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Szalta—Balta Mainos Susprogo Bishop, Virg., 
22 Mainieriu Žuvo, 166 Suspėjo

Isz Mainu Iszbegti

NAUJAS POPIEŽIUS JONAS XXIII

Garsus Dipliomatas Ir 
v 

Mokintas Žmogus

Penkiolikos metu amžiaus 
Stephen Dean isz Flushing, 
New York, ežia in Shandak- 
en miszka žiuri in žiemos 
groži. Jo szeimyna turi va

sarnami. Kaip ežia in Shan- 
daken taip ir beveik visur in 
Catskill kairius in trumpa 
laika septyniolika coliu snie 
go prisnigo.

BISHOP, VIRGINIA. — 
Dvideszimts du mainieriai žu
vo in Pocahontas mainas, in 
Bishop, Virginia. Czia trisde- 
szimts septyni mainieriai pa- 
nasziai žuvo pernai.

Po susprogimo, gimines ir 
pažystami lauke prie tu mainu 
del nors kokiu žinių, vis tikė
dami kad tie užgriauti mainie
riai bus szgelbeti. Bet dvide
szimts minueziu po asztuoniu 
isz ryto, isz mainu gilumos, kur 
jis buvo su kitais nusileidęs, 
West Virginia mainu inspekto
rius Crawford Wilson, per te
lefoną pranesze kad visi liku-

šieji tose mainose yra žuvę.
Apie penki tukstaneziai 

žmonių buvo susirinkę prie tu 
mainu ir lauke iszgirsti nors 
koki vilties žodi.

Kompanijos virszininkai 
tuojaus pranesze kad tos mai
nos bus ant visados uždarytos, 
bet kad mainu virszininkai ir 
valdžios atstovai stengsis isz- 
tirti kas ten atsitiko.
Szimtas szeszios deszimts sze
szi suspėjo iszbegti kai tos mai
nos susprogo.

Tie, kurie rado tuos užmusz- 
tus mainierius sako kad buvo 
aiszkiai matyti kad jie bego

isz tu mainu kai to susprogimo 
trenksmas juos parbloszke ant 
žemes ir užmusze.

Tuo paežiu laiku, in Spring
hill, in Nova Scotia, mainieriai 
stengiesi atkasti penkios de
szimts ar penkios deszimts 
penkis mainierius kurie buvo 
užgriauti in Cumberland Nr. 2 
mainas. Kompanijos Vice-Pre- 
zidentas Harold Gordon, sako 
kad yra vilties kad visi tie už
griauti mainieriai bus iszgel- 
beti.

VATIKANAS, ITALIJA. — 
Venecijos Kardinolas Angelo 
Giuseppe Ronvalli yra iszrink
tas Kataliku Bažnyczios Vy
riausiu Ganytoju ir užima vie
ta buvusio Popiežiaus Pijaus 
Dvyliktojo.

Szvento Petro Katedros ir 
penkių szimtu bažnycziu zva- 
nai visiems Italijonams paskel
bė tas naujienas.

Kardinolai ji iszrinko per 
dvylikta balsavima. Kai jam 
buvo praneszta kad jis yra isz
rinktas užimti ta augszta vie-, klausimais, 
ta jis pasakė kad jis ima Jono 
varda. Dabar jis yra žinomas 
kaipo Jonas Dvideszimts 
cztasis.

Daug Popiežių ta Jono 
da yra vartuoje, bet nuo
metu nei vienas Popiežius ne
buvo ji pavartuojes.

Jis pareina isz ūkininku 
szeimynos, isz Soto ii Monte, 
netoli nuo Milano miesto.

Jis stojo in seminarija ant 
kunigu mokintis kai jis buvo 
tik vienuolikos metu. Už dvyli
kos metu jis buvo inszventin- 
tas in kunigus.

Jis teipgi yra buvęs armijos 
kapelionas ir vėliau buvo pa- 
siunstas in Balkanų krasztus 
kaipo Szvento Tėvo pasiunti
nys, vėliau jis buvo paskirtas 
kaipo Szvento Tėvo asmeninis 
atstovas in Paryžių. Tose pa
reigose jis daug pasimokino ir 
iszmoko apie pasauline politi
ka, dipliomatija.

Bet spėjama kad jis daugiau 
rūpinsis bažnyczios Vidaus rei
kalais, negu Tarptautiniais
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Isz Amerikos
BAGOCZIUS

MIRE BIEDNAS

Jo Kiszeniuose Rado 
$1.28; Tai Buvo Jo 

Visas Turtas
HOLLYWOOD, CALIF. —

Marshall (Mickey) Neilan, 
muving pikezieriu direktorius 
kuris galėjo in viena sanvaite 
užsidirbti penkiolika tukstan- 
cziu doleriu ir tiek tukstaneziu 
doleriu in ta paezia sanvaite

Nuo to laiko, jau viskas jam 
ėjo riestai, niekas nesiseke. 
1939 metuose jis buvo suaresz- 
tuotas už tai kad jis palszyva 
czeki buvo iszmaines, ir buvo 
patupdintas in kalėjimą. Penki 
metai priesz tai, jis jau buvo 
“bankrupt” ir buvo insiskoli- 
nes ligi $195,000. —

Per Antra Pasaulini Kara jis 
dirbo eroplanu fabrike, per ku
ri laika jis stengėsi sugryszti 
in muving pikezieriu bizni, bet 
jam jau nepasiseke. Kai jis pa
simirė, slauges ligoninėje, jo 
kiszeniuose rado viena doleri 
ir dvideszimts asztuonis cen
tus; tai buvo jo visas turtas!

KARDINOLO LAVO- •
Ll UIlLjJao palHcLlCLcLb dui Ou.1 UIIlu 

ir paskui palydėjo graba in ka
tedra. Laidotuves invyks Pet- 
nyczioje, Spalio 31-ma diena.

NAS PARVESZTAS
• NAMO

DETROIT, MICH. — Kardi
nolo Edward Mooney lavonas 
buvo parvesztas isz Rymo in 
Detroit. Jo graba pasitiko apie 
trys szimtai -ĮraYapijines rho- 
kyklos mokiniu.

Vyskupas Alexander W. Za
leski paszventino jo graba.

Kardinolas Mooney pasimi
rė apie septynios deszimts va
landų pirm negu visi Kardino
lai susirinko iszrinkti nauja 
Popiežių, Vatikane, Italijoje.

Kardinolai John A. Dono
van ir Henry E. Donnelly buvo ninkas tame vieszbutyje, sako 
su Vyskupu Zaleski aerodrome kad jis abtudo apie szeszta va- 
kai Kardinolo grabas buvo isz landa isz ryto ir iszgirdo savo

NUOTAKI
NUSISZOVE

MT'j'OC’OiiO FA - una 
nuotaka, rodos, nusiszovt avo 
kambaryje, .in Skytop L Jge, 
netoli nuo Canadensis, Pa.

Ji buvo devyniolikos metu 
amžiaus Ponia Dorothy A. 
Kozlowski, tarnaite tame 
vieszbutyje.

Jos vyras, 22 metu amžiaus 
John Kozlowski, teipgi darbi-

žmona dejojant ir jis ja rado 
ant grindų szalia lovos.

Szale jos buvo medžiokles 
karabinas.

Valstijos policijantas Corpo
ral Joseph DiPietro sako kad 
trumpas rasztelis buvo suras
tas jos kambaryje, kuriame ji 
buvo paraszius, kad ji nusižu
dė, kai ji dažnojo kad jos sep
tynių sanvaieziu ženystvos vy
ras buvo ar yra užsidėjęs su ki
ta moteriszke.

Jiedu buvo apsiženije Rug
sėjo ketvirta diena; ji pareina 
isz 
isz

KITAS ANGLIJOS
EROPLANAS

Nukrito Ir Sudužo 
Detroit Mieste

Kur Mainieriai Žuvo

Edwardsville; o jis pareina 
Nanticoke, Pa.

SKAITYKIT

Kai tik jis buvo iszrinktas 
Popiežiumi, jis tuojaus pakele 
viena Pralota, Alberto di Jorio 
in Kardinolo garbes vieta.

Teipgi spėjama kad vienas 
isz pirmutiniu jo pareigu bus 
paskirti daug daugiau Kardi
nolu, kad gal sudarius pilna 
septynios deszimts skaieziu.

Amerikai reikia mažiausia
(Tasa Ant 4 Puslapio)

praszvilpti, pasimirė nuo vėžio 
ligos, Hollywood ligoninėje. 
Jis buvo 65 metu amžiaus.

Kai viskas jam gerai ėjo, tai 
jis in visas puses pinigus szvai- 
se, pirkdamas baisiai' brangias 
dovanas gražioms loszikems, 
važinėjo su brangiausiais au
tomobiliais ir renge milžinisz- 
kas vakaruszkas.

Jam pinigai buvo kaip szie- 
nas! Ir tais laikais taksos nie
kam nerūpėjo.

Jis stojo in muving pikezie
riu bizni, 1909 metais ir greitai 
tapo geriausias raszytojas ir 
intakingas direktorius.

Mary Pickford loszike jam 
buvo davus pusantro szimto 
tukstaneziu doleriu kad jis jos 
pikezieri, veikalą direguotu ir 
tvarkytu.

Viena didele banka sudarė 
muving pikezieriu kompanija 
ir paskyrė ji virszininku. Jis 
ežia vien tik iszlaidoms galėjo 
imti deszimts tukstaneziu do
leriu in sanvaite.

Visi geriausi ir garsiausi tu 
dienu loszikai ir loszikes jam 
puikiai mokėjo kad jis jiems ir 
joms padėtu ar patartu.

Jis apsiženijo su loszike 
Blanch Sweet, kuri ji pamėtė 
ir gavo divorsa 1929 metuose.

Szitas mažas žemlapis pa
rodo vieta kur tos mainos 
randasi, kur dvideszimts-du 
mainieriai žuvo kai gazai to
se mainose susprogo.

Szimtas szeszios deszimts 
szeszi mainieriai suspėjo isz- 
begti isz tos vietos ir iszlipti 
isz tu mainu.

Tas mažas kryžiukas po 
kaire paženklina vieta kur 
tos mainos randasi. Mainu 
virszininkai sako kad dabar 
tos mainos bus visiszkai ant 
visados uždarytos, nes jose 
dvi tokios baisios nelaimes 
atsitiko in mažiau kaip du 
metu.

o o o

Vien Tik Baltiems Mokykla

PLATINKIT!
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Mokiniao eina in Second | 
Baptist bažnyczia tęsti savo 
mokslą, in Little Rock, Ar
kansas. Ta bažnyczia buvo 
paversta in mokykla, bet 
vien tik Baltiemsiems moki
niams. Czia Juodukams ne
valė lankyti.

Jau keletą tokiu mokyklų 
yra atidaryta. Didžiausia

beda tai gauti gana mokin- 
'toju, nes mokintojai ir mo
kintojos su valdžios paliudi- 
nimais, pavelinimais nesu
tinka mokinti in szitas mo
kyklas.

Su szitokiomis mokyklo
mis Arkansas valstijos Gu
bernatorius ir kiti tokio 
plauko atsilikėliai tikisi apei

ti Augszcziausio Teismo 
sprendimą, kad mokyklose 
turi būti priimti Juodukai 
sykiu su Baltaisiais moki
niais.

Pavadindami szitokias mo
kyklas privatines, jie sako 
kad jie gali pasirinkti kas 
jas lankys ir kas ne.

nu-

DETROIT, MICH. —
Anglijos “Jet” bombneszis, 
atskridęs czia in Amerika del 
draugiszku santykiu, susprogo 
padangėse ir nukrito in De-1 
troit miestą. Krisdamas, jis ko
ne pataikė in didele ligonine. 
Nei vienas isz gyventoju toje 
apylinkėje nebuvo sužeistas, 
nors daug isz ju buvo baisiai 
iszgazdinti, ir trys stubos buvo 
sunaikintos.

Visi szeszi lakūnai ir darbi-' 
ninkai ant to eroplano žuvo, j 
In Lincoln, Anglijoje, lakunu 
sztabas sako kad dar yra vil
ties kad vienas isz tu szesziu 
gal iszliko gyvas, nes jis sėdėjo 
in sėdynė, kuri yra taip intai- 
sy ta kad kai tik eroplanas ima 
kristi ar kai jis susprogtu, tai 
ta sėdynė automatiszkai isz- 
meta lakuna su parasziutu.

Bet per dvylika valandų 
jieszkojimo nei vieno gyvo ne
buvo surasta.

Tas bombneszis buvo nepa
prastai didelis: devynios de
szimts penkių pėdu ilgumo ir 
su szimto pėdu platumo spar
nais, ir jis svėrė tuszczias, sep
tynios deszimts tonu. Jis nu
krito tik tūkstanti pėdu nuo 
upes kranto, kur, iszrodo lakū
nas norėjo ji nusileisti, bet ne
suspėjo.

Tas didelis bombneszis jau 
buvo baisus gaisras kai jis 
pradėjo kristi. Jis susprogo in 
mažus szmotelius pirm negu 
jis pasiekė žeme.

To eroplano Kapitonas, La
kūnas Leitenantas John Wil
loughby Moore veže geros va
lios linkėjimus isz Anglijos

Lincoln Nebraska burmistrui.
Tai antra eroplanu nelaiine 

Anglijos eroplanams in viena 
sanvaite. Anglijos lakunu 
sztabo nariai ir eroplanu kom- 

'•—r-panijos atstovai dabar sten
giasi isztirti kas czia atsitiko, 
kad tokie du dideli eroplanai 
nukrito ir sudužo.

KITA NELAIME
MAINOSE

1? Mainieriai Žuvo In 
West Virginia Mainas

SUMMERSVILLE, W. VA.
— Devyni mainieriai žuvo ir 
keturi dingusieji yra skaitomi 
žuvusiais in Richwood mainas.

Gazas tose mainose susprogo 
ir pagavo penkios deszimts ke
turis mainierius po žeme. Tris- 
deszimts septyni suspėjo pasi
traukti ir septyniolika buvo 
užgriauti.

Du isz žuvusiu mainicriu bu
vo virszininkai: mainu Super
intendentas O. C. Garės isz 
Craigsville ir jo pagelbininkas 
Eddie Stephenson.

Erne devynias valandas isz- 
kasti lavonus keliu žuvusiu.

Isz tikro, net baisu pamislin- 
ti in mažiau kaip dvi dienas 
dvi tokios baisios nelaimes!

Bishop mainos, kurios ran
dasi visai netoli, ir kur tik die- 

priesz tai, 22 mainieriai žu- 
buvo uždarytos. Tose Bis- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

na
vo

— Utarninke, Lapkriczio - 
November 4ta diena, Rinkimai 
(Election Day), visi Ukesai 
privalo balsuoti! Balsuokite 
“Visa Demokratu Tikieta!!!” 
Už ka visi kandidatai bus jums 
Szirdingai Dėkingi!!!
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Kas Girdėt
Prez. Eisenhoweris yra vis

ką Vaszingtone taip sutvarkęs, 
kad jeigu jis susirgtu visa val
džios tvarka eitu kaip ir ėjo.

Jeigu jis tik laikinai susirg
tu, tai jo patarėjai ir pagėlbi- 
ninkai jo darba atliktu. Bet jei
gu liga ji taip pakirstu kad jis 
liktųsi paliegėliu, tai tada 
Vice-Prezidentas Nixonas jo 
vieta užimtu.

Troku draiveriams in pen
kios deszimts du dideliu mies
tu, algos buvo pakeltos dau
giau kaip penktu nuoszimcziu.

Prez. Eisenhoweris sako, 
kad jeigu Demokratai laimes 
Kongreso ir Senato virszenybe 
del ateinaneziu metu, tai vi
siems Amerikiecziams taksos 
pabrangs. Jis sako, kad Demo
kratu partija visa kraszta ve
da in Socializmą.

Balt-nainu Atstovas sako, 
kad Prez. Eisenhoweris džiau
giasi, kad tiek daug Demokra
tu partijos szulu dabar stoja 
priesz ji. Jis sako kad jis .jo
kios abejones nebeturi, kad Re- 
publikonai laimes ne tik Pre
zidento ir Senato rinkimus, bet 
kad jie suinusz visus Demokra
tus kad ir vietinėse vietose, 
kaip miestuose ir valstijose.

kurie turi daugiau kaip po mi
lijoną knygų.

Žurnalai ir laikraszcziai yra 
szitiems knygynams pristato
mi isz beveik visu ant szio pa
saulio krasztu.

Amerikoje ant vienos rankos 
pirsztu butu galima suskaityti 
universitetus kuriu knygynai 
turi apie po milijoną knygų.

Kansas Universitetas, po de
vynios deszimts dvieju metu 
dar neturi asztuoniu szimtu 
tukstancziu knygų.

Sovietai, Ruskiai daugiausia 
skaito knygas knygynuose ar 
isz tu knygynu skolinasi kny
gas.

Pernai Sovietu knygynai su
silaukė 54,732 nauju raszytoju 
knygų; Amerika turėjo tik 
12,589.

Amerikos valdžia kas metai 
praleidžia szimta penkios de
szimts szeszis milijonus dole
riu ant metu knygoms ir kny
gynams. Bet sulyg iszrokavimo 
kad knygynai turėtu kasztuoti 
apie tris dolerius ant metu 
kiekvienam to kraszto gyven
tojui, mes turėtume tiems kny
gynams ir knygoms kas metai 
paskirti puse bilijono doleriu.

Pasirodo kad Sovietai yra 
mus pralenkė kaslink knygų 
skaitymo ir mokslo !

way, nevedąs, loterijoje laimė
jo maža eroplana. Bilietas tai 
loterijai kasztavo apie keturio
lika doleriu musu pinigais. 
Laimėjęs ta eroplana, jis isz- 
skrido pasivažinėti. Jo eropla- 
nas nukrito in English Chan
nel juras ir daktaras žuvo.

Ta nelaime mainose in Nova 
Scotia, keliolika dienu atgal, 
kur žuvo apie devynios de
szimts trys mainieriai, prime
na ii- kitas tokias nelaimes 
mainose.

( Gal didžiausia ir baisiausi 
mainu nelaime buvo Manžiuri- 
joje, in Monkeiko mainas, Ba
landžio 26-ta diena, 1942 m., 
kada 1,594 žmonių žuvo.

Courrieres mieste, Prancūzi
joje susprogimas mainose, Ko
vo deszimta diena, 1906 metuo
se užmusze 1,060 niainieriu.

Didžiausia mainu nelaime 
Amerikoje buvo Gruodžio 6-ta 
dienai, 1907 metuose, in Mo
nongah, West Virginia, kai 351 
darbininku 'žuvo.

Gruodžio 21-ma diena, 1951 
m., in West Frankfort, UI., 119 
mainieriužuvo.

Didžiausia, mainu nelaime 
Kanadoje, buvo in Hillcrest, 
Alta. 1914. metuose, kur 193 
niainieriu buvo susprogdinti 
ar užgriauti ir žuvo.

nauju automobiliu fabrikan
tams kad jie daug daugiau au
tomobiliu parduotu jeigu jie 
pagamintu mažesni ir pigesni 
automobiliu. Bet nes dar vis 
laukiame pamatyti ar bent iszr- 
girsti kad jis ar jo ponai paly
dovai. Vaszingtone ima pirktis 
mažesnius ar pigesnius auto
mobilius. General Motors, 
'Chrysler ir Ford kompanijos 
beveik už dyka jam parūpina 
savo didžiausius ir brangiau
sius automobilius vien tik del 
savo automobiliu iszgarsiniino.

TAI TAVO SUNOS
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

apraszy-

apysaka 
szimtme-

Londone, Anglijoje, 45 metu 
amžiaus Daktaras J. P- Con- Prez. Eisenhoweris pataria

Pypkes Durnai

Pats Iszsidave
Asz ponas daktare, 
Visai ne esmių 
Tinkamas in vaiska, 
Asz visai nieko nematau. 
Na, tai ka tu nematai? 
Ogi ta vini ant sienos 

visai nematau!

Eilinio Amerikieczio szeimy
na isz kiekvieno tukstanezio 
doleriu in metus praleidžia du 
szimtu trisdeszimts keturis do
lerius sztore ant grocerniu; 
septyniolika doleriu ir trisde
szimts centu ant sveikatos ap- 
draudos ir ligoniniu; mokyk
loms ir kolegijoms deszimts
doleriu ir keturios deszimts----
centu.

Visi Sovietu mokyklų moki
niai, studentai, iszejo deszimts 
mokslo metu yra 'pasimokinę 
ar bent susipažinę su matema
tika ir daug daugiau moka ir 
mokinasi negu musu mokiniai 
kurie yra dvylika metu mokslo 
iszeje.

Musu valdžios skola per at- 
einanczius devynis menesius 
bus daugiau kaip du szimtai 
keturios deszimts asztuoni bi
lijonu doleriu. Tai, iszlyginus 
tokia skola visiems Amerikos 
piliecziams, kiekviena Ameri
kos szeimyna turėtu paimti 
morgįcziu ant penkių tukstan- 
cziu dvieju szimtu keturios de
szimts doleriu, kad tokia skola 
butu iszmoketa.

Sovietu Rusijoje raudasi 
392,000 knygynai.

Maskvos Universiteto kny
gynas turi asztuonis milijonus 
knygų; Leningrado knygynas 
turi szeszis milijonus knygų. 
Universitetai Rusijoje, kurie 
yra tik kokiu trisdeszimts me
tu senumo, net in Vidurine 
Azija, turi szimtus knygynu,

—- Buvęs Prezidentas Harry 
Tnunanas, pranaszauja, kate 
Demokratai laimes ne tik sziu 
metu Rinkimus Senate ir Kon
grese, bet kad jie sugrysz in 
Balinamus ir iszmes Preziden
tą, Eisenhower i ir ’Vite-Prezi
dentą Nixona, kurie anot jo, 
nėra, tinkami musu kraszto 
vadai! .

kur po miesto kampus slapsto
si, kaip ir kiti nedori žmones. 
Niekas to nežino.. Kalvio na
muose jo vardas nebuvo nei pa
minėtas.

Palaikyta taipgi ka prižadė
jo Petriene. Aleksiei turėjo 
dvi motinas ir pats nežinojo 
katra daugiau myli: Turėjo 
taipgi ir du tėvus. Apie tikra 
tėvai mistino sunuliudimu ir su 
susigraužimu, kita-gi savo la
bai mylėjo ir už ji visados butu 
paguldęs savo galva, kaip kad 
kitus kartus atsitiko' Maskvo
je. GALAS.

♦M-************************
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.
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knyga. 404 puslapiu, 50c.
No.102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- 1 
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
1.1., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo: 
Keliautojai 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 Likos Tur
tingu Ponu. 35o.

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 Bornadina. 61 
puslapiu, 20o.

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

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

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

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

No.155—Szakinis 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-

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris- 

P nikus apraszymas, d i d e 11 j tu 20c.

NEVOS TEISYBE
ATEINA Žydas Mekleris pas 

kunigą vikarą, del kurio ’ 
pristatinėjo1 cigarus, tabaka, 
gervinus ir ta viską ka tik vi
karais panorėjo. Žydas buvo 
užsitikejas kaipo didlžiauses 
gimine ir sako:

— Jegamastie, bukie teip 
geras, paskolykie man szimta 
rubliu, nes turiu užmokėti in 
dvara praponaeija, o dabar 
tiek negaliu sugraibyt.

Vikaras savo prieteliui Žy
deliui, davė szimta rubliu, o 
Žydelis tuojaus iszJbego.

Už valandos ateina klebonas 
ir kalba:

— Ko buvo Irszkus pas ta
ve? Ar gal atsisveikyt ?

— Ne, buvo ipaskolyt pini
gu del užmokėjimo įpraponaci- 
jos. Daviau jam szimta rubliu, 
žadėjo netrukus atiduot.

—- Ar sziteip! Tarė juok
damasis klebonas, — u-gi ji
sai szianakt pleszkes in Ame
rika, gal tu ktrAige apie tai ne
žinojai f

Vikarui net pilve nudiegė, 
iszgirdes tokiai baisia naujie
na. Tuojaus nusiuntė tarnaitei 
pas Irszku idant tas kuogrei- 
cziause pribūta pas ji. Žydas 
ateina, o kunigas vikaras pra
kalbėjo :

— Ar žinai ka Irszkau, asz 
tau daviau neteisinga szimt- 
rubline bumaszkai, atiduok ja 
man asz permainysiu ant geros 
bumaszko’S, nes da, sau ir man 
beda padarysi!

— Uj, tam mano Šori, tai 
ne pats velnias neprigaus, kaip 
parnesziau namo ir parodžiau 
Sorei, tai kaip ji tik paėmė in 
rankas, tuojaus pažino kad ta 
bumaszka yra netikras pini
gas, eme ir inmete in pecziu ir 
sudegino!

Vikaras nutirpo, pasikasė' 
galva ir paszauke:

— Svindelis esi ir gana! 
Nereikejo tau deginti josios.

Nuo' to laiko' daugiau nese- 
bano vikaras su Žydu ir atsira
do katalikas, kuris viską pri
statinėjo vikarui ko reikalau
davo.

lapių. 20c.
No.158—A p i e Kapitonu 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

________________
Kitokios Knygos ’

Knygute

No.178—Tikransias Kabalas 
arba atidengimas Paslapczin 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

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

No.194—Trumpas Katall- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurtas Naudingais Padeji 
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

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

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

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

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

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Offieium. 15e

Kaip Užsisakyti Knygas:

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas Įsi 
szito Katalogo

ISTORI JOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

i Y AP

ESU Užsisakant knygas 1b» 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini' 
gaiš siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

ESU Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING 00., 
Mahanoy Oity. Pa., ■ U. i. B

/
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M tai tavo sūnūs m Savo Adresus 
Gyvenimo

Tieji kurie persikrausto in

49f- (Twa) 
JT -------

Tatiana viena rytmetį gryžo 
isz turgaus su kaszeliu ant ran
kos kad tuo tarpu sutiko būre
li nepažinstamu sau ir labai 
keistai iszrodancziu jaunu vy
ru. Tai turėjo būti vieni isz tu 
kurie atėjo in Maskva 'pasinau
doti dabartiniais maiisztariais, 
vogti ir pleszti. Moteriszke pa
sislėpė vieno bromo kamputy
je. Kad tuo taupu isz būrelio 
pribėga prie jos koksai tai 
Žmogus, baisiai iszrodantis, su 
viena akia ir tankia ruda barz
da, szaukdamas: Ar man akyse 
mainosi ar kas? Tatiana, ar tai 
ežia: tu ar ne tu?

Toji pasižiurėjo persigan- 
dus. Nepažiniu jo persigandus. 
Mat nepiapžinojo tuojaus vie
nok palengveli prisižiūrėdama 
jo vėiduo atsiminė. Dimitras! 
Del Dievo! Isz kur tu ežiai atsi
radai ?

— Ha-ha! Persigandai ma
nes! Prasijuokė. Turbut toje ’ ' ...prakeiktoje Siberijoje nepa- 
grožejau. Tai netikėtas susiti
kimas!

Tai buvo tikrai Tatianos vy
ras, 'žmogžudis ir pleszikas Di
mitras Aleksiejev, o pati mis
tino kad jis jau seniai pražuvo 
katorgoje.

O tai juokinga kad mudu 
vela susitikome. Asz mislinau 
kad tu jau seniai esi numirus!

— O Dieve! Dimitrai Tu 
isz tenai pabėgai! Ji suszu- 
ko.

—i Nors ne visai taip buvo 
bet panasziai, nusijuokė kokiu 
tai'laukiniu juokiu .'Zinai da
bar Rusijoj geri žmones kurie 
jau nesiduos pasijungti ir 
spaustis. Atėjo jiems in galvas 
kad mes katoržnykai stosime 
ju pusėn. Viena 'diena, tai buvo 
juokai! Inpuole musu kalėjimą 
tie smagus ir narsus vaikinai, 
iszžude užveizdetojus, o dar 
mes jiems pagelbejome ir pasi
likome liuosi!

— 0 Dieve! Kaip tu iszro- 
dai Dimitrai, kalbėjo persigan- 
dus moteriszke kaip-gi tu nete
kai akies?

— Tai biauri buvo istorija, 
prasijuokė vyras. Laike 'pasi
juokė vyras. Laike pasiliuosa- 
vimo man vienas užveizdetojas 
iszdure ja. Bet už tai jis su sa
vo'gyvastimi atsisveikino! Di
mitras nusijuokė kaip 'butu pa
sakęs koki tai juoką.

— Taip, taip, kalbėjo toliau 
gali man tikėti kad man ėjosi 
dar arsziau negu parszyvam 
kokiam szuniui, geriau nemis- 
lyti apie tai, nes manyje krau
jas verda. O negalėjau gintisi, 
turėjau nužemintai klausyti, 
bet dabar jau man kaleina, da
bar visiems turėsiu ir galėsiu 
atkerszyti. 0, sakau tau, links
mi laikai prasidės!
;' Dimitrai, turėk Dieva 

szirdyje, prasze jo moteriszke.
— Tai tau! Turecziau bū

ti kokiu tai beproeziu kad ra
miai užsilaikycziau, jeigu da
bar atsitinka 'proga ir geresni 
laikai! Noriu sunaudoti atmo- 
nijinia, o priek tam, ežia garsi
ai prasijuokė, reikia taip-gi pa 
mislyti apie ateiti! Pasitikiu 
jog greitai galėsiu sau, atsiseti! 
... 'Nepaisydamas, in. .moteriszr 
kės praszymus, dabar nusisku

bino paskui savo 'draugu.
— Susitiksiu su tavim ežia, 

gal tankiau, jai da pasakė ir 
ulyczioje už kampo tuojaus 
isznyko.

Vienam Pennsylvanijos
• . mieste,

Atsibuvo vestuves, 
Buvo nemažai linksmybes, 

Po vinezevonei kelios 
poros susitarė,

Ir džiaugsma sau 
padare,, 

Pasisamdė autobiliu, 
Iszvažiavo' ant keliu 

myliu, 
Mergužes su akulorais 

noseles apginklavo, 
Na ir in rodliauze 

nuvažiavo,
Kur užtruko pora, 

valandų,
Gryžtant pasiėmė da 

gėrynių, 
Guzutes, alaus ir vyno, 
Szoferis turėjo tankiai 

sustoti, 
turėjo daug __

rugoti, 
Mat gerymu gana turėjo,

Tai pavilgyti gerkles 
turėjo,

Kas dėjosi važiuojant 
Namo, tai Užtylėsiu.

Apie viską da nesakysiu, 
Tiktai trys tropunkai 

atsitiko, 
Su vyrais kaip dedama,

Nes su mergicom tai 
jau gana,

Tos jau negalėjo 
dalaikyti, 

Ba szoferis autobiliu 
nenorėjo sulaikyti, 

Na ir kas atsitiko?
Tegul jaises pagriebė 

biesas.
* * *

Arti Bajones nekurtos 
merginos, 

Tai jau tikros Amerikonkos,
Kaip eina strytu, 

Tai pabaltina terla, 
Ir da to negana, 

Užsitaiso savo kudos, 
Kaip kokius kalpokus.

Ant kampu sustoja, 
Ant žalablekiu moja, 
Paskui in pakampes 

trauke, 
0 kaip Lietuvi pamato 

tai susiraukė. 
Bet Lietuviszki vaikinai 

to nepaiso, 
Tankiai joms szįposelius 

užtaiso,
Daug juoku turi isz. 

tokios,
Naktines valkatos;

Ant apsivedimo tokios 
neims, 

Isz kur kitur sau 
mergina apsirinks, 

r .. a ■. -------------------- - ----------------* • •

PLATINKIT “SAULE”

Tatiana visu kunu drebėda
ma ir kaip ne savo parėjo na
mo. Tenai alpsake savo paspa- 
doriams kas jai mieste atsitiko 
ir prasze tame reikale sau ro
dos. Jai gasipadoriai patarė 
visai neiszeitu ant ulyczios, tai 
gi ji panasziai ir elgesi.

Su didele baime susilaukė ar
tesnių dienu Petras Avdicz ir 
abidvi moterys. Abelnas dar
bininku kraikas pavirto in at
vira revoliucija. Darbininkai 
insijunge dalimis su Maskvos 
pėstininkais kareiviais, state 
ant miesto ulycziu barikadas 
isz po kuriu gynėsi su pasiseki 
m u nuo apszaudomos kariuo
menes. Revoliucijonieriai mis
tino iszloszti, tikėdamies kad 
pamažu visa kariuomene per
eis ju . pusėn. Bet tikėtasi ir 
džiaugtasi be laiko. Isz visu 
pusiu sutraukta miestan raite
liu eksandronai ir armotos visa 
padėjimą permaine. Revoliu- 
cijonierai insikarszcziave ne- 
teip lengvai vienok pasidavė. 
Ant ulycziu atlikta labai daug 
kruvinu kovu ir kraujas liejosi 
isz abieju pusiu. Kada-gi tu
rėdavo nuo barikada bėgti už
sidarydavo namuose, mosklai- 
nese arba fabrikuose ir isz te- 
nais szaudydavo in kareivius. 
Revoliucijonierius naikinta sy
kiu visais riamais isz armotU, 
bet labai retai pasiduodavo. 
Isz abieju pusiu vieszpatavo 
neapsakoma karty be!

Pamažu panaikinta revoliu
cija tik toj miesto dalyj, kur 
gyveno Avdicziai, bet kur, ne- 
kur revoliucijonieriai da laike-

szinosi. Regulariszkai kariuo
menei atėmė dvi anuotas ir ke
lias anuotas maszinas ir su jo
mis kareivius kaipo' kokius pe
lu maiszus guldė.

Supykęs miesto kamendan- 
tas iszleido prisakytas snuai- 
kinti su armotom visa ta mies
to dali kaipo revoliucijonieriu 
lizdą.

Tai 'buvo trisdeszimta diena 
Gruodžio. Anksti ryte prasi
dėjo' ant tos miesto dalies sztur 
mas su armotom. Szaudymai 
leke paskui szaudymus, grana
tai ulyeziomis tik szvilpe ir 
ekspliodavo visuose kampuose 
sejant visur prapulti ir sinerti. 
Nekurie namai pradėjo degti, 
bet apie ju gesinimą terp tokiu 
aplinkybių nebuvo nei kalbos.

Miesto dalies krasztuose vi
rė baisiausia kova kokia gali 
būti tik kares laukuose kariau
jant su neprieteliam. Kareiviai 
pamažu vis ženge pirmyn, bet 
revoliucijonieriai laikėsipriesz 
juos kaipo kokie liūtai. Tarp 
praslinko' diena anuotoms be- 
gaudžiant ir prisiartino naktis 
bet naktis szviesi, nes miestas 
buvo szviesiai apszvieistas gaiš 
rais delgancziais namais.

Pasižiūrėkime kas darosi su 
tenai, toj miesto dalyje gyven- 
aneziais' Avdicziais. Abudu su 
savo sena tarnaite visai diena 
praleido užsidarė mažame ank
stame kambarėlyje ir drebėjo 
kaip puszes lapai. Visi tenai 
sėdėjo nuo pat ryto, nuo kada 
per Įauga inkrito granato- szu- 
ke ir Petriene stebuklingai pa
liko neužgauta.

— Ir ko mes iszejome isz

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 negalėsime 
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.”

musu mielo ramaus kaimo? 
Skundėsi kalviene be jokio per 
stojimo. O Dieve, kas su mu
mis atsitiks?

Po pietų kova buvo arsziaus, 
nes turėjo persilaužti ar vie
non ar kiton pusėn. Anuotu 
trenksmas vis labiau platinosi. 
Didelis oszimas ir riksmais taip 
jiems trims ausis skaldė tary
tum ežia po langu butu kova 
virus. O isztikro taip buvo. 
U'ž keliu szimtu žinksniu revo
liucijonieriai pastate barikada 
kuria dabar kariuomene užė
mė. Po trumpai, kruvinai ko
vai revoliucijonieriai pasitrau
kė. Avdiczu namu priemeniai 
iszsigirdo dabar didis barszke- 
jimas ir riksmas. Musu bied- 
nieji vos galėjo dūsuoti. Isz
sigirdo pagelbos szaūkimas ir 
■nuožmus keiksmai. Netrukus 
su dideliu trenksmu atsivėrė 
durys ir triobon insiverže sau
jele laukii u latru.

( —t Linksma dienele! Su- 
szuko einantis pirmucziausia: 
Smertis sziandien turi pjuti, 
niekais daugiau nereikalauja 
pinigu, taigi pas jinnis ateina
me juos atimti bus jums leng
viau.

Tatiana parpuolė kampan, 
kone neUpaldama. Ji tuojaus 
einanti pažino: Tai buvo Dimi
tras Aleksiejev, još vyras! Bet 
tasai jos nepamato. Bėga pir- 
miause prie Petro ir nutvėrė ji 
už krutinės, tardamas: Pasakė 
man, ten vienas isz szitu namu, 
kad turi su, savimi daug pinigu 
duok juos!

Nepaisant in savo amži, bet 
kalvis tai tvirtas žmogus da gi
nasi.

—■ Kaip neduosi pinigu, tai 
tave nužudysiu! Baubia ple
szikas'. ’

— Tuo tarpu ju tarpan in- 
puola Tatiana, kuri atgavo sai- 
mone iszgirdus savo vyro bai
sa.

— Dimitre, del Dievo meiles 
nemuszk mano ir tavo genade- 
ju! Szaukia ne savo balsu.

Netikėtas paezios atsiradi
mas pleszika nustebino.

— Tai tu ežia, Tatiana ? Isz, 
kur-gi tu atsiradai?

— Tie geri žmones mane 
prie saves priglaudę, o tu juos 
nori apipleszti ir dar užmuszti!

Kada Aleksiejev stovi da ne
tikrame padėjime, o jo draugai 
negali iszaiszkinti sau to regi
nio, durys da syki .atsidaro ir 
taip' ju pasirodo jaunas dragų 
nas, Aleksiei.

—, Teve, motin! Paszauke 
drebapeziu balsu, greieziause 
isz czionais iszeikite! Bet žo
džiai jani-ant lupu numirszta, 
kada, mato savo parinkta tęva

kitas vietas arba iszvažiuoja

pleszika rankose. Nieko ne
laukdamas isztrauke kalaviju 
ir puolasi ant Dimitro, o du jo 
draugai ant kitu. Bet žemoje 
troboje Aleksiei jokiu budri ne 
gali atsakaneziai suvartoti sa
vo kalaviju. Dimitras tuotar- 
ju greitai iszsitraukia peili. 
Tatiana stovi kaip medine bai
me atėmė jai protai. Staigai ta
rė: Dimitre, sustok! Tai tavo 
sūnūs!

Bet jau vėlai isztarta tie žo
džiai. Aleksiei pervertas apsi
liejo kraujais ir parkrito.

Tik po viskam, dalbai- Dimit
ras suprato ka padare. Kuomet 
abudu Avdicziai kaip nebylįai 
stovi, o du kiti dragūnai da; ko
voja su Dimitro draugais, atsi
liepe riksmas, kaipo kokio 
miszko 'žvėrys neturintis savy
je nieko žmogiszkumo1. Tai Di
mitras taip baisiai suriko. Ro
dosi jisai pulsis ant kruvino 
savo siinaus. Bet turbūt bijo
damas papulti in valdžios ran
kas, tuojaus išzbego per duris 
ir isznyko!

Prisiartina dabar vienas dra
gūnu, kuris pergalėjo savo 
priesza.

— Biednais draugas, tarė, 
pakeldamas Aleksieja be jaus
mu. Prasze urlopo vientik del 
to, kad jus gel'beti, o porueznin 
kas jam leido eiti tik su sanly- 
ga kad mes su juom eisime. 
Sunkiai tai biednasis atmokė
jo. Bet jus, ežia atsisuko in Pe
trus,visi greitai eikite paskui 
mane, nes prisakius jenerolui, 
bus sunaikinta visa szita mies
to dalis.

Petriene g aršiai pradėjo 
verkti, bet nebuvo laiko daugi 
mislyti. Kalvis 'pasiėmė visus 
pinigus, brangesnius savo 
daigius ir kais jiems ant kelio 
buvo- reikalinga ir nusiskubino 
drauge su verki^neziom mote
rimi paskui kareivius, neszan- 
czius sunkiai sužeista savo

ANDRULIO
Lietuviszko Sūrio Iszdirbystes Vieta

Sztai kur jusu Tikrai Lie- 
tuviszkas ir Skanus Suris 
gaminamas! Czia Jonas ir 
Angelina Andruliai su savo 
szeimyna visiems parūpina 
kuo Skaniausius Surius in 
Fountain, Michigan., U.S.A.

Ju Suris yra gaminamas 
sulyg receptu, nustatymu, 
kuris yra staeziai isz Lietu
vos!

Andruliai szita savo Sūri 
pristato arti ir toli, po visa 
Amerika ir Kanada.

Kai kurie, paragavę szito 
Sūrio pataria kad Andruliai 
ta Sūri užvardintu ‘ ‘ Teveliu 
Suris” nes jis toks ‘Skanus’ 

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS 
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dranga.'
Sunku, turėjo kelia, kurio ne 

užmirsz kol gyvi bus. Turėjo 
eiti per užmusztus, sudrasky
tus baisius lavonus, palei pu
siau susivilusias barikadas, su 
ardytus alrmotomis namus. Bet 
laimingai yienok iszejo isz tos 
miesto dalies. Ramesnėse mies
to dalyse vieszbucziai buvo 
kaupini. Su sunkenybe Petras 
surado sau ir 'moterims maža 
namuka, arti Kaszaru. Sekanti 
ryta liepsnų marios paženkli
no vieta., kur galėjo garsi mies
to dalis Maisztininkai vis da 
laikėsi prie nekuriu barikadų 
ir namuose. Kaip tik kariuo
mene spėdavo nuo bile katros 
ulyczios pasitraukti, tuojaus 
ta ulyczia revoliucijoiiieriais 
apimdavo ir vela naujai kova 
su kariuomene prasidėdavo'. 
Miesto komendantui nieko dau 
giau neliko, kaip tik iszlaiky- 
mas prie savo' kieto prikavo. 
Kiek tai tada nekaltu žomniu 
pražuvo.

Garizono ligonbutes salėje, 
daug sužeistu kareiviu da nuo 
kares, atrandame Petra kalvi 
su savo paezia ir Tatiana. Al
eksiei yra. prie- jausmu ir nepai
sant in jo didele ir sunkia žaiz
da, daktarai tikisi ji nuo smer- 
ties iszgelbeti. Tai-gi jam da
bar galima pasakyti jau ta, ka 
turėjo dažinoti ankseziau ar 
vėliau, tai yra savo paėjimo1 pa 
slapti kuria Tatiana sunkiame 
laike iszsidave.

—• Sakyk dabar, atsiliepe 
Petras Avdicz. Tatiana1 atsi
klaupė ir pradėjo savo iszpa- 
žinti.

Kada Dimitra Aleksiejeva 
paėmė kalejiman, Tatiana tu
rėjo puses metu sunu Aleksie- 
ja. Nepakeliama jai buvo ta 
mislis kad sūnūs per visa_ savo 
gyvenimą bus pasmerktas ant 
pajuoko, sarmatos ir panieki-

kaip ir teveliu Lietuvoje pa
gamintas.

Czia visas ju dvaras, gy
venamieji namai, triobos ir 
visas to Sūrio Fabrikas. Vi
sa vietove yra taip szvariai 
ir gražiai užlaikoma, kaip ir 
j u Suris yra gaminamas.

Jeigu kada pasitaikintu 
pro szia vieta, Fountain, 
Michigan važiuoti, tai An
druliai tikrai Lietuviszkai 
Užkvieczia jus sustoti, apsi
lankyti ir ju Gardaus Sūrio 
užkasti ir savo giminėms ir 
pažystamiems p a r v e s z t i 
lauktuvių. (Paveikslas nu
trauktas nuo eroplano).

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais IĮ

I' 160 Puslapiu ![
8 col. ilgio, 5% ool. ploado 
Iszaiszkina sapna ir kaa j! 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. '!

> Knyga in minksztos po- 
Ipieros virszeliuose. :: :: '[

Pinigai reikia siusti su ]! 
užsakymu: ]!

Tiktai,. . . $1.00 ;i
Saule Publishing Co., ]! 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. ]!

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

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

nimo, kaipo žmogžudžio sūnūs. 
Netycziomis vienam© kaime 
būdama iszgirdo kad netoli 
nuo jos kaime gyvena turtin
gais kalvis, Petras Avdicz, ne- 
tuurintis vaiku. Ji nakezia prie 
Petro kalves atėjo, paguldė 
ant žemes suvyniota kūdiki ir 
pati greitai pasitraukė. Paskui 
klaidžiojo po visas apylinkes. 
Norėjo laikas nuo laiko ateiti 
kaiman ir dažinoti, kaip jos 
vaikui tenai ' klojasi, bet be 
tankaus jo matymo negalėjo 
apsieiti. Buvo labai savo vaiko 
iszsiilgus. Tai-gi jai atėjo gal
von mislis pasisamdyti pas 
kalvi tarnyston, jeigu tas butu 
galimai, o ne tai kur kitur tame 
paeziame kaime, bile tik ar- 
cziau suuaus. Ja vienok laime 
patiko!

— Ir taiip galėjau 'būti prie 
savo mieliausio sūnaus, pabai
gė verkdama; džiaugties jo 
laime, kad neszioja nesutepta 
pravarde, nes ji priemete už šar
vo ir buvo mylimas. O, paslap
tis mano butu nuėjus su manim 
graibau, jei jos butu isz manės 
neiszpleszus baime, kada tik
ras tėvas norėjo nužudyti savo 
vaika.

— Dabar suprantu delko 
taip mylėjai Aleksieja, tarė 
Petriene susijudinus, o ir jisai 
pats laibiau glaudėsi prie ta^ 
ves negu prie manes.

— O juk asz taip laikiausi 
bijodama iszsi duoti, atsake 
tarnaite. > į-

Aleksiei, kuris visko iszklau- 
se kaipo per sapna, isztiese 
rankas ir Tatiana iszliejo gai
lės aszaras ant jo krutinės.

— Suklydai Tatiana!, tarė 
kalvis, bet suklydai del meiles. 
Dėlto bus tau dovanota.

— O Aleksiei pasiliks ir 
toliau musu bendru sunumi, 
kaij) iki sziolei, užbaigė Petrie
ne. Vyras del patvirtinimo tik 
su galva palingavo tylėdamas.

Kiti ligonbutes kareiviai su 
nusistebėjimo žiurėjo in tai 
kuopele, bet nieko nesuprato, 
kas tenai; per pasznekesys bu
vo tarp tu keturiu ypatų.

Apie Dimitra Aleksiejeva 
musu pažinstaini nieko dau
giau negirdejo. Ar pražuvo per 
tas baisias dienas Maskvoje ar

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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Žinios Vietines
— Sulbatoj pripuola pirma 

diena Lafpkriczio — November. 
Tik du menesiai ligi Nauju 
Metu! Menesis paszveilstas ant 
atminties Dusziu (’zyseziuje. 
Menulio atmainos: Delezia 4 
diena,; Jaunutis 11 d., Priesz- 
pilnis 17 d., Pilnatis 26 d. Taip
gi ta diena Visu Szventuju, o 
Tautiszka Vardine: Kaributis. 
Ūkininku Priežodžiai: Saulėta. 
Szv. Martyno diena, gabena 
asztra žiema. Szv. Elzbietos 
diena pasako kokia 'žiema. Di
dis sniegas duoda daug vaisu 
ir dobiliu. Jeigu iper Visus 
Szventus szala tai ateinanezio- 
ji žiema bus lengva. Taipgi ta 
diena: 1950 metuose Puerto Ri
co kraszto revoliucija numal- 
szinta; 1950 m., du patriotai isz 
Puerto Rico norėjo nužudyti 
Prez, Harry Trumana, in Blair 
House, Washington, 1). ('.; 
1943 m., Prez. krankliu I). Roo- 
seveltas ingaiiojo Sekretorių 
lelios paimti po valdžios tvar
ka visas anglių kasyklas, mai
nas, kai 530,000 mainieriu su- 
straikavo; 1897 m., Naujas 
Kongreso Knygynas atidary
tas Vaszingtone; 1947 m., mili
jonierius Howard Hughes pa
state didžiausia ant szio svieto- 
eroplana, kuris gali ant sykio 
veszti ipeilkis szimtus; žmonių.

— Musu vietinis Lietuvi,sz- 
kas Barberys, ponas J uozas 
Ancerayiczius nuo 409 W. Cen
tre uly.., apvalksztines , savo 
Gimimo Diena, Subatoj Laj> 
kriczio-Nov. 1-ma d‘. “Saules” 
Redakcija sveikina poną, An- 
ceraviczia su gerais velinimais.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola dvideszinits treczia 
Nedelia po Sekminių, o Tau
tiszka Vardine: Szalna. Ir ta 
diena: 1948 m., Harry Truma- 
nas iszrinktas Prezidentu, oi 
Albin W. Barkley, Vice-P rezi
dentu. Demokratai dabai" val
do Senata ir Kongresą; 1945 
m., Amerika, pripažino laikinai 
Vengrijos valdžia; 1927 m., lie
tus pyle per kelias dienas Nau

joje Anglijoje, upes taip pa
tvino ir krantus iszsiliejo kad 
net szimtas dvideszimts žmo
nių žuvo; 1783 m., Jurgis Vasz-1 
ingtonas atsisveikino su savo, O . . - - • T . 1armija in Rocky Hill, N. J., ir! 
pasitraukė isz vaisko. Po jo | 
prakalbos visa Amerikos arini-į 
ja 'buvo panaikinta.

— Valdytojas, Manager A. 
J. Waak, nuo “Victoria Thea
tre” mieste, ana diena prane- 
sze publikai, buk szita svetai
ne užsidarys kita t tarninka, 
Lapkriczio Nov. 4-ta diena, isz 
priežasties kad szita svetaine 
stokuoja publikos paramos!

— Pauedelyje pripuola Už- 
duszines, taipgi Szv. Huberto, 
o Tautiszka Vardine: Eidvyle. 
Ir ta diena. 1935 m., Graikijos 
Karalius Jurgis Antrasis su
gražintas ant savo sosto; 1947 
m., Stanislaw Mikolajezaykas 
atvažiavo in Anglija isz Lenki
jos, kad jis nebūtu nužudytas 
Lenkijoje; 1936 m., Prez. F. D. 
Rooseveltas su New York Gu
bernatorių Herbert H. Lehman 
laimėjo Demokratu Rinkimu; 
1883 m., Blaivininku Moterų 
draugija sutverta in Detroit, 
Michigan; 1903 in., ‘Panama 
pasitraukė nuo Colombia 
vieszipatystes, kai Columbia, 
nesutiko susitaikinti su Ameri
ka ka,slink Panama Kanalo in- 
taisinimo.

Utarninke .Lapkriczio 
(Nov.) 4-ta diena pripuola 
Rinkimai (Election Day), visi 
Ukesai privalo' balsuoti! Bal
suokite “Visa Demokratu Ti
kinta!” Už ką visi Kandidatai 
bus jums Szirdingai Dėkingi! 

—- Utarninke pripuola Szv. 
Karolio, o Tautiszka, Vardine: 
Ordunas. Menulio1 atmaina: 
Delezia. Ir ta diena: 1950 m., 
eroplanas isz Bombay in Lon
don, Anglija sudužo, visi žuvo; 
1950 m., Tautu Sanjunga nuta
rė stoti Pietų Korėjos armi
jomis in visiszka pa,geibu, su pi
nigais ir kareiviais, Amerika 
jau buvo anksicziau taip nusi- 
staezius, tik lauke Tautu San- 
jungos pritarimo; 1873 m., 
Daktaras John B. Beers iszra- 
do kaip apmauti puvanezius

dantis su aukso kepure, San 
Francisco, Calif.

John Tavares ežia sveria 
pompkinus savo lauko, in 
Acushnet, Mass., antras 
pompkinas sveria dvylika sv 
daugiau negu pirmutinis. 
Duonkepis yra iszrokaves 
kad bus galima iszkepti szi- 
mta, septynios deszimts pajų 
isz to didesnio pompkino del 
Dekavones Dienos.

LIETUVISZKAS SURIS

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 justi 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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tina po Amerika svecziuotis 
per penkias sanvaites.

Keturios deszimts vieno me
to Karaliene Fredericka sako 
kad ji nori susipažinti su musu 
atomines jiegos mokslincziais 
ir daug ka pasimokinti apie 
sprogstaneziu bombų gamini
mą.

Karaliene Frederickai ne 
pirmutinis sykis važinėti po 
Amerika, nes ji ežia turi daug 
giminiu ir draugu.

Gilberton, Pa. —
Jonas (Miller) Milauskas nuo 
230 Main uly., numirė Nedelioj 
antra valanda po piet in Ash
land ligon'bute. Velionis ne- 
sveikavo per koki tai laika ir 
gydėsi ligonbuteje nuo Spalio 
22-trai dienai. Tarnavo per 
Pirma Pasaulini Kara. Pasku
tini karta dirbo East Bear 
Ridge kasyklose. Nevedąs. Pa
liko- tris brolius: Juozą isz 
Chester, Edvardai, mieste ir 
Vincas isz Virginijos; trys se
seris: Elzbieta Klein, Newark, 
N. J., Bėrutė Miller ir G. Lavu- 
liene isz New Britain, Conn. 
Laidojo Seredos rytai su apie- 
g-omis in Szv. Liudviko bažny- 
e.zioje 9:30 valanda ir palaido
tas in parapijos kapinėse 
Frackvilleje.

Shenandoah, Pa.—
Liudvikas Czaplys (Chapley) 
nuo 925 W. Coal uly., staigiai 
pasimirė Nedelioj 5:25 valanda 
po piet laike kada jisai lankė
si pas savo uoszvi Frank De
crease, 626 W. Penn uly. Gimė 
Shenadoryje.. Buvo angliaka,- 
sis. Tarnavo per Antra Pasau
liui Kara. Paliko savo paezia 
Marion; duktere Mary Ann ir 
sunn Liudvika, namie; tris 
brolius Alberta ir Joną mieste 
ir Andreja isz Maryd; dvi se
serys: Mare ir-Ona mieste. Lai
dojo Ketverge ryta su, apiego- 
mis in Our Lady of Mt. Carmel 
•bažnyczioje 9:30 valanda ir pa
laidotas in Szv. Jurgio parapi
jos kapinėse.

GRAIKIJOS
KARALIENE

Prezidento Eisenhow- 
erio Viesznia

WASHINGTON, D. C. — 
Graži ir jauna Graikijos Kara
liene buvo Prez. Eisenhowerio 
ir jo žmonos viesznia per ketu
rias dienas. Ji atvažiavo in 
Amerika su dvejais savo vai
kais, asztuoniolikos metu am
žiaus Crown Prince Constan
tine ir devyniolikos metu am
žiaus Princess Sophie. Jie ke

Graikijos klausimais; jis yra 
arti buvęs Prancūzijos reikalu 
ir klausimu.

Kai jis pradeda vesti savo 
sunkias ir baisiai atsakomin- 
gas pareigas, jis gali būti tik
ras kad milijonu žmonių mal
dos jam padės.

UKRAINAS DYPU- 
KAS NUŽUDINTAS

Dar Kita Auka Phila- 
delphijos Žuliku

PHILADELPHIA, PA. — 
Ukrainas dypukas, kuris in szi 
kraszta buvo atvažiavęs septy
ni metai atgal, buvo Juoduko 
jauno žuliko nužudintas ant 
Philadelphijos ulyczios.

Tas dypukas buvo 55 metu 
amžiaus Tymko Luzeckyj. Jis 
yra treczias žmogus pasimirti 
ant Philadelphijos ulyežiu in 
viena sanvaite.

Buvęs kalinys, 34 metu am
žiaus Juodukas, Henry Ames 
buvo greitai suimtas ir su- 
aresztuotas, kai bartinderys 
policijantams parode ji ir jiem 
pasakė kad jis ta dypuka buvo 
baisiai sumuszes. Bartinderys 
sako kad jis mate kai tas Juo
dukas, parbloszkes ta dypuka 
ant žemes, isztusztino jo kisze- 
nius.

Juodukas, prisipažinsta kad 
jis ta dypujka buvo sumuszes, 
bet užsigina, kad jis buvo ji ir 
apvogęs.

Policijantai rado to dypuko 
kiszeniuose penkios deszimts 
penkis dolerius, kai jis pasimi
rė in Pennsylvania ligonine.

Juodukas ginasi ir sako kad 
tas dypukas buvo ant jo užsi- 
puoles su peiliu, ir kad jis su 
savo kumsztimis stengiesi atsi
ginti.

Dypukas Luzeckyj buvo at
važiavęs in sveczius pas pa- 
žinstamus in South Philadel
phia, ir gryžo namo apie puse 
po penkių po pietų, kai tas žu- 
likas ant jo užsipuolė.

Dypukas Luzeckyj paliko 
naszle Ona ir du vaiku Wasyl 
ir Katherine. Jis su savo szei- 
mynele buvo atvažiavęs in 
Amerika isz Vokietijos, kur 
jie per szeszis metus dirbo kad 
susitaupinus gana pinigu tai 
kelionei.

NAUJAS POPIEŽIUS 
JONAS XXIII

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dar trijų Kardinolu, nes ežia 
randasi tik du; vienas Spell
man, New York, ir McIntyre, 
Californijoje.

Jis buvo iszrinktas devynio
lika dienu po Pijaus Dvylikto
jo mirties. Jis yra septynios de
szimts szesziu metu amžiaus.

Iszrinkimas Szvento Tėvo, 
Kataliku Bažnyczios Popie
žiaus yra svarbus invykis ne 
vien tik Katalikams, bet visu 
tikybų žmonėms, nes jo intaką 
eina daug toliau ir giliau negu 
tik Kataliku Bažnyczioje, nes 
Vatikanas yra ne tik Kataliku 
sostine, bet atskiras ir Nepri- 
gulmingas krasztas.

Popiežius Jonas Dvideszimts 
Treczias gerai yra susipažinęs 
su Bulgarijos, Turkijos ir

KITA NELAIME
MAINOSE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

hop miestelio Pocahontas mai- 
nose pernai dar daugiau mai
nieriu žuvo.

MAŽAS VAIKAS
DINGO

knyga kad nors tik pamatyti.
Nors raszytojas Pasternak 

yra visados gyvenęs Rusijoje 
ir niekados nebuvo iszvažia- 
ves, jis laikėsi atstu nuo poli
tikos ir nieko bendra su valdi
ninkais nebeturejo ir nebeturi.

Sovietai sako kad ta jo kny
ga yra Priesz-Komunistine ir 
už tai netikama geriems žmo
nėms.

Tik vienas kitas Ruskis yra 
laimėjęs szita Nobel Prize pre- 
meja; tai buvo Ivan Bunin, bet 
jis tada buvo jau apsigyvenęs 
Paryžiuje.

POMPTON LAKES, N. J. — 
Jau daugiau kaip dvi sanvai
tes kai policijantai ir kiti sava,- 
noriai jieszko mažo septynių 
metu vaiko, Peter Grochowicz.

Policijos Kapitonas sako 
kad jis negali suprasti kaip ir 
kur tas vaikas galėjo taip 
dingti.

Mažas vaikas iszvažiavo su 
dviraeziu, Spalio 16-ta diena, 
sakydamas kad jam insipyko 
gyventi in New Jersey ir kad 
jis dabar važiuoja atgal in Ta
coma, Washington pas savo 
moeziute.

Jis su savo tėvais ir broliuku 
ir sesere buvo atvažiavę isz Ta
coma, Rugsėjo ketvirta diena.

Szimtai žmonių stojo polici
jantams in talka to vaiko jiesz- 
koti, New York valstijos poli
cija pasiuntė savo geriausius 
szunis, kurie yra iszmokinti 
žmones sekti; laivynas pasiun
tė du savo helicopter eroplanu, 
bet viskas iki sziol veltui. To 
vaiko kaip nėra. tain nėra

Kapitonas policijos, Mack 
Lamberti, kuris beveik akiu 
nėra sudejes per visa ta laika, 
sako kad “jeigu mes tik suras
tume jo dvirati, gal mes nuo 
ten galėtume susekti kur jis 
randasi ar kas su juo atsitiko.”

RUSKIO GARSI 
KNYGA

Sovietams Uždrausta 
Skaityti

STOCKHOLM, SZVEDIJA. 
— Boris Pasternak, Sovietas 
raszytojas, poetas ir dainius, 
laimėjo augszta pasaulio pre
mija literatūroje ir bendrame 
raszyme. Ta premija jam ver
ta $41,250. Tai yra Nobel Prize 
premija, kuria pirmaji syki te
ko Sovietui laimėti.

Szito raszytojo garsiausia ir 
geriausia knyga: “Dr. Zhiva
go” yra Sovietu uždrausta., 
nors Komunistai visuose ki
tuose krasztuose ja skaito.

Dar nežinoma ar jam bus va
lia ta garbe ir tuos pinigus 
priimti. Jeigu nebutu jam va
lia tuos pinigus priimti ,tai jie 
bus padėti in bet kurio kraszto 
banka, kuria jis pasirinks; ir 
jie ten liksis kol tas raszytojas 
pats gales pasiimti, ar nutars 
ka su jais daryti.

Knyga “Dr. Zhivago” yra 
labai indomi pasaka, kuri tę
siasi per keturias Rusijos kar
tas. Kai ji buvo iszspauzdinta 
ir iszleista Italijoje, tai visi ja 
su indomumu skaitė. Dabar ji 
yra iszspauzdinta in asztuonio- 
lika kitu kalbu. Bet žmonėms 
Rusijoje vargiai pasiseks ta

KOMUNIJOJE
NERAMU

Tukstancziai 
Suaresztuoti

VIENNA, ROMUNIJA. — 
Keleiviai, pargryže isz Komu
nijos sako kad tame kraszte 
dabar labai neramu. Jie sako 
kad tukstancziai yra dabar su- 
aresztuojami, nes Komunistu 
vadai bijosi kad ežia gali isz- 
kilti tokie sukilimai kaip buvo 
Vengrijoje.

Valdžia dabar paleidžia 
daug prasikaltėliu, kaip vagiu 
ir kitu niekszu, kad padarius 
daugiau vietos politiniams 
prasikaltėliams ar kitiems in- 
tartiemsiems.

Kongresą, yra intartas už pasi
savinimą $4,286 isz Laisniu 
Mokescziu.

Jis buvo teisėjui Benjamin 
Dzick inskustas kad buk jis 
tuos pinigus pasisavino, ar 
bent pilna atskaitė neiszdave 
nuo Kovo pirmos dienos, iki 
Kovo dvideszimts pirmos die
nos, 1956 metuose.

Jis ta darba laike nuo Gruo
džio pirmos dienos 1954 iki Ko
vo 21-mos dienos, 1956, kada 
jis buvo pravarytas, kai New 
Jersey valstija daug valstybi
niu darbininku paleido, kad pi
nigu sutaupinus.

Sluzalis, kuris gyvena Cam
den mieste dabar yra kandi
datas del Kongreso vietos, ku
ria vieta dabar apleidžia Char
les Wolverton.

MEDŽIOKLE
PRASIDĖJO

Valdžia dabar labai seka ba
getas szeimynas ir reikalauja 
apyskaitos jeigu tos szeimynos 
praleidžia daugiau pinigu ne
gu paprastai. Valdžia mislina 
kad bagoti žmones remia suki
lėlius ir jiems parūpina ginklu 
su savo pinigais.

Ding o Vaikas

Septynių metu Paul Gro
chowicz dingo su savo dvira
eziu isz savo namu, Pompton 
Lakes, New Jersey. Jis bu
vo pasakęs savo draugams 
kad jis važiuoja pasisve- 
cziuoti pas savo moeziute in 
Washington valstija. Jo tė
vas neseniai su visa savo 
szeimynele buvo atvažiavas 
isz Tacoma, Washington vai 
istijos. Gazolino pardavėjas 
prie vieszkelio sako kad jis 
toki vaika buvo mates va
žiuojant su savo dviraeziu 
pro jo stoti ir vaikas keliavo 
in vakarus.

KANDIDATAS
INTARTAS

CAMDEN, N. J. — Penkios 
deszimts szesziu metu amžiaus 
Stasys Sluzalis buvęs New Jer
sey automobiliu laisniu prižiū
rėtojas, ir dabar kandidatas in

1 Medžiotojas Nuszau- 
tas; 5 Sužeisti New

York Valstijoje
LONG LAKE, N. Y. — Vie

nas medžiotojas buvo nuszau- 
tas ir penki kiti buvo sužeisti 
kai medžiokle vėl prasidėjo^ 
sziaurineje New York valstijos 
dalyje.

Keturios deszimts szesziu 
metu amžiaus George Graham, 
isz Crown Point, buvo ant 
smert nuszautas Nedelioj, kai 
jis su trimis draugais briedžiu 
medžiojo in Cedarland Parka.

Dvideszimts dvieju metu 
amžiaus Ralph Mercadante, isz 
Farmingville, Long Island bu
vo in peezius paszautas savo 
draugo medžiotojo per klaida. 
Daktarai in Lake Placid ligo
nine sako kad jis pasveiks.

Ir kiti panasziai buvo sužeis
ti savo draugu per klaida ar 
per ta strioka pasigauti briedi.

Medžiokle New York valsti
joje prasidėjo pareita Subatoj 
ir užsibaigs Gruodžio antra 
diena. Kitose vietose ta me
džiokle prasidės Lapkriczio 
septyniolikta diena.

Medžiotojas Alfred DeSau- 
tels, isz Plattsburgh nuszove 
dvieju szimtu keturios de
szimts svaru, deszimts ragu 
briedi netoli nuo Loon ežero in 
Franklin apygarda.

3 KUNIGUŽIAI
UŽSIMUSZE

7 Isz Viso Žuvo Auto- 
mobiliaus Nelaimėje
BAY ST. LOUIS, MISS. — 

Septyni žmones važiuodami 
namo isz bažnyczios užsimusze 
kai du automobiliai susimusze 
in Waveland miesteli.

Visi jie važiavo in automobi
liu kuri vairavo Kunignžis 
Howard L. King, 45.metu am
žiaus isz Mississippi City. Ju 
automobilius susimusze su kitu 
automobiliu ir apsivertė.

Antra automobiliu vairavo 
dvideszimts septynių metu am
žiaus Anthony Bridges, isz 
Waveland. Jis buvo labai pa
vojingai sužeistas.

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




