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Isz Amerikos
621 ŽUVO PER TRIJŲ 

DIENU SZVENTE
LEVITTOWN, PA. — Ben

jamin F. Stockett, Levittown 
mokslo sztabo pirmininkas, 
pranesza kad du juodukai ar 
juodukes, (mes tikrai dar ne
sužinojome) mokins szi rudeni 
in Dogwood Hollow, Levit
town, kur tiek daug žmonių 
baisiai pasipiktino ir sukilo 
kai dažinojo kad viena juodu
ku szeimyna buvo tenai nusi
pirkusi ramus.

Toki lerma tie žmones tenai 
šukele, kad Pennsylvaoijos 
Gubernatorius Leader buvo 
priverstas pasiunsti ’ valstijos 
policija stacziai isz Harris
burg, palaikinti tvarka.

Ir del visu tu Levittown gy
ventoju žinios, tas mokslo szta
bo pirmininkas, Benjamin F. 
Stockett yra pasakęs, kad ne
bus daroma jokio skirtumo 
tarp baltu ir juodu mokiniu.

Tikrai gaila, kad szito naujo 
ir gražaus miestelio, Levit
town žmones taip sukilo. Bet 
iszrodo kad jie jau nurimo. Gal 
tai del dvieju geru priežas- 
cziu: Gubernatoriaus Leaderio 
pasiunsti valstijos policijantai 
ir vietine policija pribuvo iri 
tvarka atstatė; ir gal patys tie 
žmofles atėjo in protą ir susi
prato. Kaip ten kas atsitiko, 
iszrodo kad dabar viskas ramu 
tame miestelyje.

Keli žmones piktai pareisz- 
ke kad jie dabar parduos savo 
namus ir isz ten iszsikraustys, 
pirm negu gyvens toje paczio- 
je susiedijoje su juodukais.

Dar kiti karsztagalviai sake 
kad reikia Nauju InstatymuJ 
Bet Nauju Instatymu visai ne- 
berereikia, tik reikia esamuo
sius instatymus iszlaikyti. Tie 

•instatymai sako kad nevalia 
kito nuosavybe sužaloti, sunai
kinti; nevalia ant kito žmo
gaus užsipulti ar ji kaip nors 
inžeisti. Ir tie instatymai ne
daro jokios skirtumo tarp bal
to ir juodo žmogaus.

Nesusipratimai ir susikirti
mai tarp baltu ir juoduku ne 
vien tik in Levittown, bet viso
je toje apylinkėje, ir beveik vi
soje New Jersey valstijoje.

Beveik visos vietos maudin- 
tis dabar skelbia kad jose gali | 
maudintis tik tos maudyklos 
kliubo nariai. O tapti nariu 
tik reikia užsimokėti pusdole- 
ri ar doleri, jeigu esi baltas. O 
kai juodukas ar juoke ateina ir 
nori užsiregistruoti kaipo na
rys, jiems pasakoma kad nariu 
nustatytas skaiczius jau pasie
ktas ir kad sziais metais dau
giau nariu negalima priimti. ■

Mat, szitaip apeinama ap
link instatyma kuris draudžia i 
daryti skirtumą tarp balta ir 
juoda žmogų. Jeigu tos mau
dykles nesiskelbtu kaip kliu-į 
bai, tai j u savininkai negalėtu 
uždrausti juodukams tenai 
maudytis. Bet dabar jie gra
žiai pasiaiszkina kad kiekvie- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. — 
Per Labor Day arba Darbo 
Dienos, trijų dienu szvente, 
442 žuvo invairiose automo
biliu nelaimėse ant vieszkeliu; 
91 prigėrė, o 84 žuvo invairuo- 
se kitokiose nelaimėse. Polici
ja sako kad dauguma tu ne
laimiu atsitiko už tai kad žmo
nes per daug skubinosi iszva- 
žiuoti ar parvažiuoti. Kiti pa
vargę nuo svecziavimo ar nuo 
perilgo važiavimo, užsnūdo be
vairuodami savo automobilius 
ir taip užsimusze.

LAKŪNAS
SUŽEISTAS

SHARON HILL, PA. — 
Dvideszimts dvieju metu am
žiaus lakūnas Russell McFar
land isz Sharon Hill buvo su
žeistas automobiliaus nelaimė
je netoli Weed miestelio Cali- 
fornijoje.

Kitas lakūnas užsimusze ir 
trys kiti buvo sužeisti.

McFarland futbole losze in 
Darby High School ir stojo in 
lakūnu eiles 1954 metuose. Jis 
buvo pasiunstas in Klamath 
Falls Air Base in Oregon val
stija.

Jo žmona Gladys, kuri su 
juo buvo iszvažiavus in Ore
gon, dabar sako kad ji grysz 
namo pas savo tėvus. Jos vyras 
jeigu norrs kiek pasveiks, bus 
gražintas namo.

5 ŽUVO; 2 SUŽEISTI 
NELAIMĖJE

EDGEWATER, MD. — 
Penki žmones žuvo ir du buvo 
labai pavojingai sužeisti kai 
du automobiliai susikūlė neto
li nuo Edgewater miesto, anks
ti isz ryto.

Maryland valstijos polici
jantai sako kad vienas automo
bilius, važiuodamas in pama- 
res su penkiais jaunais vaikais 
susimusze su automobiliu ku
riame važiavo 35 metu amžiaus 
moteris, kuri tuo laiku sten
giesi kita automobiliu pra
lenkti ant vieszkelio. Ji su sa
vo duktere ir draugu gryžo isz 
pamaru.

Žuvusieji buvo: 16 metu am
žiaus Robert P. Oberst, to au
tomobiliaus draiverys; ir 17 
metu amžiaus Richard Potter, 
isz Washington; ir 35 metu 
amžiaus Ponia Gertrude Smith 
ir 14 metu Shirley Smith, isz 
Hyattsville, Md., ir 14 metu 
amžiaus Jean Cook isz Lanham 
Maryland.

Pavojingai sužeisti yra 18 
metu amžiaus Donald Harris ir 
19 metu amžiaus Charles R. 
Notta isz Vaszingtono. Szeszio- 
likos metu amžiaus Francis V. 
Banda isz Vaszingtono, iszliko 
sveikas ir gyvas.

JUODUKAI |D ii.i . q ..
mokintojai Kepu blikonai bumuszti;

______

Mokins In Levittown I Prez. Eisenhoweris Nustebo
WASHINGTON, D. C. — 1 ’ i

Repubhkonu vadai nuo Prezi
dento Dwight Eisenhowerio 
žemyn baisiai nustebo kai De
mokratai laimėjo rinkimus in 
Wisconsin valstija, kur Demo
kratas William Proxmire lai
mėjo rinkimus virsz buvusio 
Gubernatoriaus Walter J. Koh
ler, del Senatus vietos, kuri bu
vo apleista kai Senatorius Jos. 
McCarthy pasimirė.

Visi buvo tikri, net ir De
mokratai prisipažino, kad Re- 
publikonas ta vitea laimes. 
Dabar pasirodo kad žmones 
mažai tiki in Eisenhoweri ir in 
jo Republikonu partija, kai jie 
iszrinko Demokrata savo val
stijoje.

PORELE SUIMTA

Intarti Už Vagystes
NEW YORK, N. Y. —

Southampton miesto Anglijos 
policijantai, detektyvai suėmė 
ir suaresztavo gražia geltuon- 
plauke ir jos drauga, kuris an
ot jos, yra jos vyras.

Jiedu yra intarti už pasivo- 
gima tris deszimts penkių tuks 
tancziu doleriu vertes žemcziu- 
gu, Birželio treczia diena, Sa
voy Plaza vieszbutyje nuo Po
nu Benjamin Survol, kurie gy
vena in Los Angeles, Califor
nia.

Tiedu intarti vagiai keletą 
palszyvu vardu ir pavardžių 
yra vartuoje.

Jis szita syki vieszbutyje bu
vo užsiraszes kaipo trisde
szimts trijų metu amžiaus Har
ry Winefield, isz Highland 
Park, Ill.' O ta graži geltuon- 
pauke, kaipo Carol Winefield, 
jo neva žmona.

Policijantai yra suseke apie 
penkiolika brangiu žemcziugu 
kuriuos jiedu buvo stengėsi 
parduoti antru ranku sztor- 
ams. Policijantai dabar sten
giasi da žinoti ir apie kitas to
kias vagystes New York mies
te, nes jie spėja kad szitiedu 
yra kalti.

LOSZIKE GIRTA
Invažiavo In 
Restauranta

LOS ANGELES, CALIF. — 
Loszike Gail Russell yra poli
cijos suimta ir suaresztuota už 
vairuovinima automobiliaus, 
kai ji buvo pasigėrus.

Trisdeszimts trijų metu am
žiaus Gail Russell buvo polici
jos paleista po pustreczio szim- 
to doleriu kaucijos, kai jos au
tomobilius invažiavo in restau
ranta ir prie baro prispaudė 
darbininką Robert L. Reynolds

Ne vien tik Republikonu par
tijos vadai, bet net ir pats 
Prezidentas Eisenhoweris yra 
susirupines.

Republikonu partijos pir
mininkas Meade Alcorn laik- 
rasztininkams vieszai prisipa
žino ir pasakė: “Mes toje val
stijoje buvome tikrai sumuszti 
ir asz negaliu suprasti kodėl?”

Dabar aiszku kad Republi
konu partija su savo Preziden
tu Eisenhoweriu turės tikrai 
sunku darba per ateinanczius 
rinkimus per 1958 ir 1960 me
tus.

Czia aiszkiai pasirodo kad 
žmones nėra patenkinti su Pre
zidento Eisenhowerio ir jo 
partijos valdymu Vaszingto- 

dvideszimts vieno meto am
žiaus. Loszikei buvo tik nose
le biski sužeista, z

Policijos Daktaras priparo- 
dino kad ji buvo girta. Tai 
treczias sykis per vienerius 
metus kai szita loszike buvo 
suaresztuota už vairavima au
tomobiliams, kai ji buvo pasi
gėrus.

SALIUNINKAS
SUARESZTUOTAS

NEW YORK, N. Y. — 
Keturios deszimts dvieju metu 
amžiaus bartinderis ir saliu- 
ninkas Robert McMurray buvo 
suaresztuotas ir yra kaltina
mas už nužudinima savo drau
go, keturios deszimts metu am
žiaus Thomas Gilmartin.

Gilmartin lavonas buvo su
rastas ana vakara in Bayview 
restauranto darža, kur tiedu 
vyrai su savo žmonomis buvo 
nueje, po žvejokles vakacija.

Jiedu susipyko ir susipesze 
ir paskui jiedu iszejo in daria 
iszsilyginti.

Už keliu minucziu McMur
ray sugryžo pas savo žmona, ir 
pasakė jai kad jie nuo tos mi
nutes iszeina isz tenai.

Du kostumeriai tame saliu- 
ne vėliau užtiko savininko la
voną už baro ir paszauke poli
cija ir ligonine.

Policijos detektyvai greitai 
suėmė McMurray, kuris užsi
gynė kad jis buvo susipeszes su 
tu savo draugu. Jis buvo su
aresztuotas, padėtas in kalėji
mą, kol jis gaus ka nors kuris 
padės kelis tukstanezius dole
rius del jo kaucijos.

DVIGUBAI
NUBAUSTAS

TAMPA, FLORIDA.—
Theodore Bryant buvo polici- 
janto sustabdintas ir suaresz
tuotas už tai kad jis gerokai 
iszsitraukes vairavo automobi

' ne. Iki sziol ne tik pats Eisen
howeris, bet visa jo Republiko
nu partija jautiesi kad jie ge
rai stovi ir kad visi žmones 
juos tiki. Bet dabar jau pasi
rodė" kad isz kitos puses vejas 
puczia.

Jeigu atsimenate, mes taip 
raszeme kokie metai atgal, mes 
sakeme kad Ponas Eisenhowe
ris nėra jau tokis didvyris kaip 
laikraszcziai ji skelbia. Dabar 
paprasti žmones mums pritarė 
ir parode kad Eisenhowerio 
vardas nėra jau tokis garbin
gas, kaip visi mes mislinome 
pirmiau.

liu. Teisėjas ji nubaudė ant 
dvieju szimtu doleriu baudos 
ir atėmė isz jo vairavimo lais- 
nius. Jis savo bauda užsimo
kėjo ir iszvažiavo sau namo. 
Bevažiuodamas namo kitas po- 
licijantas ji sustabdė ir sua
resztavo už tai kad jis be lais- 
niu vairavo automobiliu.

MOTINA ŽUVO
PHILADELPHIA, PA. — 

Moteriszke, žvejotoju nare, žu
vo kai du automobiliai susikū
lė prie penkios-deszimts asz- 
tuntos ir Elmwood ulycziu.

Dvideszimts szesziu metr^ 
amžiaus, Ponia Margaret Pan- 
ciello, nuo Spruce uly., dvieju 
mažu vaikucziu motina pasi
mirė in General ligonine, apie 
septinta valanda isz ryto, apie 
pustreczios valandos po tai ka
da ta nelaime atsitiko.

Ji važiavo su Walter Flem
ing, nuo Titan uly., ir buvo to 
trenksmo iszmesta isz jo auto
mobiliaus, kai tas automobi
lius susimusze su kitu automo
biliu, kuri vairavo dvideszimts 
septynių metu amžiaus John 
R. Anderson, nuo Grovers avė.

Kiti tame automobilyje bu
vo draiverio Flemingo žmona, 
dvideszimts szesziu metu am
žiaus Jean, jos tėvas keturios 
deszimts devynių metu am
žiaus Charles Sichelstiel ir 
draugas trisdeszimts dvieju 
metu amžiaus Joseph Murray.

Visi važiavo in Wildwood, 
New Jersey žvejoti. Polici
jantai Anthony Fusco ir Al
bert Thevany greitai pribuvo 
kai ta nelaime atsitiko.

KOMUNISTAI PAS 
TITO

VARSZAVA, LENKIJA. — 
Lenkijos Komunistu vadas Go
mulka ir Premieras Cyrankie- 
wicz iszvyks in Jugoslavija pa
simatyti su Diktatoriumi Mar
shal Tito. Abieju krasztu va
dai svarstys apie nusiginklavi
mo.

BISKI PER DAUG 
BALIA VUOJO

Suaresztuoti
POTTSTOWN, PA.— Trys 

draugai, per daug baliavuojo, 
ir dar daugiau degtines iszme- 
te stikliukais, ir szalto alueziu 
iszmauke stiklais ir taip atsi
dūrė in kalėjimą.

Anksti ryta miesto policijan
tai sueziupo szeszios deszimts 
szesziu metu amžiaus Michael 
Sidun ir patupdino in kalėjimą 
už girtuokliavimą. Teisėjas ji 
nubaudė užsimoket deszimts 
doleriu kasztus.

Du kiti buvo suaresztuoti 
Subatos vakarėli ir atsidūrė 
in kalėjimą. Jiedu yra trisde
szimts penkių metu amžiaus 
Thomas Kline isz Shenandoah, 
ir keturios deszimts metu am
žiaus B. Long isz Baltimore, 
Md. Jis panasziai turėjo užsi
mokėti.

Jiedu dirba in Eagleville Sa
natorija.

Trisdeszimts metu amžiaus 
Britton Gibbs, isz szio miesto, 
buvo suaresztuotas savo na
muose, už tai kad jis pasigėrės 
ir eme su visais pesztis.

TRYS ŽUVO ANT 
VIEŠKELIO

PHILADELPHIA, PA. — 
Trys žmones, gryždami isz at
ostogų užsimusze ir asztuoni 
kiti buvo sužeisti, kai du auto
mobiliai susikūlė ant Indus
trial Highway vieszkelio, in 
Tinicum Township, apie myle 
nuo Internatioanl areodromo.

Žuvusieji buvo trisdeszimts 
trijų metu amžiaus John Mon
roe ir jo szesziu metu dukrele, 
Linda, ir senmerge Otelia Ed
wards isz Chester, kuri važia
vo in McConnells automobiliu.

McConnell vairavo viena tu 
automobiliu. Jo žmona, sūnūs 
ir kitas keleivis buvo sužeisti.

Antra automobiliu vairavo 
trisdeszimts asztuoniu metu 
amžiaus Edward J. Gallagher, 
isz Morrisville, kuris buvo nu- 
vesztas in ligonine su savo 
žmona ir ju trimis vaikais. 
Tinicum township policijantai 
szitaip aiszkina ta nelaime: . . 
McConnell gryžo isz Brooklyn 
no isz atostogų su savo szeimjr- 
na. Nelaime atsitiko apie vie
nuolikta valanda vakare. Jo 
automobilius del kokios ten i 
priežasties nebuvo galimas su
vaidinti ir jis pervažiavo sker
sai vieszkeli ir susikūlė su Gal- 
lagers automobiliu.

Beveik visi buvo to trenks
mo iszmesti ant vieszkelio isz 
abieju automobiliu.

LONDON, ANGLIJA. —
Ponia Eleanora Rooseveltiene 
isz New York atvyko in Lon
doną sustojusi trumpa laika, 
skrisdama isz New York in 
Maskva, Rusija. Ponia Roose- 
veltiene iszskrido in Maskva 
isz Copenhagos, ji mano su- 
gryszti in Amerika Rugsėjo 
29-ta diena.

ŪKININKAS
NUSZAUTAS

Žmona Suimta, Intarta
SCRANTON, PA. — Tris- 

deszimts penkių metu amžiaus 
Paul Meeker, isz Wyoming 
apygardos buvo nuszautas sa
vo namuose, in Monroe Town
ship, apie asztuonios mylios 
nuo Tunkhannock.

Daktaras L. M. Saidman, 
kuris buvo pirmas pasiekti 
tuos namus, kai nuszauto vy
ro žmona ji paszauke sako kad 
jo žmona trisdeszimts keturiu 
metu amžiaus Norma, jam pri
sipažino kad ji savo vyra nu- 
szove kai jiedu susiginezino ir 
susipesze.

PcLcijantai rado kad kulka 
isz medžiokles karabino per
vėrė to žmogaus szirdi. Jo 
žmona buvo suaresztuota ir in 
kalėjimą padėta, kol viskas 
paaiszkes ar kol ji gales gauti 
gana pinigu- užsistatyti sau 
kaucija.

KETURI PRIGĖRĖ
PER ATOSTOGAS

PHILADELPHIA, PA. — 
Septynių metu John Alowyze, 
nuo Fairmount avė., prigėrė in 
Schuylkill upe apie puse my
lios nuo Girard avė., tilto. Jo 
draugas devynių metu Alfred 
Matthews polici j autams apie 
tai buvo praneszes.

Septyniolikos metu amžiaus 
William Gaffney isz Manyunk 
prigėrė, kai jis maudiesi in 
Schuyklill upe prie Gladwyne, 
kur jis su kitais buvo iszvažia- 
ves ant pikninko. Policijantai 
sako kad jis szaukesi pagelbos 
kai jis buvo apie trisdeszimts 
pėdu nuo kranto.

Kitas, ant pikninko iszvažia- 
ves, szesziolikos metu Chester 
Edwards prigėrė in Wissahic- 
kon Creek upeli. Czia buvo po
licijos visiems uždrausta mau
dytis. Parko sargai jo lavona 
surado už keliu valandų.

BENITO MUSSOLINI 
LAVONAS 
PALAIDOTAS

RYMAS, ITALIJA. — 
Žinios pranesza isz Italijos 
buk Benito Mussolini lavonas 
likos parvestas ir palaidotas in 
St. Cassiano kapines, szeimy- 
ros kapuose, Predappio mies
telyje, kur Mussolini buvo gi
męs. Lavonas likos parvesztas 
isz nežinomos vietos, kad nesu
žinotu Mussolinio draugai ir 
nesukeltu demonstracija. Mus
solini bandė pabėgti per Szvei- 
carija in Vokietija, bet pateko 
in Komunistu rankas ir buvo 
suszaudytas sykiu su savo mei
luže Claretta Petacci, Balan
džio 28, 1945 metuose.

SKAITYKIT
“SAULE”
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Kas Girdėt
švara, ir Sovietai tai labai ge
rai žino. NEDORA

tai kiek tik nori pinigu gauni 
ir karda, kuriuom kaip moste-

Ales, Amerikiecziai daug ga
lėtume isz Europos mokyklų ir 
universitetu pasimokinti. Te
nai nėra nei sportu nei raume
ningu rungtynių, nei futboles, 
jei lenktynių, bet vien tik 
mokslas. O kam ta mokykla, 
jeigu ne mokslui?

Sovietai, Londono konferen
cijoje, 'buvo pasini Ine kad visi 
krasztai per tris metus liautų
si gamine tokias atomines bom 
bas. Bet Prezidentas Eisen- 
how.eris su Amerikos Sekreto
rius John Foster Dulles nesuti
ko nes jie gerai žinojo, kad So
vietai tik nori laiko, kol jie ga
lėtu tokias bombas pasigamin
ti.

KARALAITE
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Mokinys ar studentas kuris 
negali paszventi bent dvi va
landas prie savo knygų nae 
mie, del kiekvienos valandos 
praleistos mokykloje nėra ver
tas mokinio vardo.

Sovietams imtu penkis ar 
deszimts met mus pasivyti, ir 
jie tai gerai žino ir prisipa- 
žinsta.

ta miestą kur gyvena karalius.
Tada, kaipo jenarolas kitos 

žemes, nusidavė in ta hoteli, 
kur shvažiuoja visoki karei
viai ir karatai kitu žemiu, ir 
pradėjo klausinėt pas hotelnin- 
ka kas gero girdėt? Tada jis 
apsakė, kas atsitiko su kara
laite, kaip jije prapuolė, kaip 
atsirado prastas kareivis ku-

Ir ežia vėl musu tėvai kalti. 
Vaikui neturėtu būti pavėlin
ta žiūrėti in televizija, eiti in 
krutamuosius paveikslus per 
mokslo sanvaite. Ne tik kole- 
gistas, bet ir mokinys turėtu 
praleisti penkis sykius dau
giau laiko prie savo knygų ne
gu ant iszejimu ar pasilinks
minimu. Jeigu jis negali tiek 
laiko paszvensti mokslui, tai 
mokslas jam nebereikalingas.

Londane, per konferencijas 
tarp Amerikos ir Sovietu Ru
sijos, Sovietai tikrai norėjo 
prieiti prie kokio susitarimo' 
del bent dalinio nusiginklavi
mo. Ir tai ne už tai kad Sovie
tu Rusijai taika taip labai rupi 
bet kad ji negali ipaneszti savo 
ginklavimosi junga, už tai kad 
ji dabar nori szimtus tukstan- 
cziu savo kareiviu paleisti isz 
vaiško1, kad jie galėtu stoti in 
fabrikus ir ant ukiu.

Žodžiu sakant, Sovietai 
bar prisipažinsta kad jie 
gali su mumis prisilyginti kas- 
link iszlaidu del apsiginklavi
mo.

da
li e-

Sovietai dabar norėtu kaip 
nors sustabdinti musu moks- 
linczius kad jie daugiau tokiu 
atominiu bombų negamintu, 
ries Sovietams per brangiai at- 
seina su mumis laikytis.

Sovietu pramone ir ūkis lai
bai prastai stovi; jiems reikia 
darbininku fabrikuose ir far
inose, ir už tai jie dabar siutina 
kad visi krasztai nusiginkluo
tu. Ir jiems baisiai trumpa ir 
trūksta pinigu.

Kai Prezidentas Eisenhowe- 
ris pasiulino savo nusiginkla
vimo programa, kad visi krasz 
tai pavėlintu kitu krasztu pa
siuntinius peržiureti viens ki
tu tvirtoves, kariszkus fabri
kus ir kitus' ginklu sandelius, 
tai Sovietai buvo pirmutiniai 
pasiprieszinti. Ir ne už tai kaič 
jie turi itek daug ginklu ar 
tvirtovių, bet už tai kad jie 
tiek mažai turi ir nenori kad 
kiti krasztai apie tai dažinotu.

vo ant mariu, bet numirė ant 
kelio, o kapitonas atrado kara
laite parvežė namon ir dabar 
jau renge veseile ir bus szliu- 
bas karalaites su kapitonu. Ta
da tas jenarolas nusidavė in 
hoteli ant tos ulyczios, kur sto
vėjo karaliszkas palocius ir 
prisako kad pasteliuotu jam 
pietus už, tūkstanti raudonųjų, 
o vakariene už tris tukstan-

Tada: tas hotelninkas iszra- 
sze ant toblyczios, jog pas ji 
randasi kitos žemes jenarolas

tt»4
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Tada toji karalaite paėmė ta

szu o ta jo karda nusiuntė tam

Tada tas jenarolas nieko 
žinodamas paėmė karda. ir 
jojo prieszais neprieteliu

ne- 
nu- 
bet

kada, mostelėjo, tai ne vienas

suprato savo paezios apgavi
ma. Tuojaus likos pasodintas 
in kalėjimą ir apsodintas aut 
smert, o viena tarnaite viską 
girdėjo ir nuėjus papasakojo 
jenarolui jog jau ji apsodino

idant ji pribūtu kaip jam da-

jos žiursto vienas laszas krau
jo, kad nunesztu in soda prie

taip toji tarnaite ir

liūs vaikszcziojo po soda, pa-

Dabar galima tikėtis kad So
vietai ant daug punktu, pa
reikalavimu nusileis ir 
prieszins, nes jiems yra 
bėdos namie.

nesi-
gana

Komunistiszka Kinija 
vis straksi, dar vis gruimuoja, 
bet kai ji patys ir supras kad 
ji per daug negali pasitikėti 
ant Sovietu Rusijos, tai ir Ki
nijos Komunistai nulups.

dar

Kiniecziai ir Ruskiai gerai 
žino k,ad Amerikai gali vienam 
ar kiatm ar abiems sykiu bai
siai atkerszinti, jeigu kuris isz 
ju ar kad ir jiedu sykiu drystu 
užsipulti ant musu kraszto.

Už tai dabar Sovietu Rusijos 
propaganda kaulija ir aiszkina 
kokios baisios yra tos atomi
nes 'bombos ir pataria visiems 
krasztams liautis jas gmainus. 
Ir vien tik už tai kad pati Ru
sija neiszgali jas gaminti.

Sovietai dabar visas pastan
gas deda priparodinus kad 
priparodinus kad vien tik Ame 
rika tokias baisias bombas 
gamina, ir kad Sovietai galėtu 
bet del krikszczioniszkos mei
les jie ju negamina. Bet po 
teisybei, jie tokiu bombų ne
gamina už tai kad jie ne tik 
neiszgali 'bet ir namoka, nes 
jiems trūksta mokslincziu ir 
tinkamu intaisu.

Alaskva atszaukia savo am
basadorius isz daug krasztu. 
Jau dalbar apie keturios de
szimts nuoszimtis tu ambasai- 
dorius ir atstovu yra parszauk 
tas namo, in Maskva. Matyti 
kad eina dideles permainos 
Užsienio reikaluose, nuo to lai
ko, kadai Užsienio Ministeris 
Molotovas buvo paszalintas.

Pypkes Durnai

Tankiai,...
Bet tu atominiu bombų Ame

rika negalėtu pasistatyti nei 
priesz Sovietu Rusija ir nei 
priesz Komunistiszka Kinijai 
Bet su tomis atomineis bom
bomis Amerika yra penkis sy
kius galingesne už Sovietu Ru
sija ir Komunistiszka Kinija 
sykiu.

Tankiai žmogus iszbare 
savo gydytoja,

Kad ji neiszgydo, 
Bet niekados to negales 
Padaryti su graborium, 
Kad ji netinkamai 

palaidojo.

yra
gerai žinoma kad

turi
ero-

Alsiems
Sovietu Rusija dabar 
daug daugiau kariszku 
planu ir bombnesziu ir subma-
rinu, povandeniniu laivu, ne
gu Amerika. Bet ta' atomine 
bomba duoda mums didele lyg

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

raudonųjų, o vakariene už tris 
tukstanezius ir pakabino ant 
duriu. Ir tuom tarpu pasitaikė 
karaliui eit pro ta hoteli ir pa
mate kad tokis ir tekis valgys 
teip brangius valgius prisiža
dėjo, priimt laike vakarienes ir 
pamatyt kas jis per vienas.

"Kada prisiartino 
nusidavė karalius in,
rado jenarola valgant vakarie
ne, o jenarolas pamatęs kara
lių, atidavė garbe, o karalius 
labai ji pamylėjo ir liepe ant 
rĄ’tojaus ateit ant veseilios ir 
pats iszejo. Jenarolas labai nu
sidžiaugė nes pamatys savo 
mylima, kuria atrado ir gal pa
siseks nuo kapitono atimt ka-

paszauke sodaunin-

hoteli ir

Ant rytojaus nusidavė in pa-

imtas. Kada susodino visus 
sveczius už stalo, tada kara-

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

sinesze su jenarolo paczia ka-

na mislydamas ji sumuszt ir 
atimt nuo kareivio karalaite.

reikia stoti in kare ir galelis 
su neprietelium, labai susirū
pino, (o tai nežinodamas jog 
tai isz priežasties locnos duk
ters turi stot in kara) paszau- 
kc savo žentą ir tarė:

— Alano žente sziandien 
gavau žine jog turiu stot in ka
re.

ša

seniai toji obelis

sodauninkas.

le, o ji pažiurėjus in obele tarė:
— Nseidžiaug, mano mie

las, nes toji obele gali tau 
kenkt. Karalius iszgirdes tuos

uu-tuojaus ja

Bet toji tarnaite ir prie ker
tinio o'beles pribuvo, bekertant 
ta obele, inpuole skiedra in 
czeveryka tos tarnaites kuri 

inmete inpaėmus ta

ipati padavinėjo svecziams 
idant gertu už tėvu sveikata. O

niaus ta žiedą, ka karalaite už- 
mirszo milžino palociuje, kada 
lupo nuo sienos žemeziugus ir 
kaip tik pamate savo žiedą, 
tuojaus pažino jenarola ir pa
szauke :

— Sztai mano mylimas, 
kuris mane atrado, buvo pra-

Ir apsakė apie viską, kaip 
jiji užrairszo žiedą, kaip jena
rolas sugryžo paimt ta žiedą o 
kapitonas palikes ji nuplaukė 
ir kaip ja prisiegdino, idant, 
sakytu kad jis ja atrado. Ka
ralius iszgirdes apie nedorumą 
kapitono, tuojaus liepe nuko- 
rot smerezia kapitoną, o jena
rolas ta paczia diena eme szliu- 
ba. su ykaralaite ir laimingai 
gyveno1 ne koki laika.

Bet kada dažinojo kitu 
vieszpatyscziu karalaicziai jog 
karalius atidavė savo duktere 
prastam kareiviu už paczia, 
padaręs ji jenarolu, labai per- 
p*yko, teip vienas karalaitis su-

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias: 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius dko Turtingu Ponu
Ir t. t. Per paczta. 20 Centai 
SAULE - Mahanoy City, Pa

mostelėjo su savo kardu, tuo-

pais sugryžo namo ir

pr i oteliu m.

nuga-

Kada jau

Bet ir antru

vienas

— Alano mylimas, asz no- 
recziau žinot kokiu tu budu

Tas jenarolas nieko nežino
damas apie' savo paezios szel- 
myste, apsako j a,i apie viską, 
kaip jis buvo ant salos, kaip 
kapitonas paliko ji pas viena

masznuke kuria kaip pakratai

ant

gaigalu o kad
o bailus, tuo-

• isznesze ant
ns gaigalas pasi-

verte in jaunikaiti, griebe už 
kardo mostelėjo ir karalius nu
griuvo. Po tam Ii epe iszmuryt 
dideli mūra in kuri inmete ka
ralaite ir užmūrijo ant visados 
už jos papildytas szelmystes.

Pats apsipaicziavo su taja 
tarnaite kuri j* visame gelbėjo, 
apėmė vieszpatystes ir 
gyveno su savo pacziule.

ilgai

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) | 
talpi naši sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins ; Apie bo- | 
ha 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—Keturįps istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Vahikas 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 I 
Anglorius isz A^alencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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

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

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

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

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Alaluninkas 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., 20e

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

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

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

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

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

I a pi n. 20c.
No. 158—A p i o Kapitonių 

Stormfield Danguje; Pabėgo- 
le; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui] 
Per Neatsargumu in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvalgi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs MaL 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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. 25o.

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

K rišt ūso

Verksmai 
prie Ap-

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos s u pagelba Kazyrom. 
25c.

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

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

N o.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35o.

No.196—Stacijos arba Kal
varija 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 gro ma
to s rastos grabe musu .Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

N o.200—E u staki ju szas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

No.202—Novena, Stebuklin
go Mcdaliko Dievo Motinoi 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimt.a isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos

apraszy-

apysaka 
gzimtme-

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.

fryr* Užsisakant knygas ibs 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini 
gaiš siusti,’tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

tvU Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. B. M

ir Pinu- 
1 ‘ visada 
tik ant
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Nedora Karalaite
CENO'VES gadineje buvo la

bai turtingas karalius ir il
gus metus neturėjo vaiku, per 
ka meldėsi jis su savo ipaioziule, 
prie Dievo, idant apteiktu juo
sius nors vienu šuneliu,' kad 
galėtu po ju smerczai vieszpa- 
tauti. Ju maldos buvo* iszipra- 
szytos, nes in trumpa laika 
apteikė juos Dievas patogia 
dukrele. Tadai karalius iszkele 
laibai dideli 'balių ir suprasze 
daugybe visokiu ponu ir 'bur
tininku, idant pasakytu ar j u 
duktė augs ar ne. Tada burti
ninkai pripažino karaliui, jog 
jeigu ja auginis slapczai iki 
dvideszimts metu, tai karalius 
turės dideli džiaiugsma, o jeigu 
prie saules szviesos, tai 'bus pa
vogta, nes laibai bus patogi, jog 
sviete kitos tokios nesiras.

Po tam bailiui tuo jaus liepe 
karalius iszbudavot požemini 
paloviu ir ten likos karalaite 
patalpinta su tarnaitėms ant 
auginimo. Kada karalaite pa
augu, tada pradėjo ja mokyt 
visokio mokslo.

Ir teip jiji prabuvo' požemi
nėm palociuje net iki asztuo- 
niolika metu ir buvo labai isz- 
mokyta, per ka rado knygose, 
jog yra Dievas, dangus, žeme, 
žmonis, vieszipatystes, josios 
tėvai ir t.t. Tada ji pradėjo 
melst savo tarnaicziu, kad isz- 
vestu ja in; virszu ir parodytu 
jos tėvus. Tarnaites apsakė 
apie viską karaliui, jog ji isz 
didelio mokslo dažinojo pati 
apie viską ir troszkta matyt 
savo tėvus. Karalius iszigirdes 
jog jo duktė nori iszeiti in vir
szu ir matyt savo tėvus, nusi
davė in požemini paloviu ir 
meilei pasisveikino su savo 
dukrele, o kuri melde jo, kad 
iszleistu ja in virszu. Tada ka
ralius nenorėdamas savo- duk- 
terei atsakyti liepe tarnaitėms 
pasiredyt vienlicznai su kara
laite ir iszeit isz požeminio pa- 
lociaus, ir teip kad tokiu budu 
baigtu dvideszmits metu, nes 
karalius mistino, jog kaip tar
naites bus vinelicznai pasirėdė 
su karalaite, tai niekas jos ne
pažins.

Ir tokiu budu karalaite likos 
iszleista in virszu ir visada su 
tarnaitėms vienlicznai pasirė
džius vaikszcziojo. Bet viena 
karta vaikszcziojo jijie po so
da su tarnaitėms ir pamate 
vandeni kuris buvo netoli sodo 
kur palei kraszta stovėjo laivas 
teip, ji paklausė tarnai-cziu:

— Kas ten do vanduo* ma
tyt?

Tarnaites atsake:
— Mares.
—■ O kokis ten namas sto-

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
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vi?
— Tai laivas ka žmones va

žiuoja.
Tada karalaite velei tare in 

tarnaites:
— Asz eisiu pažiūrėt kaip 

jis ten pritaisytas ant vande
nio.

Tarnaites iszgirde jog ji no
ri eit pažiūrėt laivo, labai per
sigando ir prasze kad ji neeitu 
o karalaite atsake in jais:

—- Jus ežia pastovėkit, o 
asz nuėjus pažiūrėsiu ir t ne
jaus sugryžsziu.

Bet kaip tik karalaite užėjo 
ant laivo, tuojaus jis iszkilo in 
virszu ir dingo nežine kur.

Tarnaites pamate tai labai 
persigando ir tuojaus nusida
vė pas karalių apsakė apie vi
sa atsitikimai ir dadave:

— Mes ja kaip draudem 
kad neeitu bet jije mus neklau
sė.

Kada karalius dažinojo apie 
prapuolimą savo dukters, labai 
susirūpino ir net apalpo isz 
gajlesczio. Tuojaus iszsiunte 
daugybe vaisko po visa kara
lyste, kad surastu karalaite.

Ir teip per kelis menesius 
jieszkojo, 'bet niekur nerado jo
kio ženklo. Tada karalius ap
sakė po visa savo vieszpatyste 
apie prapuolimą savo dukters 
ir dadave, jog kas ras karalai
te, tas gaus ja už paezia, o po 
draugei visa karalyste, bet 
niekas negalėjo ja surast. Tada 
karalius pradėjo dalyt pinigus 
ant biednu žmonių neaplenk
damas ne savo vaisko*, idant 
melstųsi prie Dievo gal atsiras 
jo duktė, nes ir tas nieko ne 
maezijo.

Po tam suszauke visus savo 
rodininkus ir kareivius ar ne- 
inspes kuris, kur randasi jo 
duktė,. Teip vienas prastas ka
reivis paszauke:

— Asz galiu atrast kara
laite!

Ir prasze karaliaus, kad duo
tu jam vai no laiko per visa 
menesi. Tada karalius labai 
nusidžiaugė jog atsirado toks, 
kuris gali atrasti jo dukterį, 
davė jam daugybe pinigu ir 
paleido ji ant viso menesio. 
Kareivis gavės tiek pinigu 
pradėjo sau vaikszcziodamas 
girtuokliaut, O' apie karalaite 
ir užmirszo jog turi atrast. Ir 
teip leisdamas sau linksmas 
dieneles nei nejuto kaiip.mene- 
sis prabėgo. Kada menesis jau 
pasibaigė, paszauke ji karalius 
ir tarė: '

— Ar suradai mano dukte
rį?

Kareivis atsake:
— Szviesiauses karaliau! 

Czia niekur nesiranda karalai
te, dabar turi duot laivai ir 
maisto ant szesziu metu ir tei
sėsiu ant mariu.

Tada karalius davė jam lai
vą ir maisto ant szesziu metu 
ir prisakė kapitonui laivo 
idant kareivio teip klausytu 
kaip paties karaliaus, kur lieps 
ten turi plaukt. Ir teip karalius 
iszleido kareivi in kelione ant 
mariu duodamas jam czina je
narolo.

Važinėjo, jie per tris metus 
ant mariu ir niekur nerado jo
kio kraszto. Bet viena diena 
privažiavo jie kokia tai sala 
apaugusia didele žole. Teip tas 
jenarolas liepe kapitonui su
stot prie kraszto tos salos.

Kada laivas sustojo, paėmė

jenarolas pora laivoriu ir ėjo 
ant tos salos mislydamas nu- 
szaut koki nors paukszti ar 
žveri. Kaip tik užėjo ant salos 
rado koki tai numinta t aka., 
kuris vede in požemini palociu 
kuriame gyveno milžinas. Teip 
jie ir nusidavė tuom taku net 
in požemini palociu, bet kada
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Illinojaus valstijoje viena 
Mergelė vyniotis norėjo, 

Bet nebagele ant to negerai, 
iszejo, 

O kad d a jaunikio neturėjo, 
Tai per kita sau 

susijieszkojo, 
Ir in kita miestą nuvažiavo. 
Tanais koki vyreli pagavo, 

Vaitas pargabeno ir in 
lakupa davė vieta.

Na ir sziaip, taip 
susivineziavojo, 

Bet jau neuliavojo, 
Jaunavedis kažin in kur 

pabėgo, 
O jauna pacziule varguose 

pasiliko, 
Ka nor, jeigu gyvena 

nežmoniszkai, 
Tai pasidarė niekai!

* * - * 
/ 

Genauses ant svieto 
susivienijimas, 

Tai niotere ir vyras, 
Jeigu pats su paezia 

gražiai sugyvena, 
Laimes kitokios nereikia;

būna gana, 
Priek tani jeigu abudu 

paiczedus, 
Tai ir laimingi ir turtingi 

bus, 
Geresnes laimes negalima 

reikalaut, 
Bet ir isz vaikeli! gero 

gali sulaukt, 
Ba tokis susivienijimas 

Ir būna Dievo padėjimas, 
Kitoki visai nereikalingi, 
Ba ne taip, yra naudingi, 
Toki įieatnesz naudos, 

Kiek būna 'baldos.
Pažinojau viena szeimynele 
Kuri buvo laibai davadna 

porele1, 
Turi savo namelius, 
Ir kelis vaikelius, 

O turi ir pusėtinai pinigu, 
Ir yra guodoti nuo 

i kaimynu visu,
In kėlės draugystes 

priguli, 
Namele savo gražiai 

apžiūri, 
Tokiu susivienijimu kad 

daugiau butu, 
Tai sziandien žmones 

kitaip gyventu.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

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

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

^Pirkie U. S. Bonus!

inejo in vidų nieko daugiau ne
rado kaip tik inmuryta katila. 
Tada jenarolas liepe vienam 
laivoriui virt tarne katile kruo
pas, kurias su savim buvo atsi- 
neszia, o- su kitu nusidavė ant 
medžiokles.

Kada tas laivorius iszvire 
kruopas, žiuri, kad inejo bai
sus milžinas su viena akia kak
toj ir paszauke:

— Kai veiki?
Laivorius atsake :
— Kruopas verdu.
Tada milžinas velei tare in

Ji:
— Ar man duosi kruopu 

valgyt?
O laivorius atsake:
— Negaliu duot, nes tuo

jaus ateis mano ponas, tai asz 
jam neturėsiu ka duot.

Tada tas milžinas paėmė ji 
už sprando, iszlupo gerai kai
li, kruopas iszvalge ir iszejo.

Tada tas laivorius visas su- 
musztas velei griebėsi virt 
kruopas, kad jenarolas rastu 
iszvirtas, bet in ta tarpa, su
gryžo jenarolas su laivorium 
nuo medžiokles, o kruopos da 
neiszvirtos. Tada tas viri kas ir 
nuo jenarolo gavo parekt, 'bet 
jis nieko nesake kas jam atsi
tiko tik atsake, jog malkos bu
vo žalios per ka negalėjo greit 
iszvirt.

Ant rytojaus paėmė jenaro
las ant medžiokles ta laivoriu, 
ka virė kruopas, o ka buvo su 
juom ant medžio! klės liepe virt 
kruopas, nes ir tam tei.pi atsiti
ko kaip ir pirmam.

Treczia diena jenarolas liepe 
abiem laivoriam eit ant me
džiokles, o pats likosi virt 
kruopu. Laivorei labai nusi
džiaugė mislydami jog ir jam 
teip iszlups milžinas kaili, kaip 
ir jiems akiems ir iszejo* ant 
medžiokles.

Kaip tik tas jnearolas spėjo 
iszvirt kruopas, sztai atsidarė 
durys ir inejo tas pats milžinas 
ir tarė:

— Ar man duosi valgyt?
Jenarolas būdamas kytres- 

niu už laivorius atsiliepe in ji:
— O kode! ne, asz. kožnam 

neatsakau.
Ir pastatęs kruopas ant sta

lo prasze, idant teiktųsi valgyt 
drauge su juom. Tada milžinas 
pamatęs jog jis geras žmogus, 
sudavė in kampa stalo ir tarė:

— Kad czia butu, visokio 
valgio* ir gervino!

Sztai nematoma ranka pri
statė ant stalo daugybe viso
kio valgio ir butelius su gery- 
mais ir pradėjo juodu gert ir 
valgyt, nes jenarolas gere su 
iszminczia o milžinas vis pri- 
spirinejo ir teip pasigėrė, jog 
iszvirtes isz krėslo užmigo ir 
pradėjo kriokt ne savo balsu.

Tadai jenarolas iszsitrauke 
karda. ir nukirto jam galva o 
paskui iszkrates kiszenius, ra
do daugybe visokiu raktu.

Tada paemes tuos raktus ir 
ėjo žiūrėt gilyn in palociu ar 
neras ka nors, kaip tik atidarė 
duris vedanezias po kairei pu
sėj isz to kambario, ka milži
nas gulėjo, pamate sedinezia 
nuliuduse patogia pana ir ta
re in ji:

. —• Prasiszalink patogus* 
jaunikaiti isz czia, nes kaip 
ateis milžinas, tai tau smerti 
padarys.

Toji pana tai buvo karalaite 
kurios tas jenarolas jieszkojo.

Tada tas jenarolas atsake:
—• Szviesiause karalaite ne

bijok nieko, asz esu iszsiunstas 
per tavo tęva idant tave atras- 
czia, bet ir atradau, o milžiną 
nukirtau tai dabar teiksis ka-
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ralaite keliaut su manim pas 
savo tęva kuris labai laukia.

Tada karalaite apsikabino ji 
už kaklo, dekavojo už iszgelbe- 
jinia ir prižadėjo jog už kito ne 
eis kaip tik už jo.

O, kada tie du laivoriai su- 
gryžo pamate, jog milžinas gu
li ant žemes nukirstas ir pil
nas stalas visokiu valgiu ir gė
rynių, tada, juodu atsisėdo ir 
pradėjo gert ir valgyt. Kada 
jau buvo gerai užsitraukė, pra
dėjo* dainuot ir rėkaut, o kara
laite* iszgirdus' persigando la
bai nes mislino jog milžinas at
gijo, o jenarolas pamatęs jog 
karalaite persigando tarė:

— Nebijok nieko, tai manio 
laivoriai sugryžo nuo medžiok
les.

Ir apsakė viską kas tik atsi
tiko* su jais ir kokiu budu nu
kirto milžiną. Kada jau ren
gėsi keliaut namon, tada, kara
laite apsakė jog kitam, paka- 
juje randasi visos sienos iszso- 
diufos ibrangais žemeziugais, 
idant juos nupleszt ir pasiimt 
su savim.

Tada nusidavė juodu in ta 
kambari ir pradėjo luipt nuo 

LIETUVISZKAS SURIS <

Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szcimynos 
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 szeimynos, Fountain, Michigan.

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

Andruliai gauna 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:

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
JOHN ANDRULIS, Pres.
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sienos visokias brangenybes, 
nes kad nesurežyt žemcziugu.s 
tai karalaite nuėmė nuo pirsz- 
to savo žiedą ir padėjo ant sta
lo.

Kada prisiėmė daugybe vi
sokiu 'brangenybių nusidavė 
ant laivo, 'liet kada jau turėjo 
plaukt, karalaite apsižiūrėjo 
jog neturi žiedo ant pirszto.

T ad a j e n ar oi a s pr i sa k e k ap i - 
tonui laukt, p jis pats nusidavė 
atgal paimt žiedą. Bet kaip 
tik jenarolas nuėjo, tai tuojaus 
kapitonas liepe užtraukt žeg- 
lus ir leidosi nuo kraszto ant
pilui! mariu, mislydamas pats 
dastot tos laimes kuri lauke 
jenarola, o karalaite prisiegdi- 
no, jog sakys, kad jis atrado 
nes kad hutu ne prisiekus, tai 
butu inmesta in mares.

Kada parkeliavo* namon tai 
kapitonas apsakė karaliui, jog 
jis karalaite atrado o jenarolas 
numirė. Kokis buvo* džiaugs
mas karaliaus, jog atsirado jo 
duktė, tai negalima, apraszyt.

♦>
Paliksim karalių ir karalai

te, o mes gryžkim pas jenarola.
Kada, jenarolas alėjas pas 

marias nerado jau laivo, tuo
jaus suprato nedoraus kapito
no darinis, nes kas buvo da
ryt ir in kur nusiduot, tai pats 
nežinojo. Ant galo susimislijo 
ir ėjo tolyn in sala mislydamas 
ar ne ras ka nors ir teip jis ėjo 
kėlės dienas taja sala ir nieko 
nerado. Viena diena sutiko ko
ki tai jaunikaiti, kuris tarė:

— Eik su manim pas mano 
broli, tai gal gausi kokia nors 
tarnvsta.

To jaunikaiezio brolis buvo 
gal in gum karai i um .

Kada tas jaunikaitis, persta
tė ji savo broliui, o kuris pa
žines ant drapanų jog buvęs 
jenarolum tarė:

— Gerai gausi ir pas mane 
ta pati dinsta jenarolo.

Tas karalius niekad nebūda
vo namie. Viena karta iszva- 
žiuodanias prisakė savo broliui 
ir jenarolui, kad visur gal 
vaikszcziot, tik in viena, pa k a-
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ju uždraudė eit, nes kaip tik 
i neina in ta. pakaju, tai tuojaus 
duodasi girdėt armotinei szu- 
vei. Ir tuom kart tas jaunikai
tis buvo iszejas isz palociaus, 
teip jenarolas užsimanė pažiū
rėt kas ten yra kad uždrausta 
ineit, ir atidarė duris kaip tik 
atidarė tuojaus pradėjo isz ai
ni otų kažin kas szaudyt. Tas 
jaunikaitis iszgirdes atbėgo, 
uždare duris ir barėsi ant jo, 
kam atidarė duris.

Ir sztai tuom tarpu parva
žiavo karalius, o žinodamas 
kas namie atsitiko, pradėjo 
bartis ant jenarolo tarydamas:

— Jeigu kita karta nepa
klausysi, tai patrotysi pas ma
ne dinsta.

Už kokio tai laiko velei ka
ralius rengėsi in kelione, o je
narolui prisakė visur' vaiksz
cziot, tik in sena czekauzia ne
ed. Tai pasakias karalius isz- 
važiavo, bet jenarolas neisz- 
kensdamas nuėjo ir atidarė, 
sztai, kad pradėjo vaiskas terp 
saves musztis, jog jis teip per
sigando, kad nežinojo ka da
lyt, o tas jaunikaitis pribėgės’ 
velei uždare duris ir pradėjo 
ant jo* bartis. O karalius velei 
sugryžo* ir pradėjo ant jo bar
tis tardamas:

—; Ar tu neturi kokio ru- 
pesezio kad neiszpildai mano 
prisakymo ?

Teip jenarolas apsakė apie 
visa savo atsitikima, o karalius
tarė:

— Tai gal tu nori gryžt iii 
savo* žeme?

— Noreczia szviesiauses ka
raliau, atsake jnearolas.

Tada karalius liepe tariiui 
isz stonios iszvest arkli, kada 
arklys likos iszvestas, tada ka
ralius tarė in jenarola :

— Sėsk ant to arklio ir žiū
rėk kaip tu greitai dajosi in ta 
giria, ka isz czia matyt.

Kaip tik spėjo užszokt ant 
to arklio ir tuojaus stojo prie 
girios, o kada sugryžo, kara
lius tarė:

— O ka, ar patinka tau tas 
arklys?

— Patinka szviesiauses ka
raliau, atsake jenarolas.

Tada karalius padavė karda 
ir tarė:

— Mostelėk su tuom kardu
in ta giria.

Kaip tik mostelėjo, visa gi
ria iszkirto, po* tam karalius 
dadave masziiiuke ir tarė:

— Kiek tik tu norėsi pini
gu tai tik pakratyk ta maszniu- 
ke, na tai dabar gali keliaut 
namon.

Jenarolas padekavojo už vis
ką, užsėdo ant arklio ii tarė:

— Neszk, dabar mane in 
mano* žeme ir in ta miestą, kur 
karalius randasi.

Kaip tik tuos žodžius iszta- 
’re, iszkilo tais arklys in padan
ges ir nejuto kaip nusileido in 

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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Žinios Vietines
— Rugsėjis — September.
—< Utarninke po piet nelai

me atsitiko ant W. Centre uly., 
kai Joseph Ruth (Juozas Rut
kauskas) nuo 100 S. Main uly., 
Shenadoro, likos patrenktas 
per automobiliu kuri vairavo 
Charles Andrews, nuo 1036 E. 
Centre uly. Ruth buvo sužeis
tas in galva, aki, keli ir alkunia 
ir likos nuvesztas pas Daktara 
James Monahan, Shenadoryje.

— Subatoj pripuola Szv. 
Reginos, o Tautiszka Vardine: 
Reda. Ir ta diena: 1950 m., 
Vengrijos valdžia visiszkai 
panaikino visus Katalikiszkus 
kliosztorius savo kraszte; 1939 
m., pirmieji Anglijos kareiviai 
pribuvo Prancūzijoje, susta'b- 
dyti Hitlerio Nacius; Nepri
klausomybes Diena Brazilijo
je.

— Ana diena .ponia K. Bo- 
navicziene, pati Daktaro Jono 
Bonaviczio (dantistas) nuo 
220 W. Mahanoy uly., laimėjo 
Moterų Kliasos B golf’s garbes 
vieta, nuo Fountain Springs 
Country Kliulbo. Spalio trylik
ta diena ponia Bonavicziene 
aplaikys garbes dovana nuo 
Kliulbo.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola trylikta Nedelia po 
Sekminių, taipgi Szvencziau- 
sios P. Marijos gimimo, O' Tau
tiszka Vardine: Gerutis. Taip
gi ta diena Menulio atmaina, 
Pilnatis. Ir ta diena: 1941 m., 
Naciai apsupa Leningrado 
miestą, Sovietai insikasa gin
tis daugiau kaip milijonas ka
reiviu ežia musziasi; 1935 m., 
razfoaininlkas, politikierius, 42 
metu amžiaus Huey Long buvo 
nugalabintas Louisiana, sosti
nėje, jis pasimirė už dvieju die
nu; 1943 m., Italija pasidavė, 
Berlyno laikraszcziai pravar
džiavo Italus kaip bailius ir 
kiszkia szird'žius; 1946 m., Bul
garijos žmones nubalsavo pri
imti Respublika del savo 
kraszto; 1944 m., Bulgarija pa
skelbė kara priesz Nacius.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Petro Klavero, o Tautiszka 
Vardine: Ramune. Ir ta diena: 
1949 m., Missouri Pacific gele
žinkelio darbininkai iszejo ant 
straiku, viso kraszto pramone 
suparalyžiuota, penki tukstan- 
cziai ir du szimtai darbininku 
paliko be darbo; 1908 m., Or
ville Wright visus nustebino 
pasikeldamas su savo eroplanu 
ir skrisdamas net viena valan
da ir dvi miliutas; 17'53 m., pir
mutinis garinis inžinas, maszi- 
na buvo partrauktas isz Ang
lijos in New York miestą; 1943 
m., Iranas-Perzija paskle’be ka
ra priesz Naciu Vokietija; 1945 
m., Generolas Douglas MacAr
thur pradėjo valdyti užkariau
ta Japonija.

— Utarninke pripuola Szv. 
Jacko ir Szv. Nikalojo T., o 
Tautiszka Vardine: Karile. li
tą diena: 1951 m., Tautu San- 
junga prisipažino kad vienas 
Amerikietis lakunAs per klai
da., bombardavo Kaesong mies
tą, Korėjoje, kuris buvo pa
skirtas Kaipo nei musu, nei 
prieszo nelieoziamas; 1943 m., 
Naciai užėmė Rymos miestą, 
Italijoje; 1939 pi., Kanada pa
skelbė karai priesz Vokietija.

Shenandoah, Pa.r—
Žinios aplaikyta per pons. 
Adolpus Andrulioiiius mieste 
buk Ludvyka Audrulioniene,

nuo 43 Secatogue Lane, West 
Islip, Long Island, N. Y., pasi
mirė. Velione po tėvais vadi
nosi Beckariute, isz Flushing, 
N. Y. Jos vyras Adolpas An
drei ion is paeina isz Shenado
ro. Taipgi paliko' duktere. 
Laidotuves invyko Ketverge, 
Rugpiuczio 29 diena.

— Sena miesto gyventoja 
Margareta Grigiene, nuo 126 
N. Bowers uly., kuri likos pri
imta in Ashlando ligonlbute del 
gydymo. Liepos 21-ma diena, 
pasimirė pareita Ketvergo ry
ta. Gimė Lietuvoje. Jos vyras 
Juozapas mirė 1944 metuose. 
Paliko savo giminaite Jieva 
Dainoriene isz Minersvilles, 
taipgi keletą seserenu ir brolie- 
nu. Laidojo Utarninko ryta su 
apiegomis ini Szv. Jurgio fbaž- 
nyczioje 9 valanda ir palaidota 
in parapijos kapinėse.

— Senas miesto advokatas, 
Patrick H. Burke, nuo 214 W. 
Oak uly., kuris gydėsi in Ge
rojo Samarieczio ligonbute, 
Pottsvilleje, pasimirė pareita 
Petnyczia. Velionis turėjo asz- 
tuonios deszimts metu am
žiaus. Ginies West Mahanoy 
Township. Paliko tris sūnūs ir 
duktere. Prigulėjo prie Ap- 
reiszkimo P. M. (Airisziu) pa
rapijos. Laidojo Panedelyje.

— Senas angliakasis Jonas 
(Lutz) Lutskus, isz miesto, ku
ris gydėsi Schuylkill pavieto 
ligonbute, im Schuylkill Haven, 
pasimirė Utarninko ryta. Ve
lionis nesveikavo per koki tai 
laika. Gimė Lietuvoje ir trum
pa laika gyveno Mahanojuje, 
po tam apsigyveno Shenado
ryje. Paliko keturios dukterys: 
J. Urbiene isz Bridgeport; He
lena Unavicziene, Adamsdale; 
Margareta Szerkszniene, Ma
hanoy City ir Ona Bendoriene, 
mieste, taipgi sunu Antana, 
Lansdale ir keletą anuku. Lai
dotuves invyks Sulbatos ryta 
isz Grab. Oravitz kopi yežios, 
635-637 E. Centre uly., su apie
gomis in Szv. Jurgio 'bažny
czioje 9 valanda ir palaidos in 
p a r ap i jo s k ap in e s e.

— Sirgdama per szeszis 
sanvaites, Elena Tamaszaus- 
kiene, isz Lost Creek Nr. 2, nu
mirė pareita Nedėlios ryta in 
Pottsvilles ligonbute. Po tėvais 
vadinosi Elena Diskievicziute. 
Paliko savo vyra Antana; du 
sunu: Prana isz Philadelphia 
ir Kazimiera namie. Dvi duk
terys: Ona, namie ir Prane 
Styka issz Lost Creek. Taipgi 
tris anukus ir 'brpli Alberta isz 
Upper William Penn; dvi sese
rys : C. Possesskiene, Ringtown 
ir Jieva Possesskiene (Petus- 
ky) Shenandoah. Laidojo Ket
vergo ryta su apiegomis in Szv. 
Jurgio bažnyczioje devinta va
landa ir 'palaidota in parapijos 
kapinėse. Gra'boriai Oravitz 
laidojo. . 1

Szvento Vincento Pa
rapijos Didelis Aukso 
Jubiliejaus Bankietas

Girardville, Pa.—
Girardvilliecziai apvaikszczio- 
jo savo Parapijos Aukso Jubi
liejų, Nedėlioję, Rugsejo-Sept. 
1 diena 1957m., su didele ir isz- 
kilminga vakariene. Žmonių 
buvo pilna parapijos svetaine. 
Moterų sanjungos nares suruo- 
sze ir pagamino skaninga va
kariene. Klebonas, Kunigas 
A. J. Degutis perstatė vakaro 
vedeja, Kunigą Leonia Pecziu- 
keviezia, vikaras, isz Szv. Juo
zapo' parapijos Mahanoy City,

nuvesztas in East Stroudsburg 
General ligonine. Valstijos po- 
licijantai saj<o kad Gard buvo 

trenksmo iszmestas isz sa- 
autpmobiliaus, o Rawls bu- 
laibai sutrintas automo'bily-

kuris labai gražiai visa vakaro 
tvarkai vede.

Monsignoras Kunigas Ig. 
Valancziunas, buvęs Girarvil- 
les klebonas isz Philadelphijos 
pasakė gražia prakalba'.

Kalbėtoju buvo gana daug, 
kurie sveikino parapijieczius 
ne tik už toki puiku vakara bet 
ir už visa darbuote parapijoje, Trisdeszimts 
kurios vaisiai dabar riiatvti. Iri * i
kiti namiszkiai ir svecziai gra- j nlUszta automobiliaus nelaime- 
rz y «-» -i i i • 4- i *■» i ttI eilei j . rX -T -t t-r-r- t •

Bankietas ir Township. Du kiti to auto-

to
VO

VO

je.

Trenton, N. J. —
( _ ___ r____ s septynių metu
| amžiaus moteriszke buvo už-

žiai ir trumpai sveikino' visus' 
susirinkusius.
programas visiems patiko.

Iszkilminigos Jubiliejaus Mi- 
szios invyko penkta valanda 
vakare, kurias atnaszavo, bu
vęs klebonas Monsignoras, Ku
nigas Ig. Valancziunas, o Ku
nigas Vincas Vezis ir Kunigais 
J. A. Neverauskas patarnavo 
kaipo dijakoniu ir sub-dijako- 
nu. Pamokslai pasakė: Lietu- 
viszkai, Kunigas <P. C. Czesnai, 
klebonas isz Szv. Juozapo pa
rapijos, Mahanoy City, o Ang- 
liszkai, Kunigas IS. J. Norbutas 
klebonas isz Apreiszkimo P. 
M. parapijos Frackville. Taip
gi buvo daug kunigu kurie da
lyvavo Szv. Misziu. Kalbas 
taipgi pasakė parapijiecziai ir 
kunigai.
“Saules” redyste vėlina Szv. 

Vincento Kunigams ir Parapi- 
jonoins geriausiu linkėjimu.

Sekantieji Kunigai klebona
vo Szv. Vincento parapijoje:

Kun. Ant. Milukas,
Nuo Lapkr. 1907m., iki

Gegužio 23 1908m.
Kun. Simonas Pautienius,

Nuo Gegužio 23, 1908m., iki
Gegužio 23, 1908m.

Kun. Jonas Dumczius,
Nuo Gegužio 23, 1908m., iki

Liepos 17, 1913m.
Kun. Jonas Mickun,
Nuo Liepos 17, 1913m., iki

Lapkr. 22, 1913m.
Kun. Jeronimas Augustaitis, 

Nuo Lapkr., 22, 1913m., iki
Birželio 15,1920m.

Kun. Ignas Valancziunas,
Nuo Birželio 15, 1920m., iki

Rugpiuczio 28, 1933m.
Kun. Mykolas Daumantas, 

Nuo Rugpiuczio 28, 1933m., iki
Gegužio 11, 1955m.

Kun. Andrejus J. Degutis, 
Dabartinis klebonas, nuo

Gegužio 11, 1955m.

Girardville, Pa. —
Andrejus Padamanskis, nuo 4 
North Line uly., numirė Rug
piuczio 25-ta diena. Velionis 
nesveikavo per du metu. Buvo 
angliakasis ir paskutini karta 
dirbo Hammond kasyklose ir 
prigulėjo prie UMWA lokalio. 
Paliko savo paezia Valerija 
(Kazlauskiute); sunu Rober
ta; trys dukterys: Rosemary, 
Barbora ir Valerija, visi na
mie, taipgi seserene, E. Long, 
isz Hatboro. Laidotuves invy
ko Rugpiuczio 29-ta diena, su 
apiegomis in Szv. Vincento 
bažnyczioje devinta valanda ir 
palaidotas in parapijos kapi
nėse.

Stroudsburg, Pa. —
Paul L. Gard, 42 metu amžiaus 
isz Miami Beach Florida, dar
bininkas in Shawnee restau
ranta ant Shawnee-on-the De
laware, užsimusze apie ketvir
ta valanda isz ryto, kai jo au
tomobilius nulėkė nuo vieszke- 
lio ir sudužo in elektros stulpą 
apie viena myle nuo 'Strouds
burg. Jo draugas, 40 metu am
žiaus James Rawls isz St. Au
gustine, Florida, teipgi darbi
ninkas tame kliube, restauran- 
te buvo labai sužeistas ir buvo

je ant Sharon Road, Washing-

mo'biliaus keleiviai buvo labai 
sužeisti, kai tas automobilius 
nulėkė nuo vieszkelio ir sudu
žo in medi prie to vieszkelio. 
Ponia Rebas Archer, isz Liber
ty Park, Highstown buvo jau 
pasimirus kai ji buvo nuveszta 
in St. Francis ligonine. Jos 
duktė, 8 metu Sandra ir drai- 
verys 25 metu amžiaus Charles 
Sexton; teipgi isz Highstown 
buvo sužeisti. Kaip ta nelaime 
atsitiko, policijantai sako kad 
jie dar nebežino, bet jie žino 
kad tas automobilius baisiai 
greitai tuo kartu keliavo kai ta 
nelaime atsitiko, ir kad drai- 
verys jo nebegalejo suvaidinti.

bego prie jo automobiliaus, ati
darė jo duris ir inisake jam at
sigulti. Vienas isz ju turėjo re
volveri.

Feldman pasakė detektyvui, 
kad tie vagiai nuo jo pasivogė 
$1,440 doleriu, kuriuos jis ve
žiosi su savimi isz gazolino 
stoties, kuria jis veda prie 
Broad ir Catherine uly. Jis sa
ke kad su tais "pinigais jis keti-, 
no daugiau gazolino nusipirk
ti ant rytojaus. Jis sako kad 
tie vagiai buvo juodukai, ir 
sver eapie po szimta asztuouios 
deszimts svaru.

— Keturios deszimts trijų 
metu amžiaus bedarbis nuszo- 
ko nuo tilto in Delaware upe ir 
prigėrė. Policijau'tai sako kad 
jis buvo Stanley Seyman, nuo 
Areli ulyczios. Detektyvas tuo 
laiku važiavo skersai ta tilta ir 
pamate kai' tas žmogus nusi
vilko savo koata, ir nuszoko 
nuo tilto. Jis tuo jaus paszauke 
Harbor Patrol policija', kuri 
pasiuntė maža laiva imta vieta 
ant Delaware upes ir su greb
liais sugrablipojo jo lavonu.

Philadelphia, Pa.—■
Albert Feldman, 38 metu am
žiaus sustabdė savo automobi
liu prie szviesos prie U-tos ir 
York ulycziu,. apie .puse .po 
dvieju isz ryto. Du vyrai pri-
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isz

Bagdonas, Joniais ir granas, 
sum, Simo ir Joanos.

Baipszienie - Vaitkutė; Nata
lija, dantų gydytoja.

Banys, Pranas ir sesuo Pali
onį ja, v k. Juozapo .

Baranauskas, Baltius, 
Alytaus apskr.

Baranauskas, Napoleonas, ir 
Stasys, isz Dastaniszknp kaimo 
Pabaiszko valsczio, Ufonerges 
aipskriezio.

i Bastys, Juozas.
i 'Cziuprickiene (buv. Qlacziu-
■ laitiene) Ramonyte, Zitzana ir 

jos sūnūs Macziulaitis,' Juozą-
> pas ir Petras, sum Maldyno.

Dekeris, Vytautas. ,;b
Galinaitiene, Marcelę,
Gedutis, Klemensas, 

Viktoro, isz Mažeikiu apskr.
Grigaliūnas, Petras, stm. An

tano, isz Kupiszkio apškr.
Ivanauskiene (buvus. Anas- 

tauskiene) Vaitkiute, ( Aldona,.
Kaminskas, Vincas, sūnūs 

Jono.
Kazlauskas, Jurgis sūnūs 

Jono, gyyenes Argentinoje.
Kinderis, Jonas, sum Jurgio 

isz Žygaicziu vals., ir ;jp sūnūs

sun.

aassss

Jonas. ' ... ■
Kuprevicziene -(Petraityte, 

Karolina, duktė Prano, isz Kre 
kenavos vals., Panevėžio ap.-

Liubinskas, Algirdas, sūnūs 
Prano.

Maczernis, Pranas.
Macziulaitis, Juozapas ir 

Petras, sūnūs Martyno ir ju 
motina Cziuprickiene (bu v. 
Macziulaitiene) Ramonyte Zu
zana.

Martinaitis, Bruno.
Mikuta, Pranas, vaistininkas 

ir sūnūs Slavas ir Stanislovas, 
isz Sėdos vai., Mažeikų ap.'

Naujokas, Jonas, isz Nor- 
kiszkes dvaro. J:

Oželyte, Domicėlė, duktė 
Jurgio ir Barboros, isz Taura
gės ap., Vyro pavarde nežino
ma, gyveno Buffalo. '

Paulaitiėne - Szukėvicziutė, 
Ona. 5

Petraitis, Julius, iužinierius.
Petraitytę - Kupryeiezienė, 

Karolina, duktė Prano, .^isą.- 
Krekenavos vai., Panevėžio aip.

Puszas, Roibertas ir Pusžie- 
ne, Auguste, isz Cziuriszkiu k., 
Kidulių vai., Szakiu aip.

Rauktys, Stanislovas, isz Pa- 
kalniszkiu k., Szveksznos vai., 
Tauragės ap.

Szarkiene, Barbora ir sesuo 
Virbikiene, Rozalija, duktė 
Szniutes Zigmo, isz Krekena- 
nos, gyveno Brooklyn, N. Y.

Savickas, Pranas, sum Jono, 
gyveno East Chicago, Indiana.

Szlikas, Vaclovas, isz Uk- 
tnergesyap$kr...■/,' i.

Stainiuliėne-Ramonyte, Pra
nute, varnas Stąnįjdis, Aleksan
dras, vaikai Edvardas ir Liud- 
garda. . ■ y b-'r ■ ‘ ,..

Szukeviczius, Vincas.. ; ;y
: Tamosziunas, Stanislovas. .
- Ūkelis, Kazys, kilęs isz Su
valkijos. ■ ’ . .y . ’C

Vaezikauskas, Petras, sūnūs
Anastazijos. t; ; . > y

Vaitkus, Kazimieras, isz 
Ylakių vai., Mažeikiu ap.

Virbikiene, Rozalija, ir Szar
kiene, Barbora, duktė Szniutes 
Zigmo isz Krekenavos, gyveno 
Brooklyn, N. Y.

Vyszniauskas, Roniualdas, 
sūnūs Kazio.

Jieszkomieji arba apie juos 
Consulate General of America, 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:

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

JUODUKAI
MOKINTOJAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nas kluibas turi nustatęs kiek 
nariu prigulės, ir už tai tam 
juodukui gražiai bet staeziai ir 
aiszkiai pasako kad ežia jam 
vietos nėra.

Juodukai žino kad taip daro
ma, bet jie nieko apie tai nega
li daryti, tol kol tie kliubai gy
vuos, nes valdžia negal insa- 
kyti kiek nariu kuris kliubai 
turi priimti. ;

Ka raszo Ponas Kazimierai 
Vaicziuleviczius isz Elizabeth, 
N. J. — Gerbiama “Saulės” 
Redakcija: Deka/voju jumis 
kad praneszete man, kad jau 
mano prenumerata iszsibaige, 
tai dabar prisiuneziu jumis 
užmokesti, ir praszau siunste 
man ‘ ‘Saule, ’ ’ ba asz labai my
liu skaityt.. Su pagarba, 
Kazimieras Vaicziuleviczius.

Platinkit “Saule” j




