, bet jis, gerbdamas

; Kun. Vytautą Martuseviezin, 
ta banketą per radija skelbia
visiszkai veltui. Todėl garbe 
jam už ta! —‘Senas Jurgietis

Scarsdale, N. Y. —
Septynios deszimts penkių me
tu amžiaus Adrian C. Tenny, 
buvo savo automobiliaus su
važinėtas. Jis su savo žmona, 
Ophelia, buvo sugryžes isz 
miesto, kur jiedu buvo apsi
pirktus daigius isz to savo au- 
sustabde savo automobiliu prie 
savo garadžio, ant mažo kalne
lio, ir buvo pradėjęs imti nusi- 

! pirktus daiguts isz to savo au- 
tomobiliaus, kai automobilius 
paslydo ir užpakaliniai ratai ji 
prispaudė ir per ji pervažiavo.

Wilkes-Barre, Pa.. — 
Dvideszimts dvieju metu am
žiaus Jaimes Stoshak, isz Sugar 
Notch, Wilkes-Barre priemies
tyje, užsimusze kai jo automo
bilius susikūlė su traukiniu in 
Wilkes-Barre Township, apie 
penkiolika niinucziu po ketu
ri u isz ryto. Jo automobilius 
susimusze su visa, eile tuszcziu 
angliniu freitkariu, ir buvo nu
vilktas nuo kryžkelių apie 
szimta pėdu. Stoshak pasimirė 
in Wyoming Malley ligonine 
apie pusvalandi po tos nelai
mes. Trys jo draugai buvo tik 
sukriesti ir biski sužeisti. Ju 
žaizdos buvo apžiūrėtos ir aip- 
risztos ir jie galėjo eiti sau na
mo.

—w—
Pirkite U. S. Bonus

lt

APVOGĖ PACZTA K
NATIONAL PARK, N. J. — 

National Park pacztas prie 
Hessian ir Grove .ulyeziu, New 
Jersey, buvo apvogtas ant 
dvieju -szimtu doleriu.

Paczto inspektorius, Homer 
F. Dean sako kad kiek jis da
bar gali dažinoti ir pasakyti, 
tai vagiai sztampu nepavogė, 
kad jie tik pinigus pasiėmė isz 
stalcziaus. Jis teipgi sako kad 
tie vagiai laiszku nepavogė.

Vagyste buvo užtikta apie 
puse po septynių isz ryto kai 
Ponia Lena Haley ta paczta 
atidarė. Iszrodo kad tie vagiai 
insilauže per langa kuri jie isz- 
musze szoninese duryse.

SEPTYNI ŽMONES
ŽUVO

Draiverys Suaresztuo- 
tas Už Žmogžudyste

MIAMI, FLORIDA. — 
Penkios deszimts metu am
žiaus žmogus yra policijos su
imtas ir suaresztuotas už 
žmogžudyste. Jis nepaisė poli
cijos perspėjimu kai jis savo 
automobiliu vairavo, ir nelai
mėje žuvo septyni žmones; jo 
žmona, penki jo sūnūs ir Susie
do kūdikėlis.

Policijos virszininkas Will
iam Geronimo, isz suburban 
Hialeah Gardens sako kad jis 
ji buvo perspejes kad jis savo 
automobiliu nuvesztu in gara- 
džiu, nes automobiliaus brekai 
stabdžiai buvo sugede.

Evans buvo privažiavęs prie 
užsisukimo, kai jo automobi
liaus brekai, stabdžiai sugedo, 
ir jo automobilius nulėkė nuo 
vieszkelio ir atsidūrė in kana- 
la, apie keturios pėdos nuo to

LONDON, ANGLIJA. — 
Trisdeszimts Egiptiecziu kari
ninku, kurie buvo Izraelio su
imti ir paskui paleisti ir sugra
žinti in Egiptą, buvo Egipto 
kariszko teismo pasmerkti ir 
vėliau suszaudinti. Taip pra- 
nesza laikrasztininkai isz Jeru- 
zolimo.

Tie laikraszcziai teipgi ra- 
szo kad Egiptiecziai karinin
kai dabar tarpu saves nesutin
ka, ir daug j u prieszinasi savo 
vadui Nasser.

Daug augsztu karininku bu
vo tik kelios dienos atgal su- 
aresztuota, kai juos in tarė ma
žesni, žemesni karininkai.

Kitos žinios ateina kad daug 
karininku ir kareiviu ima 
bėgti isz armijos ir slapstosi 
kur ten kalnuose, ir nenori nie
ko bendro turėti su visais tais 
ergeliais kaslink Suez Kanalo 
ir Izraelio.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

Atstatymo 39 Metu 
Sukakties Programa

\ -----------------

PHILADELPHIA. PA. — 
Philadelphijoje, in Muzikaline 
sale, ant Richmondo, invyko 
puosznus didingas ir itkrai ba
getas Lietuvos Nelaisvės pa
minėjimas,, ana Nedele.

Programa buvo invairi, gra
ži, inponinga ir varginga. Pro
grama buvo per ilga, per vėlai 
prasidėjo, per daug svetimu 
kalbėtoju turėjo, ir vieno dai
nininko dainos, kad ir geriau
sio, baisiai nusibodo.

Kunigas Albinas Bielskus 
pradine, invokacijos kalba, 
malda pasakė, sukalbėjo.

Meno Ansamblio choras ke
letą dainų, giesmių, giesmelių 
ir Lietuvos Himną sugiedojo.

Buvo daug ir gal per daug 
svecziu sukviesta. Ju kalbos 
taip pailgino programa kad 
daugelis žmonių iszejo pirm 
programos pabaigos.

Leonas kaulinis su savo An
samblio choru labai gražiai pa
sirodė, bet gaila kad net ir to 
ansamblio dainos žmones nu
vargino, del ilgumo tos pro
gramos.

Vakaro vedėjas, kas jis ten 
nebuvo, nebuvo savo vietoje, 
nes jis baisiai suardė Anglu 
kalba su savo neva paaįszkini- 
mais. Lietuviu kalba tai jis 
sziaip taip jau prasiverte, bet 
kai parėjo Anglu kalba prabil
ti, tai jis visiems Lietuviams 
tikra sarmata padare.

Argi tokiam suvažiavime, 
tokiam susirinkime negalėjo 
jie susirasti czia gimusio ir au
gusio žmogaus kuris abi kal
bas lengvai vartuotu?

Kunuigas Stasys Raila, vi
karas isz Tamaqua, Pa., visus 
ragino dėti in vokelius, kon- 
vertelius bumaszkas. Bet buvo 
sunku suprasti kam tuos bu- 
maszkos eis ir ka jos gera pa
darys.

Lietuvos 
Generalinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys

Bardauskas, Jokimas, sūnūs 
Juozo.

Bartkevięzius, Juozas, ;isz..
Kybartu. • - \

Bartuszaityte - Jokubaitiene 
Ona, (Anna.) buvusi Endriu- 
sziene, isz Butkeliu k., Taura
gės ap.

Bauža, Jonas ir Juozas, sū
nūs Petro.

Bauža, Pranas, sunlus Simo.
Braziene-Riaubyte, Marijo

na, gyveno Kewanee, Illinois.
Butkeviczius, Pranas isz Uk

mergės. , ę
Czel kis-Kaboszaite, Elena ir 

vyras Izi dorins gyveno Brook)' 
lyn, N. Y.

Daniseviczius, Leonas, sūnūs?., 
Kazio. i'

Daugirdas, Jonas, . gimęs 
189G m., gyv. Czikagoje.

įGervinskas, Petras, gyvenęs 
Belgijoje.

Gesiunas, Juozas, gyvenęs: 
Leonrod'platz A 19, Eichstatt', 
Vokietijoje.

Greiczius, Vincas, sūnūs 
Juozo, isz Sartininku vai,, Tau
ragės ap.

■Gulbinas, Aleksas,
Januszyte-Miller, Viktorija, 

duktė Adomo.
Jasiulis, Jonas ir sesuo' Kaz

lauskiene, Elzbieta.
Jokubaiitene - Bartuszaityte 

Ona, (Anna) buvusi Endriu- 
sziene, isz Butkeliu k., Taura
gės vai. y

Jusžkaitienc, Rože, ir sūnūs 
Leonas ir Robertas, gyveno 
Race Ave., Chicago 44, Ill.

Kalboszaite-Czelkis, Elena ir 
vyras Izirodius, gyvene Brook
lyn, N. V. . y

Kalinauskiene, Urszule, ir 
jos duktė Elena, duktė Kosto.

Kazlauskiene-Jasiulyte Elz
bieta, ir brolis Jasiulis, Jonas.

Kirkliauskas, Viktoras ir se
suo Zaturskiene.

Lenkauskas, Kazimieras ir 
Petras, sutins Vincento.

(Tasa Ant 2 Puslapio)
Dabar ‘Saules’ prenumerata 

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

Apsauga Nuo Gazo

SAPNORIUS
i Su 283 Paveikslais ,
> <

1
160 Puslapiu i

8 col. ilgio, 5% eoh plocsia ] 
Issaiazkina sapna ir ka® ’! 
ateitoje stosis. Su priedu j!

I
planatu ir visokiu burtu, y 
Knyga in minksstoe po- < 
pieros vlrszeliuose. :: :: <

Pinigai reikia siusti ra < 
užsakymu: į

Tiktai,. . . $1.00 :
Saule Publishing Co., !Mananoy City, Pa.,U.SJL

Czia yra parodoma lele 
“Ponas X” kuris yra apre- 
dintas su visais reikalingais 
drabužiais nuo nuodingu ga- 
zu. Valdžia yra parūpinus 
apie trisdeszimts du tuks
taneziu tokiu drabužiu ir ap- 
redalu nuo nuodingu gazu

del Civil Defense.
Moterizke kuri czia iszei- 

na turi užsidėjus ant savo 
burnos intaisa, kuris ikasz- 
tuoja apie du doleriu ir ku
ris apsaugoja žmogų nuo vi
sokiu gazu, kurie butu pa
leisti per kara.

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.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaką;
Per paczta, 25 Centai

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