
Intartas Už Nužudinima Nauja Velykų Tvarka
Sanvaites. Tik Prisikėlimo Mi- 
szios, rodos, nesiderina su se
na tvarka, nes dabar tos iszkil- 
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Mergaite Pasmaugta; Iszviliota 
Isz Vakaruszku; Jaunuolis

NEW YORK. N. Y. — 
Szesziolikos metu mergaite bu
vo iszviliota isz Szvento Patri
ko parapijos vakaruszku ir pa
smaugta.

Policijantai sako kad ta sze
sziolikos metu Katarine Noo
nan pasmaugė asztuoniolikos 
metu amžiaus Michael Mur- 
phy.

Katherine, graži juodbruve 
studente in Roman Catholic 
Cathedral augsztesniaja mo-

kykla, buvo surasta neg-yva1 
apdegusiame kambaryje, kur 
gyveno tas Michael Murphy su 
savo broliu.

Policijantai sako kad tas 
jaunuolis prisipažino dviem 
savo draugam, kuriuos jis su
tiko ant ulyczios.

Jis teipgi prikėlė savo seserį

Isz Amerikos
TĖVAI NORĖJO
DUKRELE ISZIMTI

ISZ VIENUOLYNO
HILLSBORO, OREGON. —

Devyniolikos metu amžiaus

ŽUVO
MICHAEL TODD

j
Paskutinis Isz Didžiu 

Milijonierių

sa pasiduoti.
“Asz baisiai ja mylėjau’ 

jis, verkszlendamas sake, “bet, • 
ji nieko bendra su manim ne
norėjo turėti.”

Jis policijantams paaiszkino 
kad trys menesiai atgal jis bu
vo isz vaisko iszmestas, del ko
kios ten nesveikatos. Jis poli- 

kad jis galėtu jai ir jos sune- cijantams teipgi paaiszkino 
kad jis tyczia buvo padegęs ta 

Paskui jis pasiszauke taxi ir i randavuota kambari tik san- 
pats nuvažiavo in policijos ofi- j vaite priesz tai.

liui “Sudiev” pasakyti.

Tėvas reikalavo kad teisėjas 
priverstu j u dukrele mesti ta 
durnyste ir gryszti namo, nes 
ji dar nėra pilnu metu.

Bet teisėjas, per teismo tar- 
dinimus dažinojo kad jos tė
vai buvo jai davė pasirinkti 
tarp savo namo ir to vienuoly
no. “Szitokis tėvu nusistaty
mai,” pastebėjo teisėjas Hei- 
der, “iszlaisvina dukrele nuo

Alice Miller, gavo pavelinima visu Pareigu tokiems tėvams
Teisėjas toliau pastebėjo 

kad panaszios bylos nesiranda 
visoje teismo istorijoje. Jis sa
ke, kad kadangi ta ju dukrele, 
savo laisvu noru, stojo in ta 

savo vienuolyną, tai ne tėvai, nei 
kad teismas negali priversti ja

... isz teismo pasilikti vienuolyne 
kur ji instojo mokints ir prisi
rengti del vienuoles, sesutes 
gyvenimo.

Jos tėvas Ivan R. Miller, isz
Milwaukee, Oregon, su 
žmona, teisėjui aiszkino 
jiedu gražiai ir padoriai gyve- ! BrYszti atgal.
na, bet neturi jokio nustatyto Dukrele sako kad ji labai
tikėjimo. Nors jis prisipažino, savo tėvelius ir kasdien 
kad jis savo dukrele buvo siun-i melsis kad jis suprastu ir 
tęs in katalikiszka parapijinei d°vanotu- 
mokykla per deszimts metu. '

Dukrele Alice pernai tapo SUIMTAS; INTAR- 
Katalike ir buvo pakrikšztyta, 
kai ji lanke Szvento Vardo Ko
legija in Spokane, Washing
ton. MIAMI, FLA. — Norman

Sausio menesyje ji instojo in Mackiewicz, intartas už polici- 
Szventos Marijos Seselių vie-j janto nužudinima buvo suim- 
nuolyna in Beavertown, kaipo tas dvieju valstijos policijan- 
kandidate. i tu.

jai

TAS ŽMOGŽUDIS

Socialistu Kandidatas

Philippe Decharte, vidury
je, Radikalu-Socialistu kan
didatas in Pranczuzu Tary
ba stengiasi grumtis isz sve
taines Paryžiuje, po savo 
paskutinio su savo rėmėjas,

i

Žuvo Eroplano 
Nelaimėje
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pirm negu tiesiojo sparno 
remtjai suardė ta susirinki
mą. Philippe Decharte tiki
si užimti toje taryboje vieta 
Narcel Cachin, kuris nese
niai pasimirė.

GRANTS, N. MEX. — Mi
chael (Mike) Todd, paskutinis 

! isz tikrai dideliu milijonierių, 
ir vyras gražios loszikes, Eli- 

: zabeth Taylor, užsimusze '’kai 
| jo eroplanas per audra nukrito 
I ir sudužo, apie trisdeszimts 
myliu nuo Grants miesto, kal
nuose.

Spėjama, kad per ta audra 
eroplano sparnai buvo ledais 
apszale ir taip apsunkinti, kad 
jie eroplana nutraukė žemyn, 
ar kad netikėtas cangas per ta mu gamintojas isz Holly- 
audra pagavo ta eroplana ir ji 
trenke žemyn.

Muving pikezieriu raszyto
jas, 49 metu amžiaus Art Cohn 
ir du lakūnai, William S. Ver- 
nor ir Tom Barclay, su juo žu
vo.

Milijonierius Mike Todd, 
kuris tikėjosi szimta milijonu 
doleriu užsidirbti pelno sz gar
saus paveikslo “Aplink Pa
sauli in Asztuonios Deszimts 

DALYKAS! Dienu,” skrido in New York 
miestą su savo asmeniniu, 

' , “The
Lucky Liz”,.fcjjri jis savo žmo
nos vardu buvo pavadinęs.

Jis važiavo priimti ir pripa
žinti jam teikiama garbe 
“Friars” Kliubo in Waldorf- 
Astoria vieszbuti, kaipo ant vi
so svieto garsiausio muving- 
piKczieriu gamintojo.

Jo žmona szita syki negalė
jo su juo važiuoti, nes ji dirbo 
prie naujo muving-piKczierio, 
“Cat on a Hot Tin Roof” ir už 
tai kad ji turėjo szalti. Ji jo 

kolegija ^ražumu ir piktumu prasze, I 
kad jis be jos nevažiuotu, pri
mindama jam jųdviejų bendra 

Kur Tu Eisi, ir Asz

Per keturias dienas apie 
penkios deszimts policijantu 
jo jieszkojo po Miami miestą. 
Marinai ir kareiviai buvo 
je tiems policijantams in 
ka.

NEGIRDĖTAS

MICHAEL TODD

Michael Todd, žinomas fil-

sto- 
tal-

wood, Calif., kuris žuvo ero
plano nelaimėje Kovo 22-tra 
diena kuri atsitiko Zuni kal
nuose New Mexico.

Sykiu su juo žuvo du vai
ruotojai, pilotai eroplano: 
William S. Vernor isz Fair
haven, New Jersey ir Tom 
Barclay, taipgi raszytojas 
Art Cohn.

Visos tos permainos buvo ir 
yra taikomos geriau ir tikriau 
susilyginti su Kristaus Kan
czia ir kaslink pasninku, kad 
daugiau žmonių galėtu prieiti 
prie, priimti Szv. Komunija.

Dabar per Didžiąją Sanvai- 
te, priesz Velykas stengiamasi 
arcziau prieiti ir apvaikszczio- 
ti Kristaus pergyvenimą.

Pesczesiams Eiti In Td?Ž 
Mokykla

WALLA WALLA, WASH.
— Whitman Kolegijos sztabas , 
paskelbė baisiai keistas žinias!
kurios, kaip perkūno trenks
mas sukriete visus studentus.

Naujas, ir iki sziol niekur 
negirdėtas instatymas: “Nei 
vienas Whitman Kolegijos 
studentas negaus jokios pini
gines pagelbos, negaus jokiu 
premijų, jeigu jis in 1 
su automobiliu atvažiuoja!”

Dabar per visus tuos kolegi
jos kambarius girdisi aimano- Prisieka: 
jimai ir graudus verksmai. Ne- Eisiu, 
girdėtas dalykas, gyva korone, 
kad dabar studentai turės peš
ti atklapatuoti in ta mokslo in- 
staiga!

Bet ežia, mums iszrodo labai 
geras nusistatymas: jeigu jau
nuolis gali nusipirkti automo
biliu, su juo važinėti ir ji užlai
kyti, tai jis gali ar turėtu ga
lėti ir už savo mokslą, be jo
kios pagelbos, užsimokėti.

Kai kuriems studnetams 
tiems, kurie toli gyvena ir kas
dien gryszta namo, automobi
lius gal ir reikalingas. Bet 
tiems studentams, kurie kole
gijos kambaruose gyvena, ar 
arti prie kolegijos turi kamba
rius, tai automobilius 
siszkai nereikalingas.

O tėvai, kurie savo 
duoda automobiliu, 
randasi dar tik ‘High School 
augsztesnioje mokykloje, tai 
savo vaikus dykina ir lepina,

‘ ir jiems mokslą truKdo.

WM. S. VERNOR

Visos apeigos dabar yra tai
kinamos in prisiminima Kris
taus gyvenimo ir kanczios.

Per Verbų Nedele, svarbiau
sios apeigos buvo iszkilminga 
procesija, priminti žmonėms 
Kristaus inžengima in Jeruzo- 
lima.

Bet visos tos permainos, vi- ■ 
sa ta nauja tvarka yra vien tik 
tam kad žmones labiau susivie- 
nintu su Kristaus Kanczios ei
ga ir kad visi Katalikai galėtu 
be jokio pasiteisinimo priimti 
Poną Dieva ne tik 
szventeje, bet ir kas 
Nes pasninkas 
trumpintas.

Daug musu, 
žmonių negali
nauju permainų, ir jie nori lai
kytis savo senu paproeziu. Bet 
ežia tik viena taisykle gali bū
ti laikoma: Ar mes esame 
szventesni ir geresni už savo 
Bažnyczios Popiežių, ar ne. 
Jeig-u mes dar norime skaitytis 
gerais ir isztikimais Katali-

dabar

Velykų
Nedele. 

labai su-

senesniuypacz 
suprasti szitu

Quixote” kuris butu buvęs di
desnis, puikesnis net ir už 
“AplinK Pasauli in Asztuonios 
Deszimts Dienu.”

Jo žmona, Elizabeth Taylor
Bet bagoezius Mike Todd buv0 ^am Pradėjus in ta 

buvo užsispyrės in New York Don Quixote veikalą loszti 
važiuoti. Du jo artimi draugai Fasku^ visiszkai mesti visa 
atsisakė su juo važiuoti ir ^osz’mo darba.
sziandien dar gyvi. Jis milijonu milijonus dole-

Jis iszskrido su dviejais la- r^us susikrovė ir milijonais 
kūnais ir draugu Art Cohn; ir Juos szvaiste. Nebuvo ant szio 
už keliu valandų atėjo tos sviet° likusio tokio bagoto po- 
liudnos žinios. no, kuriam pinigai taip neru-

Mike Todd, per savo trumpa' Petu> ir kuris tiek Ju turėtu', 
gyvenimą kelis milijonu dole
riu turtelius susixrove ir pra- 
szvilpe.

Sūnūs biedno sztorninko.ir 
Lenkiszko Rabbi Žydelio, susi
krovė daugiau negu milijoną 
doleriu pirm negu susilaukė 
dvideszimts metu amžiaus, ir 
visa ta savo turteli prakiszo yra vi,| pirm negu susilaukė dvide
szimts pirmo meto.

vaikams 
kai jie Pirm negu jis buvo dvide- 

, szimts metu amžiaus, jis ant 
i- Broadway, New York mieste 

jau buvo pagarsėjęs su baisiai 
puikiais ir dar ir sziandien 
skambaneziais veikalais kaip: 
“Up in Central Park”, “As 
The Girls Go” ir “Mexican

“SAULE” =531 Hayride”. Ir priesz savo mirti 
jis renge dar didesni, dar pui
kesni veikalą teatrui “Don

Didžios Sanvaites, Ketverge 
glebonams buvo insakimai in- 
sakyta musu diecezijoje nu
mazgoti dvylikos parapijiecziu 
kojas, taip kaip Kristus priesz 
savo kanczia dare.

Subatos ryto pamaldos yra 
nukeltos in Subatos vakara, ir 
pasninkas dabar yra per visa 
Subatos diena, ne taip kaip 
pirmiau buvo tik iki pietų.

Matyti kad visos szitos nau
jos permainos, tik .gryszta in 
sena Lietuviu tvarka ir nusi-

kais, tai mes turime daryti 
taip kaip musu Szventas Tėvas 
Popiežius mums insako.

Liuteris jautiesi didesnis ir 
szventesnis už musu Szventa 
Tęva, ir todėl jis tapo atskalū
nas ir todėl jis susitvėrė savo 
tikėjimą. Nei vienas isz musu 
ne esame nei geresni ir nei 
szventesni už visa bažnyczia, 
ir už tai turime sekti Bažny- 
czios insakymus.

SKAITYKIT

PLATINKI!!

VIENISZAS
DIDVYRIS

Laukia Iszgelbeti
Prancūzija

greitai iszriszti.
Intakingas Prancūzu laik- 

rasztis ana diena, ant pirmo 
puslapio pasakė: “Mes savo 
kraszta ir savo gyvastį pave
dame tau Generole de Gaulle:

Jis galėtu kad ir sziandien 
smurtu visa savo kraszta už
imti, bet jis yra pasakęs, kad 
jis nei rankos nepakels kol pa- 
yts Prancūzai ji nepakvies.

Colombey-les-deux-Egliseš,
— Prancūzai ima biski in pra
eiti žiūrėti, ir biski po biski 
ima in protą ateiti. Jie da\iar
ima susiprasti ir prisipažinti, PABĖGĖS MARINAS 
kad jeigu Prancūzija bus isz- 
gelbėta tai vien tik Generolas, .. .
Charles de Gaulle ja iszgelbes. i FBI Policijos Suimtas 

Generolas Charles de Gaulle 
buvęs pasiprieszinimo vadas 
per antra kara, savo žmonių

Loszimo pasaulyje nebuvo 
tokios garbes, kurios Mike 
Todd nebutu susilaukęs.

Jo vardas, losziku tarpe 
skambėjo kaip isz kokios pasa
kos. Tik vardai jo veikalu 
skamba kaip ilga litanija isz 
pasakos.

Net ir jo skolos, per nepa- paniekintas, savo draugu isz- 
sekmingus metus, buvo pasa- 
kiszkos. In kelis menesius jis 
buvo insiskolines daugiau ne
gu viena milijoną viena szim- 
ta tukstaneziu doleriu. Už ke
liu trumpu menesiu jis isz tos 
milžiniszkos skolos ne tik isz- 
lindo, bet ir sau kelis milijonus 
pasidarė.

Ka tik jis dare, jis kaip koks 
milžinas dare. Kai jo paskuti
nis veikalas “Aplink Pasauli dienas numalszinti,

(Tasa Ant 4 Puslapio) Į kraszto politinius

tremtas, buvęs Prancūzijos 
didvyris, ctebar vieniszas irt 
nusivylęs, gyvena pats sau vie-’ 
nas toli nuo savo buvusiu 
draugu ir pasekėju in Colom- 
bey-des-deux-Eglises.

Beveik visi Prancūzai tiki 
kad jeigu gali j u kraszta dabar 
iszgelbeti, tai yra Generolas
Charles de Gaulle. Jis gali ta kos metu amžiaus Lawrence 
sukilimą Algerijoje

PINE HILL, N. J. — Jau
nuolis isz Philadelphijos, ku
ris buvo pabėgės isz Marinu 
lagerio, in Camp Lejeune, N. 
C., Rugsėjo 22-tra diena buvo 
surastas savo tėvu vasarnamy
je, in Pine Hill, New Jersey.

Jis ežia turėjo prisikrovęs 
gana maisto del keliu menesiu.

FBI policijos agentai su vie
tines policijos pagelba suėmė 
ta pabėgusi marina devynioli-

in kelias H. Lederman. Jis policijai ne- 
ir savo pasakė kas jam visa ta maista 

klausimus buvo parūpinęs.
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sari ir szi a vasara.

Kas Girdėt
na. ir parduoda, negu pernai.

Ateinanti Nedelia pripuola 
“Vekbu Nedelia“. Tai yra pir
ma Did'žiosips San vaites. diena, 
primena mums Jėzaus Kris
taus iszkilmingai in Jeruzale 
Atvykimą.

. Apie szeszi szimtai tukstan- 
cziu Amerikieeziu skris ar 
plauks skersai Atlanto mares 
iii Europa, Tai bus .apie szesz- 
tas procenta s daugi an negu 
pernai.

Tnla ponia dikeziai savo vei
dą nusitepusi, norėjo syki isz- 
juokli kavalierių, kuris ne- 
sziojo marga bruslota,, tarda-
ma:

— Ar matei kada tamišta 
beždžione ?

Buffalo mieste, New York: 
Niagra Frontier autobusu 
kompanija, per visa. Gavėnia 
veže ir veža, kas Nedelia visus 
in baižnyczia ir parveža visai 
už dyka. Szi 1a. ipatarnavima 
kompanijai duoda Nedeliomis, 
nuo penktos valandos isz ryto 
iki antros valandos po pietų;

Jau dabar sunku gauti kam
barys goresniuose Europos 
vieszbucziuose, visi isz anksto 
Amęri ki eeziu užpraszy t i.

Daugiausia Amerikieeziu va
žiuos in Brussels kur rengia
mas “World’s Fair” kuris szi 
pavasari atsidarys. Paskui in 
Antwerp, Londoną, Cbpenha- 
gena, Paryžių, Venice, Flo
rence ir Naples.

— Gyvos nemaeziau, bet 
maliąvota tai man tankiai at
silaiko matyti, atsake kava
lierius.

Platinkit “Saule”

Pypkes Durnai
Paczto szta.bas pranesza kad 

pereitais metais paeztoriai bu- 
vo priversti in paczta sugran 
žinti dvideszimts viena milijo
ną laiszku, nes antraszus nebe
galėje suskaityti; taip prastai 
jie buvo paraszyti.

Apie pusantro szimto tuks- 
tancziu Amerikieeziu automo
biliais važines po Europa. Jie 
tuos automobilius tenai pirk
sią ar randavuos.

Tvirtina,...

Žmones, atostogaudami in 
New Hampshire valstijai kas 
metai praleidžia apie du szim- 
tu milijonu doleriu..

Kelione ant eroplano tarp 
New York ir Londono, ten ir 

kasztuoja puspenkto 
doleriu, nerokuojant

atgpl 
szimto 
taksu.

Kaip Amęrikiecziai perkasi 
naujus •aut omobiliūs?

Devyni isz dęszimts duoda 
savo sena, automobiliu kaipo 
ant rankos pinigus.

Trys isz penkių skolinasi 
reszta damoket i.

Du isz tpenkiu pilnai, gry
nais pinigais už ta savo nauja, 
automobiliu užsimoka,

Trys isz penkių ant trisde- 
szimts menesiu iszmokesczio.

Du isz penkių skolinasi pi
nigu ant trumpesnio laiko.

Žmones kurie uždirba pen-

eroplanu kompanijosNors
tikisi kad biznis ‘bus geras szia 
vasara, bet tuo paežiu sykiu )a- 
bai sekai bedarbes eiga Ameri
koje. Jeigu vis daugiau ir dau
giau žmonių netekes darbo, tai 
ir keleiviu skaiezius sumažės.

Anglijoje. automobiliu fab
rikantai nesiskundžia, sako 
kad biznis niekados nebuvo 
geresnis.

Anglai sžiais metais dvigu
bai daugiau automobil in gan i i -

Kokis tai mokytas filosofas, 
Tvirtina buk apsipaeziavimas 

tai kare.
Visi vėl kalba kad
Kare tai pekla.
Isz to pasirodo jog
Apspiacziavimas tai 

tikra pekla,
Ar taip?

VAGYS DUONOS
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

isz nežinomu ne ineitu in skie
pą. Geri prieteliai ramiai kal
bėdamiesi prie kauszo apie per 
keliolika minui u, ir tame ūžte 
mijo duonkepis per duis teei
nanti koki sudžiuvusi ir ap
driskusi žmogų iii jo duonini

skiepą, kuris matydamas;' kad - 
ten nieko nėra, pasieine kepa- 
luka. ketursvari duoneles, pasi
glemžė po suplyszsin skvernu, 
ir jau cimforino per slenksti 
■lauk. -

Nenuėjus nebagui su laimu- 
ne keletą; 'žingsniu, duonkepis, 
iszbeges su draugu isz karcia- 
mos, tuojaus szuktėlejo polici- 
janta, kuris sustvėrė nebaga 
vagi prie gana atšakiai matan- 
eziu liudininku, tuojaus kuda- 
sis nuply'szelis likos aresztavo- 
tas ir perduotas teisdarystai, 
prie suraszytojo įprotokulo.

Teisybe, nebagas gana aisz- 
kiai pats prisipažino prie papil 
dimo vagystes. Nevalgęs jis 
buvo jau dvi dienas alkis dras
kė jau, o vidurius neperken- 
cziamui, skiepe ne buvo nieko, 
neiszsilaikydamas nuo alkio, 
pasiėmė ketursvari kepalėli 
duonos duodąms kaip nors isz- 
sipainioti isz nagu alkio. Su
džia. Hawkins tuojaus tuojaus 
paszauke uredninka del iszve- 
dimo viso patyrimo.

— Ka. tamista žinai apie szi- 
ta kaltininką, paklausė liudi
ninko tyrinėtojas.

— Yra. tai dairszius žmogus, 
jisai neturėjo niekad jokiu pro 
vu darbavosi visada, sanžinisz- 
kai, nemaneziau niekad geran- 
janti, vis buvo paezedus. Jis 
isz savo ranku uždarbio maiti
na savo motina ir jauna jo se
serį trijų metu, teipgi maža 
dukteri. Priesz tris menesius, 
jo fabrikantas pas kuri, dirbo 
subankrntijo, ir nuo tada-, dar
bo iki sziol negali gaut.

Sudžia Hawkins iszklauses 
viso to tyrinėjimo, ir liudinin
ku kalbos, iszdave isztarima. 
nuo ‘bausmes paluosuojant ne
baga už pavogimą kepaluko 

•v" >

diiortos, ir prie pabaigoj ant 
atsisveikinimo, tarė:

— Žmogeli, papildei va
gyste yra. gryna teisybe. Isz 
tiesos matymo, bausmes esi 
vertas, nes apeina teismoje tas 
kad kepalukas duonos pavog-

—kr>—htfesfanestns doleriu—ai—

Pirkite U. S. Bonus Pirkie U. S- Bonus! Pirkite V. S. Bonus
daugiau, ant metu, pernai pir
ko asztuonios deszimfs penkta 
nuoszimti visu nauju automo
biliu.

Szitiė žmones sudaro mažiau 
negu puse musu kraszto gy
ventoju. i

Didesne dalis Amerikieeziu 
valdo tris czvertis visu ineign, 
algų ir pinigu Amerikoje.

Reiszkia, mažesne ir bied- 
nesne Amerikieeziu dalis di
desni nuoszimti nauju automo
biliu perkasi.

iSziais metais nauju automo
biliu fabrikai gamina ir iszlei- 
džia treczia nuoszimti automo
biliu negu peniai sziuo laiku.

Europiecziai su nekantrumu 
laukia Amerikieeziu a t važi no - 
jaut su savo pinigais szi pava-

ti auksini laikrodėli. Tuom-gi 
laik, vienok asz tave nubaust 
nenoriu kaipo sudžia, bet kai
po žmogus krikszczioniszkas.

Isztares sudžia tuos žodžius, 
paemes jo ne'bago skrybėlė, in
dėje in ja pats pirmiausia šva
ra, szterlinga ir aplink per su
sirinkusius žmonis, advokatus, 
voznas sūdo eidams, surinko 
joipaszelpa vargszui su szeimy 
na. Nabagas varguolis, maty- 
dams, tartum dangų atsivėrusi 
szirdyje slidžios Hawkino, pa
juto aszara iszsiverženczia isz 
savo akiu kad sutaikent jam 
surinktas aukas, negalėjo isz 
susijudinimo nei žodžio pade- 
kavones isztarti, apart linkte
lėjimo galva, ir iszejo.

— Atveskite dar duonke
pi! Tarė sudžia.

Kada-gi duonkepis 
tuojaus liepe paduo t i e 
del apskunstuju.

— Esi tarė sudžia, nęsi- 
drovejai inmesti in kalėjimą 
ta nelaiminga žmogų kuris tau 
paėmė už keliu pensu vertes, 
jog tu isz. ipa.virszutinumo to 
žmogaus, galėjai pažinti, kad 
tai ji pasknlinybe- prispyrė 
prie vagystes. Priveda! prie to 
jog galėjo būtie nubaustas kai
po vagis, iszskirtas isz žmo- 
giszku tiesu. Viską ta padarei 
tu žmogau, kuris esi sotus, pa
valgęs ir atsigėrės, puikiai ap
sirėdęs. Kas-gi da aršziau, 

' sztai priesz valanda, kada visi 
daverne aukas in skrybėlė mes 
darni pinigus del to biednioko, 
tu tiktai vienas nedavei nieko! 
Apsieišiu-gi asz su tavim kai
po sudžia.

Pasirejnent ant tiesu iszduo- 
tu per Karaliene Elzbieta, pa
skyrė bausme duonkepui viena 
diena in kalėjimą, už tai, kad 
jis savo skiepą paliko viena, ir 
tuonii pagundė iszalkusi vargo- 
žmogų prie pipildymo vagys
tes.

— Valandoje, kada, naba
gas varguolis inženge iii savo 
nameli sii pagelba. paaukauta 
del jo szeimynos, inženge kie
tasis duonkepis in kalėjimą 
Halloway.

atėjo,

Taip pat pasielgė sau Londo
ne sudžia. Hawkins 1890 mete, 
kaip dabar puikoje mintyje 
padare sudžia jauna, mergaite 
suvargusia paluosuodams nuo 
bausmes Chateau Thierry.

----- .GALAS-----

Here’s How Payroll Savings
Can Make That Dream Come True

KATALOGAS 
KNYGŲ

arba pradžia
SKAITYMO

...ir... į
RASZYMO į 

n I pus. Did 5x7 rol. j

If accumulating the down payment has, 
been keeping you from building the 
house of your dreams, chances are you’ve 
never tried the Payroll Savings Plan. 
Because this is the easy, automatic way 
to meet any down payment—for a house 
or any large purchase.
All you do is sign a Payroll Savings ap
plication at your pay office, naming a 
certain sum to be set aside for you each 
week—a few dollars or as much as you 
want. After that, your saving is done for 
yoif—automatically.
And every time there’s enough in your 
account, a U. S. Series E Savings Bond 
is purchased in your name and given to 
you. Soon the few dollars saved from 
your pay each week add up to a gener
ous amount? •

So don’t get in the dumps about down 
payments. Meet the cash needs for your 
dream house the way millions of other 
Americans are meeting theirs—join the 
Payroll Savings Plan today. Or, if you’re 
self-employed, invest in Bonds regularly 
where you bank.

How you can re 
on the systematic pi

ach you 
irchase

If you w

$5,000

savings 
f Saving.

ant appro

$10,000

goal
Bonds

xlmately

$25,000

Eo<h week for 9 years 
and 8 months, save . . $8.80 $17.60 $44.00

Eat’i week for 19 yea/s 
and 8 months, save . . $3.75

' A A, 
$7.50 $18.75

Pi.il cf Every American’s Savings Belongs in U. S. Savings Bpnds

Dabar Po 25c. 
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas isx 
šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—V aidelo ta, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszkn 
’ižliėkn Su paveikslais. 177

"'•A lj dideliu puslapi n,

apraszy-

apysaka 
szimtme-

No.lll—Sziupinis (3 dalis) I 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlius; Apie bo- | 
ba ka negalėjo savo liežuvio | 
sulaikyt;, Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe’ meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
'•odos, trumpi pasakaitymai ir 
1.1., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktų 
62 puslapiu, 20o.

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, 35o.

No.150—Apie Duktė Akme- 
norians, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slėptu 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- 
»»4>r***#***+4***>r** *******

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

lapių. 20c.
No.158—A p i e

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigauta* 
Vagis. 80 puslapiu, 20c.

'No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku- ■ 
nūs; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Ka-imiecziu 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.

Kapitonai

Kitokios Knygos

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

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

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

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jėzus o Kristuso 

, 15c.
No.197—Graudus Verksmai 

arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu< 

i 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- 
į torija isz Pirmutiniu Amžių 

Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
No.201—Istorija apie Amži

na Žydą. Jo kelione po svietą 
, ir liudymas apie Jezu Kristų. 

Pukius apraszymas. 20c.
No.202—Novena, Stebuklin

go Medaliko Dievo Motino! 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas 5

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

Įpįr* Nepamirszkite dadetl 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO. 
Mah&noy City, Pa., - H. B. I

prisiun-

ir Pini- 
“visada 
tik ant

M Pirkte U. S. Bonus!



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

GERAS
4 ■

JJUVO vakaras, ant Rusisz- 
ko steipo slinko veizi mėlis. 

Ant arkliu ir vežimėlis. Ant 
arkliu ir vežimo tuojaus galė
jai d'asiprast jog tai Lietuvisz- 
kas kolonistas. Arkliai bego 
greitai, o sėdintis vyras ruko 
malsziai pypkute. Buvo tai 
Martinas Kruopkute, vežė jis 
turtinga kupcziu ant stoties, 
tasai kupczius atėjo pa vakari 
in kaima praszydamas idant 
katras isz. kolonistu ji nuvežtu 
in geležinkelio stoties idant 
galėtu spėti ant trūkio. Davi
nėjo rubli daugiau idant ji tik 
pristatytu ant stoties ant de
vintos valandos.

Kru.opku.tai mažai apietine- 
jo tasai uždarbis, o kad. kėlės 
buvo slidus, jis tik vienas tu
rėjo kaime pakaustintus ark
lius.

Kadai taip važiavo dviese o 
tamsuma juos apsiaubinejo, 
pradėjo kalbėtis tarp saves 
apie szi, ta.. Kupczius buvo už- 
sikietejusiu. Plaišu, bet kalbėjo 
gerai Lietuviszkai.

— Neturėki e man už pikta, 
juokėsi kupczius, 'bet jus, Lie
tuviai, esate navatna tauta, 
dirbate sunkiai ant jusu ukiu, 
o kiti isz to turi nauda.

— Gal but, atsiliepe Kruop
kute.

—i Kode! neužsiimia.t kup- 
czysta.? Juk viszta neiszkrap-. 
szto grūdeliu del kitu.

— Ne esame visztoms, atsi
liepė sausai Kruopkute. Priek 
tam, andeli ir kupezystoje ne
apsieina be melaigyseziu ir ap
gaudinėjimu, o mes turime 
sanžine.

— Sanžine! Kas tai yra 
sanžine? Juokdamasis piasaau- 
ke Prūsas. Tai jusu kvailas ti
kėjimas jumšVnkvepe Sanžine. ,

—- Neturiu asz tiek mokslo 
idant tau išzreikszt,' kas 1 tai 
sanžine. Bet man nuduoda jog 
sanžine tai yra atsai balsas ku
ris viduryje žmogaus kalba, 
kas yra. geru, o kas griekas 
priesz Dieva.

— Grieku! Tai vela jusu 
lietuviszkas iszradimas! Klau
syk, geras žmogeli, grieko su
vis nesiranda! Iszmuszk' sau 
ta nuomone isz galvos, o bus 
tau lengviau ant svieto gyvent.

Kruopkute užpyko. Palbido 
arklius grecziau ir užsimislino ■ 
giliai. Po valandėtai pradėjo 
kalbėti:

— Tai ant tikrųjų nesiran
da Įgfrieko, nei sanžines, ne pas
kutinio sūdo po smert '?

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja 
in- kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia "kad .jiems 
"Saule" eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsimo 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa "paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto!" Szirdingai Acziu!

—"Saules Redakcija,"

—• Žinoma, kad ne, tai yra 
tik 'žmonių pasaka.

—7 O, asz tau darodysiu jog 
yra griekas ir sanžine ir gerai 
in tai intiket.

PAMOKINIMAS

.Jau jeigu kone visur 
yra valkatų,

Terp Lietuvaiczin musu 
rūtelių,

Tai arti Filadelfijos gali 
jais užtikti,

Kaip bambliais nakti 
iszsivelka,

Net isz. ryto parsivelka. 
Tėveliai nieko nesako 

ant to,
Kaip bus su dukrele 

tiek to.
Su saviszkais ne nori 

užsidėt,
Ir in. juos, visai kalbėt, 

Ne ant ju ne 'žiuri, 
Ba žalablekius turi.

Negana, kad neszneka, 
Nes da ant juoko palieka, 
Ba mat, kožna bimbaline 

atlyke.
Niekam netikę.

Jusgi vyrai sustraikuokite 
Del tokiu valkatų gero 

neduokite,
Ba jeigu josios su jumis 

t ei p a psieina ,
Tai ir del jus kitaip 

neiszeina;
Taip padarykite, 

! O nesigraudysite.
* *

Illinojuje vienam mieste, 
Randasi fenais merginos 

, kelios,
Kurios mėgsta ant 

Salinninko trepu sėdėti, 
Ir ant praeinaneziu 

j žiūrėti.
Kaip kas Lietuviszkai 

užkabina,
Nosi nukreipė in szali 

ir gana,
O nakti su kitais, 

Su pajuodusais rymionais.
O rūteles darote negerai, 
Tiejei juoduliai biaurus 

svetimtaueziai,
I Neužilgo ant jus 

užklupsiu, 
O tada biauriai kaili

. iszlupsiu.
* * *

Pennsylvanijoj steite, 
Badai vienam pleise, 

Ten visokiu poru rasi, 
In katra szali nueisi. 
Daug su savo vyrais 

pasimetusiu, 
Taikoje negyvenusiu.

In kitur autobiliais bėga 
O Lietuviams daro 

geda.
Nekurtuos vyrus nuo 

paežiu atskyrė.
Gyvenimą payre. 

Tikra pekla amžina, 
Tegul jais biesai, 

Bus gana.

— Ne, mano 'žmogeli, to 
man neda.vesi. Skaicziau apie 
tai daugeliose knygose, bet ten 
apie tai nieko neradau. Kaip 
tu man davėsi jog yra griekas 
ir gerai in tai tikėt?

— Pažiūrėsime, atsiliepe 
Kruopkute ir užtilo.

— Kaip toli lyg stoties, 
paklausė po valandėlei Prūsas.

— Apie asztuoni viorstai, 
aiplinkin nesiranda gyvos dva
sios, atsiliepe Kruopkute. To
nais randasi gili upe kurioje 
rado smerti du kupeziai po 
apipleszimui per piktadarius. 
Tenais, kur toji krūva akmenų 
tai vieta kur keturi metai at
gal likos nužudintas turtingas 
kupczius.

Pakelevingui net szirpuliai 
pere jo per peczius. Iszeme re
volveri isz kiszeniaus. Staigai 
Kruopkute atsigryžo ir isz ne
tyčių isztrenke revolveri isz 
kupeziaus rankos. Kruopkute 
greitai pasilenkė, pagriebė re
volveri ir insidejo iri kiszenin.

Kupczius žiurėjo ant jo isz- 
sigandes, bet nieko nekalbėjo. 
Bet greitai nusiminė kada pa
regėjo rustu, ir persimainusi 
veidą Kruopkutes. Tame veži
mėlis susilaikė. Lietuvys nu- 
szoko, pagriebė už kalnieriaus 
drebanti Prūseli ir nutraukė 
nuo vežimėlio.

— Žmogau, kas tau, pasi
darė? Ko nori nuo manes? Ar 
pasiutai? Paszauke su baime 
pakelevingas.

—• Noriu tave nužudyt! Pa
szauke Kruopkute užsirūsti
nęs. Iszeme isz aulo- ilga peili 
ir laike priesz akis drebanezio 
Prūselio. Atsiklaupk ir sukal
bėk nors kokia, maldele! Po 
tam su szituom peiliu perpjau
siu tau gerkle!

— Del meiles Dievo, ar tu 
pasiutai, reke kupczius isz vi
su pajiegu gindamasis. Bet 
musu Kruopkutis buvo vyras 
kaip aržuolas ir tuojaus padė
jo silpna Prūseli ant žemes. 
Dabar pažino jog pražuvo ir 
szauke:

—- Paimkie mano pinigus, 
o palik man gyvasti! Reke Vo- 
kieszkai ir Lietuviszkai.

— Pinigus paimsiu ir be 
tavęs, kada tave užmusziu.

— Ka. tau padariau, jog tu 
mane nori Užmuszt! Susimilk 
ant mano paezios ir vaikeliu! 
Prislegiu tau jog niekas apie 
tai nedažinos, paimk pinigus 
bet palik man gyVasti! Susi
milk ant. manes, reke žegnoda- 
masis tankiai.

Paleido Kruopkutis savo am-1 
ka tardamas:

— Ėsi mano rankose, nie
kas tave neiszgelbes: nei tavo 
pinigai, nei revolveris nei tavo- 
iszmintis. Jeigu tave užmusziu 
czionais, niekas apie tai neda
žnos. Kas apie tave rūpinsis 
ar tu pribuvai ant stoties ar 
ne? Kruopkuti pažysta visi 
kaipo gera. vyre. Bet jeigu bu- 
cziau negeru tai pralobcziau 
ant tavo pinigu, padarycziau 
giszefta, kaip tu kalbi. Bet asz 
bijau Dievo Kuris mato viską. 
Sanžine man kalba jog to ne
privalau daryt, nes tai griekas 
ir prasižengimas prieszais Die
vą. Už tai kad bijausi grieko ir 
sūdo, pasiliksi prie gyvasties.

Kupczius žiurėjo atsiklau
pęs ant jo su iszverstom akimi.

Kruopkutis kalbėjo toliams

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
Mahanov Citv, Pa.. U.S.A.

in iszblausi Prūseli:.
— Juokaisi isz to, jog mes 

prasti mužikai tikime in grie- 
ka ir sanžine ir toliams kalbė
jai jog negalėsiu tave pertik
rini jog tikėjimas yra žmogui 
reikalingas. Tas-gi mano tikė
jimas tave iszgelbsti nuo mano- 
peilio. Pasakyk man dabar ar 
yra griekas ir sanžine, ar ge
rai tikėti in tuosius dalykus?

Iszbales ir drebantis Prūse
lis pakilo nuo žemes ir atsilie
pe:

— Taip, pripažystu jog .yra 
Dievas, taipgi randasi griekas 
ir sanžine.

—t Na tai gerai, dabar gali 
atsisėst nes turime greitai va
žiuot idant spėti ant trūkio, 
nes ir taip sugaiszinom daug 
laiko.

Važiavo greitai. Neprakal
bėjo nei žbdelio tarp- saves. Po 
kokiam tai laikui davažiavo 
prie stoties. Nusėdo abudu, nuo 
vežino, o Kruopkute nunesze 
pakelevingo kupareli. Prūse
lis inąpaude Kruopkutei dvi- 
deszimts-penkine in delną;, bet 
jisai iszsikalbejo pinigus pri
imt kalbėdamas:

— Sutikome ant trijų rub
liu, o daugiau nepriimsiu.

— Tai acziu tau už gera 
pamokinimą. Ęuvo geras, bet 
rustus isz tavęs daraktorius. 
Neužmirsziu to pamokinimo 
niekad, nes per ji persitikrinau 
jog yra Dievai tikėjimas ir 
sanžine.

— Nepykie ant manes jog 
uždaviau tau tiek baimes, 'bet 
kitaip nebutumai intikęjas. 
Atsimink kartais apie pamo
kinimą kuri aplaikai nuo Lie
tuvio už dyka. Laimingos ke
liones !.

—GALAS—
-f ________________
Atsimink! Mielas Skaityto

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

Ant Gavėnios
—t—

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, 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- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, 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 dal prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa. ' T • * f .
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KA GALI MEILE 
KŪDIKIO

Tikras Atsitikimas.

rpEVELI! Juk sugryszi isz 
isz kasyklų, klausė asztuo

ni u metu Mariuką, savo tėve
lio angliakasio, su kuriom kas 
diena eidavo- prie kasyklos, 
idant ji palydėt prie darbo.

— Žinoma, mano kūdiki, at
sake, nusijuokęs angliakasis, 
bueziuodamas veideli savo- 
vien turteles.

— O ar galima kasyklosia 
numirti?

— Galima numirti laibai 
staigai, bet nesirupyk, grei- 
cziau nenumirsiu, kol apie tai 
tau nepasakysiu.

Ir nusileido in giluma; žemes 
o maža Maruka su baime žiurė
jo in gilia, juoda skyle kuriuoje 
josios tėvelis dingo. Mylėjo ji 
savo teveli visa savo szirde. 
Ne turėjo daugiau nieko ant 
szieto, kaip tik ji. Motina mirė 
praeita meta. Tik del jo gy
veno.

Sztai, pasklydo žinia, po apy- 
linkia, buk kasyklosia pakilo 
baisi eksplozija. Pakilo riks
mas ii’ verksmas moterių- ir 
vaiku. '

Pradėjo isztrankinet isz ka
syklos mirusius ir apdegintus. 
Su laime temino ant visu Ma
rinka katruos isz kasyklų isz- 
traukinejo. Josios tėvelio terp 
juju nesirado.

-— O gal dabar isztrauks ji 
in virsziu paantrindamas nuo
latos per keturesdeszimts va
landų, o per visa ta laika neu-ž- 
merke akiu nei ant valandėlės.

Jau isztrauke visus isz ka
syklų, bet tėvo Mariutės terp 
ju nesirado. Dingo neiszaisz- 
kintu bu du. Perkratė visus 
•kampus, >bet niekur nerado jo
jo pedsakio. Mariuką nenu- 
ilstancziai stovėjo prie szapto 
graudžiai verkdama, jog net 
kiecziausia szirdis susigrau
dino :

Jieszkokite mano tėve
lio! Teveli kur tu?!

— Gal danguje atsiliepe 
inžinierius, kuris daži urine jo 
darbininkus prie gelbejimo 
nelaimingu.

— Ne! Atsiliepe tvirtai, 
jog inžinierius net nusistebėjo.

—- Del ko ne?
— Ba tėvelis man kalbėjo, 

jog greieziau nenumirs kol 
man apie tai nepasakys.

— Vargsze tu mano! Gailė
damasis mergaites, kuris pats 
turėjo namie kelis vaikus ir su 
prato gailesti mergaites.

— Nuleiskie mane ponas 
in kasyklas, jieszkoti savo tė
velio.

— Nesurasi jo!
— Jieszkosiu kol ji surasiu 

o surasti ji turiu!
Inžinierius davėsi prisikal- 

bet mergaitei, ir nuleido ja in 
giluma kasyklų su kitais, ir 
pats nusileido, idant da karta 
jieszkoti nelaimingo angliaka
sio.
' Isz pradžių, Mariute persi
gando, nepaprastu tamsumu 
kasyklosia, bet tuojaus baime 
perejo ir pradėjo jieszkoti tė
vo. Jieszkojo teip per visa 
laika, szaukdama be atilsio:

—- Teveli, atsiliepkie!
Inžinierius turėjo jai prie

varta, iszgauti isz kasyklų. 
Atidavė vienai szeimynai, su 
prisakymu idant josios neleis

tu prie kasyklų. Bet in kelias 
valandas po tam, kada inžinie
rius insileido in kasyklas paju
to kad ji kas trauke už surdo- 
to. Buvo tai Mariute kuri ji 
perpraszinejo jog peržengė jo- 
paliepima, inlindo in kare, ir 
su juom nusileido in. kasyklas.

Pradėjo vėla jieszkoti tėvo.
— Czionais randasi tėvelis! 

Paszauke staigai.
Visi nusistebėjo neiszpasa- 

kytinai.
— Kur?
— Sztai jojo surdotas. Czio

nais randasi mano- tėvelis!
Kiti darbininkai pribegio ar- 

cziau paregėjo kabanti surdo- 
ta prie užgriauto brnsto. Tuo
jaus pradėjo griuvėsius atka- 
sinet ir ne po ilgam paregėjo 
lavona dingusio angliakasio.

Mariute sukliko "tėvelis!" 
Ir mėtėsi prie jo kaklo uždeng
dama jojo veidą pabueziavi- 
mais.

Atstume jai palengva in szo- 
na ii’ persitikrino jog angiaka- 
sis randasi da prie gyvasezio, 
bet buvo apalpias isz stokos 
szviežio oro ir maisto. Nune
sze ji namo, daktaras neatsto
jo nuo lovos, kol ji neatgaivino 
o kaimynai rūpinosi idant jam 
su Mariuką nieko nestuokuo- 
tu.

&
Po keliu dienu, pradėjo svei- 

kotis, o in menesi laiko norints 
da silpnas, 'bet nusidavė in 
darba.

Mariute da daugiau mylėjo, 
ba būdamas užgriautas nuola
tos mistino apie josios siratys- 
ta ir tas daugiaaše užlaikinejo: 
prie gyvasezio.

Mergaite apkabinus tėvo 
kakla, tarė:

— O teveli mieliausias, tai 
pats Dievas surėdė, juk jisai 
žinojo jog man prižadėjai pa
sakyti jog greieziau nenumirsi 
kol apie tai man nepraneszi.

Drūtas tikėjimas ir viltis kū
dikio sugražino jai teveli.

GALAS.

LIETUVISZKAS SURIS

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 Angelines
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

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

Andruliai gauna 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 patenkina 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

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

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
i. 4» ■ . ,4 ■

JOHN ANDRULIS, Pres.
FOUNTAIN — MICHIGAN XL

■ .
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VAGYS DUONOS
” • ; -t

perseniai su ne paprastu 
intempimu atkeipc aki žmo

nių viena isztarme bausme po
licijos pataisos Chateau Thier
ry, kur sūdąs Prancuziszkas 
palnosavo biedna. mergaite 
nuo bausme, už pavogimą ke
palo duonos isz duonkepiszko 
skiepo..

Prie vedimo; teismos, slidžia 
patyrė, kad mergaite gana 
dirbti malonėjo, bet kad darbo 
niekur negavo jijie nebagele ’ 
turėjo maityte savo motina su 
mažu kūdikiu isz jos tik darbo 
pajėgu, ir priek tam jau per 
keletą dienu pati 'buvo ne val
gius, todėl pasidrąsino ir pavo
gė kepaluka duonos. Sudžia 
nuo bausmes jai palnosavo.

e ♦> ♦
Szitokia isztarme primena 

teismą priesz keletą metu ga
na isz asztrihusiu sudiu per 
sudžia. Angliszkai Hawkinsa.

Hawkin so isztarme; plaicziu 
■tada, parėjo negu szioji isz Cha 
teau-Thierry, nes Hawkinas ne 
tik kaltininką paluosavo, bet 
skundiką nubaudė pasiremda
mas ant "statuto" su dulkeju- 
seme raszta Angliszkn žinosią. 
Tie atsitikimai suteikė Hawki 
nui tiesa, inmestie skundiką in 
kalini už tai, kad jam duonke
piu pavogė biednasis dnonosi 
kepaluka.

Reikalas buvo toks:
Žiemos laike 1890 mete, vie

nas Londoniszkas duonkepis,. t'susilankęs in Savo skiepą gana 
gera pažinstama dranga, kuris .. ..
ji pasiprasze in artima kar- 
cziama, del stiklo alaus. Duon- 
kepis gana greitai susitaikė 
ant papraszymo draugo, neš 
isz kareziamos ganai jau gerai 
buvo matomas skiepas kur 
duona stovėjo, ir jis prie pasi
kalbėjimo iszsigerant, ganai 
gerai galėjo vaktuoti idant kas

(Tasa Ant 2 puslapio)



“ SAULE” MAHANOY CITY,

Kristaus Garbes Valanda! 
“Jie atvede asile ir asilaiti, 
uždėjo ant ju savo drabužius 
ir užsodino. Ji ant virszaus. 
Labai didele minia tiese sa

ŽiniosVietines
Subatoj pripuola^ SS. 

Jono ir Baraksius, ir S?v. Kiri- 
lio, o* Tautiszka Vardine: Ri
kio. Ir ta dienai: .1638 m., pir
mieji Szvedai atvažiavo iii j 
Amerika ir apsigyveno prie 
Delaware upes; 1790 m., gimė 
John T'alylor, deszimtasis Ame
rikos Prezidentas.

Publikines mokyklos už
sidarys del Velykiniu Szven- 
cziu Petnyczioj, Balandžio 4-ta 
diena, 4-ta valanda po pietų, o 
mokslas prasidės Panedelyje, 
Balandžio April 7-ta diena.

Kita sanvai te: N odei io j 
pripuola Verbų Nedelia, nuo 
szios Nedėlios prasideda Di
džioji įSanvaite, taipgi Szv. 
Kvirino, o Tautiszka Vardine: 
Strumybe. Ir ta diena : 1867 nu, 
Amerika nusipirko Alaska nuo 
Rusijos; 1282 nu, Sicilijos 
Miszparais. Tukstanezai Pran
cūzu buvo iszžudyta Palmeros 
mieste, Italijoje.

Panedelyje pripuola, pas
kutinių diena szio menesio, o 
Utarninke pripuola pirma Ba
landžio (April) diena. Panede

Antras Dausu Pabūklas

Laivyno inžinieriai ežia 
rengia antra pabukla in dau 
sas, kuris yra intaiKintas in 
to “Vanguard” pabūklo no
sį, pirm negu buvo iszszau- 
tas nuo Cape Canaveral, 
Floridoje.

Jame randasi intaisai isz- 
leisti žinias per radija, atgal

VERBŲ NEDELE
R

vo drabužius ant kelio, o kiti 
kirto medžiu szakas ir Klojo 
ant kelio. Ėjusios priesz- 
akye ir paskui sekusios mi
nios s z a u k e, sakydamos: 

lyje taipgi pripuola Szv. Balki
uos, o Tautiszka. Vardine: Isle. 
Ir ta diena : 1854 metuose Com
modore Perry paširasze pir
mąją taikos sutarti tarp Ame
rikos ir Japonijos.

Utarninke pripuola pir
ma diena Balandžio, (April). 
Nesiduokite apsigaut. Ir Ang
liakasiu szvente, nuo atgavimo 
8 valandų darbo. - Taipgi Szv.' 
HuigO' ir Szv. Teodoro, o Tau
tiszka Vardine: Ringaudas. 
Menesis paszvcnstas del Kris
taus Musu Atpirkejaus. Mėnu
lio atmainos: Pilnatis 3 diena; 
Delczia 10 diena; Jaunutis 18 
diena, ir Prieszpilnis 26 diena. 
Ūkininku priežodžiai: Sausas 
Balandis nėra. ūkininkams 
džiaugsmas. Žirnius sek Izado- 
riaus dienoje norėdamas geros 
dagos. Jeigu Balandis sausas 
tai Rugsejio menesis taipgi 
bus sausas. Jeigu šzitam me
nesyje sziltas lietus lyja tai 
galima, tikėtis gero meto. Jei
gu tame menesyje szviesos die
nios tai ateinantis bus szliapas.

Parapijines mokyklos 
užsidarys del Velykiniu Szven- 
cziu Seredoj, Balandžio' April 
2-tra diena, 11:30 valanda ry
te. Atsidarymo dienai dar neži
noma.

in žeme. Viena tu maszinu 
■ima savo jiegas, elektros 
spiekas staeziai isz. saules 
spinduliu, ir gal veiks žinias 
atgal in žeme sius per iszti- 
sus penkis metus, ar gal net 
ir per deszimts metu, kol 
pats tas “Vanguard” pa
būklas sudegs ir sunyks.

“Osanna Dovido sunui! Pa
girtas tessie kuris ateina 
Vieszpaties vardu! Osanna 
augsztybese!”

o o o

Girardville, Pa.—
Juozas Szemonis nuo 105 Reed 
uly., pasimirė pareita Nodel- 
dieni, apie devinta valanda ry
te savo namuose, nuo azmos. 
Velionis nesveikvao ilga laika. 
Gimė Lietuvoje, atvyko in 
Shenadoryje penkios deszimts 
metu atgal, o keliolika metu po 
tam apsigyveno Gira rd villeje. 
Paskutini karta dirbo Packer 
Nr. 5 kasyklose 1942 m. Paliko 
savo paczia Jozefina (Mackie- 
vicziute); sunu Juozą; dvi 
dukterys: Evelyn O’Neill, 
mieste ir Leona Pronetiene, 
Frackville, taipgi szeszis anū
ko ir anūkes. Laidojo Seredos 
ryta su apiegomis in Szv. Vin
cento bažnyezioje devinta va
landa ir palaidotas in Szv. Jur
gio parapijos kapinėse Shena
doryje.

Tamaqua, Pa. —
Seredos ryta gaisras kilo na
muose pas Freeman Betz, 233 
Brown uly., liepsna prasiplati
no ant treczio aukszto, kur 
tryls dukterys miegojo; žuvo.

Philadelphia, Pa.—
Nedelioj, Kovo 16-ta diena, pa
vakarį, Lietuviu Muzikaleje 
Svetainėje invyko Lietuvos 
Nepriklausomybes atstatymo, 
40 metu sukakties. Programa 
to minėjimo buvo turininga, ir 
gerai buvo iszpildyta, ir tas tai 
daugumas žmonių kuriais ta
me susirinkime dalyvavo, tuo- 
mi buvo labai užganėdinti.

— S. J.

TRYS JURININKAI
INTARTI

PHILADELPHIA, PA. — 
Trys jurininkai buvo suimti ir 
suaresztuoti ir jiems buvo pa
skirta pustreczio tukstanezio 
doleriu kaucijos, kai jie buvo 
atvesti priesz Amerikos Komi- 
isijonieriu Henry P. Carr. Jie 
sumusze ir apvogė taxi draive- 
ri prie Laivyno ligonines. Jie 
nuo to taxi draiverio gavo dvi- 
deszimts szeszis dolerius.

FBI agentai buvo paszaukti 
už tai kad to vagyste buvo pa- 
pildinta prie Laivyno ligoni
nes kur visa ta nuosavybe pri
guli Amerikos valdžiai. Tie 
FBI agentai sako kad visi trys 
prisipažino kad jie apmusze ir 
apvogė Henry Matteis, 27 me
tu amžiaus taxi draiveri, kai 
jis juos buvo in ta ligonine at
vežęs isz miesto.

Tie jurininkai dirba Laivy

no ligoninėje. Jie yra 18 metu 
amžiaus James P. Laccorace, 
isz Martinez, California; 18 
metu amžiaus John C. Hudson, 
isz Selville, Delaware ir 19 me
tu amžiaus Edwin W. Foster, 
isz Compti, Louisiana.

JAPONU TEISMAS

Ne Toks Žiaurus
TOKYO, JAPONIJA. —

Japonu teismas buvo Ameri
kieti kareivi mirties bausme 
pasmerkęs; bet vėliau, augsz- 
tesnis teismas ta bausme su
mažino ir permaine in iki gy
vos galvos in kalėjimą. Augsz- 
tesnis teismas taip nusprendė 
Sendai mieste.

Dvideszimts keturiu metu 
amžiaus kareivis Orvis Boone, 
isz Remarkque, Texas, pernai 
buvo nuteistas už nužudinima 
26 metu amžiaus Japone ir už 
padegimą jos namu.

Tai buvo pirmas sykis kad 
Japonu teismas butu pasmer
kęs Amerikieti mirties baus
me.

Jeigu Japonu teismas butu 
,szita kareivi iszteisines ir pa
leidęs tai Amerikos Armijos 
Kariszkas teismas jo lauke su 
iki gyvos galvos kalėjimo 
bausme.

AMERIKIECZIO LA
VONAS INGULOJE

Slaptos Policijos 
Saržentas

TOKYO, JAPONIJA. — 
Trisdeszimts^ devynių metu 
amžiaus Amerikos Slaptu Ži
nių Sztabo narys, Saržentas 
buvo surastas negyvas Tokyos 
Inguloje.

Japonas policijantas užtiko 
jo lavona, plaukianti toje in
guloje.

Armijos atstovai dar nieko 
apie tai nesako ir tik prisipa- 
žinsta kad tas Saržentas pri
gulėjo prie slaptu žinių sztabo 
in Camp Žarna, netoli Tokyo 
miesto; bet jo vardo neiszduo- 
da.

Japonu laikraszcziai sako 
kad jie isz policijos yra daži- 
noje kad tas Saržentas buvo 
paskirtas isztirti Komunistu 
veikla Japonijoje, tuo laiku, 
kada jis dingo. Bet Amerikos 
Armijos Sztabas apie tai nieko 
nesako.

Armijos Daktaras sako kad 
tas Saržentas rieprigere, bet 
kad jis jau buvo negyvas kai 
jis buvo inmestas ar instumtas 
in ta ingula. Buvo mažu žaiždu 
ant jo veido ir galvos, bet dak
tarai sako kad jisvargiai mirė 
nuo tokiu mažu žaizdų.

Visi jo pinigai buvo dinge, 
tai kai kurie spėja, kad gal va
giai ji apvogė, primusze ir in 
ingula inmete.

Jo žmona dvi dienos priesz 
tai iszvažiavo isz Japonijos in 
Amerika. Armijos sztabas da
bar stengiasi ja pasiekti ir jai 
praneszti.

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

. SAULE - Mahanoy City, Pa.

^Pirkie U. S. Bonus;

POLITIKIERIUS ŽUVO
NESNAUDŽIA MICHAEL TODD

MASKVA, RUSIJA. —
Nikita S. Khruszczevas jau 
yra pareiszkes, kad jis stoja in 
ateinanezius rinkimus del vie
tos Augszcziausioje Sovietu 
Taryboje.

Jis per vienas savo politines 
prakalbas yra pasakęs, kad 
Amerikos bedarbe negardžiai 
atsirūgsta. Jis visiems primi
ne kad Rusijoje bedarbe visai 
nei nežinoma, nes visi dirba, 
visi darbus turi.

Jis teipgi davė vakariniams 
krasztams žinoti kad jeigu jie 
kiszis in Pietiniu krasztu rei
kalus jie turės skaitytis su So-i 
vietų Rusija.

•

Eisenhowerienes 
Szvogeris

Pulkininkas G. Gordon 
Moore, Ponios Eisenhowe
rienes szvogeris, Kongreso 
Komisijai sako kad jis nie
ko nežinojo ir nieko bendra 
neturėjo su parupinimu te
levizijos laisniu, pavelinimo 
National Airlines kompani
jai.

Jis prisipažinsta kad jis 
buvo ir yra artimas draugas 
Eastern Airlines kompani
jos prezidento, bet užsigina 
kad jis jam kaip nors padėjo 
tas laisnes gauti.

Ant szito papirkimu ir ky- 
sziu Klausimo, kaslink to te
levizijos kontrakto, keli 
žmones augsztose vietose 
buvo intarti ir turėjo isz sa
vo vietų pasitraukti.

:: JUOKAI ::
Sierata

Advokatas — Ka-gi mačy
je, papildai didžiausia žu- 
dinsta užmusziai tęva ir mo
tina, ka asz galiu pasakyte 
ant tavo iszteisinimo?

Žudintojas — Daugelis 
ponas advokate, gali praszy- 
ti sudžiu, idant pasigailėtu 
biedno sieratelio!

Pas Dantistą
Dantinis daktaras traukia 

danti žmogui, o tas rėkia 
kaip isz kailio lupamas.

Daktaras tarė: Rėk, rėk, 
žmogeli kiek tik turi pajie- 
gu! Mano kaimynas, taipgi 
dantinis daktaras, nuo pa
vydumo paduks! Jau jis nuo 
senei neutri jokio kostume- 
rio.

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

in 80 Dienu” pasirodė ant 
Broadway, New York mieste, 
jis nutarė savo draugams ma
žas vakaruszkas iszkelti. Jis 
pasikvietė asztuoniolika tuks- 
taneziu savo draugu in ta va
karėli ir pasisamdė New York 
miesto didžiausia ir erdviausia 
vieta, “Madison Square Gar
den.’’

Jis tiems savo svecziams pa
rūpino dovaneles kaip “Cadil
lac” automobilius, kailinius 
“mink” paltus, radijus, televi
zijas ir panasziai.

Televizijos kompanijos jam 
davė tris szimtus tukstanezius 
doleriu už pavelinima tu jo 
svecziu paveikslus nutraukti 
per ta jo surengia vakarėli.

Jis buvo ketines pagaminti 
paveiksią isz Tolstojaus gar
sios knygos “Karas ir Taika” 
kuri jis niekados neprisirenge 
pagaminti. Jis rengiesi pasi- 
samdinti beveik visa Yugosla- 
vijos armija. Jis norėjo septy
nios deszimts tukstanežiu tik
ru Yugoslavu isz Yugoslav!jos 
sakydamas kad kasztai jam vi
sai nerupi.

Jis su savo žmona buvo nu
važiavęs staeziai in Maskva, 
derintis su Sovietais, kad jam 
butu pavėlinta rodinti Rus- 
kiams ta jo garsu veikalą 
“Aplink Pasauli in 80 Dienu”.

Jo draugas ir bendradarbis, 
49 metu amžiaus Art Cohn, bu
vęs užsienio, korespondentas 
per Antra Pasaulini kara, ku
ris su jo žuvo toje nelaimėje 
baigė raszyti knyga apie ji, ku
ria jis ketino užvardinti: “Mi
lijonieriaus Mike Todd Devy
nios Gyvastys.”

Pasirodė, kad szita nelemta 
kelione buvo ju abieju devinta 
gyvastis.

To jo “Lucky Liz’’ eropla- 
no vyresnysis lakūnas buvo 45 
metu amžiaus William Vernor 
isz Fair Haven N. J., Lakunu 
Sztabo Major karininkas per 
Antra Pasaulini Kara, kada 
jis skrido virsz Himalaya 
augsztus kalnus, tarp Indijos 
ir Kinijos. Jo pagelbininkas, 
lakūnas buvo 34 metu amžiaus 
Tom Barclay isz Metuchen, N. 
J., kuris in Burbank,Calif., su
tiko skristi kai Mike Todd’s 
pasamdintas pagelbininkas la
kūnas ant laiKo ne pribuvo.

Tas eroplanas visu savo 
smarkumu nukrito, su nosimi 
pirmyn staeziai žemyn.

Kalnai szito j e vietoje yra 
apie devyni tukstaneziai trys 
szimtai pėdu augsztumo. Ero
planas sudužo in viena tu kal
nu kuris yra apie septyni tuk
staneziai pėdu augsztumo.

Lakūnas per radija buvo 
praneszes kad jis bėdoj, ir pra- 
sze pavelinimo augszcziau pa
sikelti, nuo vienuoliKos iki 
trylikos tukstanežiu pėdu. 
Jam greitai buvo pavėlinta. 
Lakūnas tuojaus per radija at- 
siszauke kai jis ta augsztuma 
pasiekė ir tai buvo paskutinis 
isz to eroplano praneszimas. 
Už keliu trumpu minueziu pa
sigirdo baisus trenksmas, nu- 
szvito visas tas kalnas ir žuvo 
milijonierius, Amerikos teatro 
tėvas ir tukstanežiu losziku, 
dainininku ir teatro mėgėju 
draugas.

Laidotuves Michael Todd 
invyko Utarninke, in Chicago, 
Illinois. Jis buvo palaidotas 
szale savo tėvo.

Generolinio Konsulato 
Lietuvos

New York Pajieszkomi 
Asmenys

Ambloziejus, Jurgis isz Ju- 
caieziu kaimo, Gaures vai., 
Tauragės ap. , / ,,

Arszuliene - Bezaraiite, jos 
seserys Bartasziene ir Mika
lauskiene, ir du broliai.

Augaityte - Tranelierie, Ane
le ir vyras Trandis, Juozais, 
gyvena Czikagoje S. Aberdeen 
Street.

Auksztikalnis, Gabre, (gal 
Gabrielius) sūnūs Kristaus 
(gal Kristupo?)

Bartasziene-Bczaraite, jos 
seserys Arszuliene ir Mika
lauskiene, ir du broliai.

Bertulis, Kazimieras, sūnūs 
Martyno.

Bczaras, du broliai ir ju se
serys Arszuliene, Bartasziene 
ir Mikalauskiene.

Boreisza, Vaclovas.
Butkus, Kazimieras, sūnūs 

Rapolo, gimęs 1924 metais.
Czeczergis, Bronius isz Skie

monių vai., Utenos ap.
Doneliene, Domicėlė.
Geczas, Justinas, sūnūs Po

vilo, isz Plunges vai.
Gedvell, Aleksandra ir Pra

nas, gyveno Herkimer Ave., 
Detroit, Mich.

Jankauskas, Rapolas ir Ma
rija, gyveno Kuboje.

Karvelis, Jonas isz Kudo- 
riszkiu, Skiemonių v., Utenos 
ap. a

Karvelis Juozas, gyveno 
Visztytyje, Vilkaviszkio ap.

Kizala, Baltrus, Jurgis ir 
Petras, kilę nuo Punios.

Kolumbą, Vladas, sūnūs 
Baltraus.

Meszkauskiene, Prane.
Mikalauskiene - Bežaraite, 

jos seserys Arszuliene ir Bar
tasziene, ir div broliai. i ’

Milkeraite - Rasteiniene, A- 
nastazija isz Putokszliu kaimo.

Onaityte - Stankiene, Jule.
Stankeviczius - Mogįla, kilęs 

nuo Sziauliu.
Stankiene - Onaityte, Jule.
Sztrimaitis, Juozas, ir jo 

brolis kito tėvo Kolumbą, Vla
das.

Traneliene - Augaityte, Ane
le, ir vyras Trandis, Juozas, 
gyveno Czikagoje, S. Aberdeen 
Street.

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

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

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po b vieta ir lindima* 
apie Jezu Kristų.

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

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.

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




