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Eroplanas Sudege ! GAL MAINIERIAI

STRAIKUOS

DAR APIE RUSKI ! KOMPANIJOS 

RASZYTOJA PREZIDENTAS
BELGIJOS KUNIGAS

Ugniagesiai stengiasi už
gesinti liepsnas ant prekybi
nio eroplano, kuris susprogo 
ir užsidegė ant Idlewild Air
port, New York. Kai tik 
szitas prekybinis eroplanas

pasuko in tuszczia lauka pa
sikelti, jis staiga užsidegė ir 
nusviro tris szimtu pėdu sta- 
cziai in stovinti eroplana, 
kur tik buvo darbininkai ir 
patarnautojos. Visi isz to

Isz Amerikos
MOTINA PASZAUTA

ASZTUONIS
SYKIUS

Laimėjo Nobel Garbes
DovanaBoris Pasternak Paro-j Nuszove Unijos Vada 

de Sovietu Botaga
Lewisas Rengia Nauja 

Kontrakta ~
——

PITTSBURGH, PA. —John 
L. Lewisas, įjhainieriu bosas, 
besiderindamas del naujo Kon
trakto Minksztos'Anglies Mai- 
nieriams, susikirto su kompa
nijomis. Jis reikalauja kad 
kompanijos neimtu ir nevar- 
tuotu anglies, kuria iszkasa 

i mainieriai kurie nepriguli prie 
unijos.

Jis sako kad apie penkta da
lis visu anglių yra dabar iszka- 
samos mainieriu, kurie nepri- 
guli prie mainieriu unijos.

Senas Kontraktas užsibai
gia per Naujuosius Metus.

Lewisas reikalauja 
dvideszimts centu ant 

į daugiau. Mainieriai 
gauna dvideszimts du 
ir dvideszimts penkis 
ant dienos. Kompanijos sutin
ka pridėti po dvideszimts cen- 

i tu ant tono daugiau del mainie
riu PaszelpoS; Fondo. Kompa
nijos dabar duoda po keturios 
deszimts centu nuo tono.

Nieko Bendra Neturi
§i< VicfrPrezidenhi IM PA1EISTUVEY

Richard Nixonu

eroplano greitai iszbego ar 
iszszoko, ir kiek galima su
žinoti, tai nei vienas nebuvo 
per daug sužeistas.

doleri 
dienos 
dabar

doleriu 
centus

REPUBLIKONAMS MILIJONIERIUS
N. A. ROCKEFELLER iPAMOKA

Kai Republikonai beveik vi- i 
sur buvo .sumuszti. pev_riiu>»- 

kimus, Nelson A. Rockefelleris, 
Republikonas, laimėjo rinki
mus priesz labai intakinga ir 
gera politikierių Averell Har
riman. Ir jis tuos rinkimus lai
mėjo visai nesipraszydamas 
pagelbos isz centrines Republi
konu partijos ar isz jos szulu, 
vadu kaip paties Eisenhowe- 
rio.

Isz to turėtu visiems būti 
aiszku kad žmones dabar ne 
tiek partija rūpinasi kaip as
meniu; jie pasirenka ne partija

ALTAMONT, N. Y. — Graži 
geltuonplauke, trijų vaikucziu 
motina buvo labai žiauriai nu- 
žudinta. Ji buvo asztuonis sy
kius perszauta ir paskui su di
deliu peiliu papjauta.

Policijantai sako kad jie 
spėja kad ji buvo nuszauta au
tomobilyje, ir kad ji isz to au- 
tomobiliaus iszlipo ji buvo vėl 
keliu kulkiu paszauta. Ji dar. bet žmogų ir už ji balsuoja, ne
suspėjo ineiti in savo kambarį Į paišindami prie kurios parti- 
kur ji pasimirė. Policijantai ; jos jis priguli. Visiems aiszku 
sako kad ji buvo kelis sykius kad Rockefellers turėjo gauti 
perdurta in peczius. j daug ir Demokratu balsu, votu,

Žuvusi moteriszke buvo 37, taip sumuszti Gubernatorių 
metu amžiaus Ponia Beatrice Harriman. *
L. Fupbeck, kuri gyveno su sa
vo szeimynele in Altamont.

Ji buvo surasta negyva prie 
savo automobiliaus, netoli nuo 
savo namu.

Ji buvo vaiku autobusio vai
ruotoja in Altamont Central 
mokykla.

Policijantai spėja kad ji da
vė raida kuriam žulikui ant 
vieszkelio ar kad tas žulikas, 
žmogžudis ja pažino ir kad ji 
ta žulika pažino kad ji jam rai
da davė.

Jos vyras tuo laiku dirbo in 
fabriką ir nieko nežinojo apie 
jo žmonos nelaime. Jis sako 
kad kai jo moteris neparėjo pa
skirtu laiku jis mislino kad kas 
nors atsitiko su mokyklos tro- 
ku ar gal ji turėjo bėdos su au
tomobiliaus tajeriais.

ATSIMINK! Mielas Skai
tytojai, kad nuo tavęs priklau
so “Saules” ateitis: Ar ja skai
tysi, ja< indomausies, ar laiku 
atsilyginsi, ar ja paremsi!

RepubliKonai taip buvo szi- 
ta syki sumuszti, kaip jie buvo 
1936 metuose, kai visi balsavo 
už Roosevelta.

Demokratai lainiejo dvide
szimts keturias Gubernato
riaus vietas; jie laimėjo Senato 
vietas in California, Connecti
cut, Indiana, Maine, Michigan, 
Minnesota, Nevada, New Jer
sey, Ohio, Utah, West Virginia 
ir Wyoming. '

Jie turi pirmenybe, vyriau
sybe Senate szeszios deszimts 
du priesz trisdeszimts keturis; 
Kongresą, du szimtai asztuo- 
nios deszimts du priesz szimta 
penkios deszimts tris. Reiszkia 
ežia ju skaiezius padidėjo per 
trylika Senate ir per keturios 
deszimts septynis Kongrese.

Prez. Eisenhoweris su Vice
prezidentu Nixonu stengiesi 
sukurti vaju del Republikonu, 
bet buvo per vėlu ir per mažai.

Kur Republikonai iszsilaike 
ar laimėjo, tai buvo matyti kad 
jie buvo jaunesni ir darbsztus 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

CARACAS, VENEZUELA. 
— New York valstijos naujas; 
Gubernatorius, Nelson A. Roc
kefeller, atvažiavęs in savo va
sarnami in Venezuela, laik- 
rasztininkams pasakė kad jis 
nieko bendra neturi su Vice- 
Prezidentu Richard Nixonu ir 
kad jis apie ji visai nepaiso.

Kai laikrasztininkai jo už
klausė: ar jis ketina stoti in 
Prezidento rinkimus už keliu 
metu? Jis tik ranka pamoja^ 
nusijuokė, ir atsake kad jo di
džiausia rūpestis ir svarbiau
sias darbas, yra dabar New 
York valstijos gubernatoryste.

Jis kalbėjo in draugiszka mi
nia, apie du szimtu žmonių ir 
dipliomatu, in Maequetia aero
dromą, kur ne taip seniai apie 
penki tukstaneziai Venezuelos 
gyventoju iszkeike ir akmini- 
mis apdaužė Vice-Prezidenta. 
Nixona, Gegužio trylikta die
na.

Jis ežia atvažiavo pasilsėti 
ir pavasaruoti su savo žmona 
ir Richard L. Amper, spaudos 
sekretoriumi. Jis ežia turi kuk
lius namus su tūkstanti du 
szimtais hektaru žemes ir kele
tą desetku tukstaneziu galviju, 
in La Mona, netoli 
Sacro.

Užklaustas apie 
nius klausimus jis
ninkams trumpai atsake kad 
tai ne jo reikalas. Bet jis nusi
juokdamas laikrasztininkams 
prisipažino kad jis malonėtu 
stoti in Prezidento rinkimus . 
priesz Vice Prez. Richard Nix
ona. Bet jis greitai pritarė kad; £ 
ona. Bet jis preitai pritarė kad I 
Gubernatoriaus darbas, New 
York valstijoje.

Gavo Po Szimta 
Doleriu Ant Nakties

nuo Monte

Tarptautj- 
laikraszti-

NEW YORK, N. Y. — 
Detektyvai suėmė dvi jaunas 
merginas, paleistuves, in Exe
cutive Bar, in Warwick viesz- 
buti.

Jie sueme 24 metu amžiaus 
Maria Martinez, kuri turėjo tik 
abrusa apsidengti kai polici
jantai insilauže in jos kamba
rius. Kita paleistuve, 25 metu 
Joan Martin, geltuonplauke, 
stengėsi pasikavoti su padusz- 
ka kai policijantai in jos kam
barį insilauže.

Policijantai ir detektyvai 
per kelias sanvaites seke szito 
saliuno, kliubo bizni kol jie su
sekė kad to saliuno gaspadine 
savo kostumeriams pasalinda
vo gražias merginas, paleistu
ves už szimtaj doleriu ant nak 
ties.

Du darbinitikai, salesjnonai 
buvo suimti fu tomis paleistu
vėmis, bet jie buvo policijos 
paleisti su prižadėjimu kad jie 
pasirodys teisme kai tos paleis
tuves bus tardomos.

Kiek policijantai pranesza 
tai ta to saliuno savininke turė
jo keletą tokiu merginu, paleis- 
tuviu, kurios už penkios de
szimts ar szimta doleriu priim
davo sveczius ir biznierius ir 
juos tinkamai palinksmindavo.

Czia visai ne naujienos, nes 
visi gerai žino kad beveik kiek
vienas vieszbjutis didesniuose 
miestuose turi daug tokiu pa
leistuviu, kurios tik laukia 

i progos paliijksminti prava- 
žiuojanezius vyrus.

Pirkite U. S. Bonus

MASKVA, RUSIJA.—
Raszytojas Boris Pasternak, 
laimėjęs Nobel Garbes ir Dova
na, ir paskui jos atsisakęs, da
bar sukrovė baisiai daug gal
vosūkiu Sovietams. Ir Sovie
tams ne in tarptautine sveika
ta. *

Jis būvo per smurtą privers
tas tos garbes atsisakyti ir jis 
taip ir padare. Nors jis tos 
garbes buvo priverstas atsisa
kyti, bet jo ta knyga ‘Daktaras 
Zhivago’ yra po platu pasauli 
pagarsėjus, taip kad dabar bai
siai sunku ja nusipirkti, nes re
dakcijos nespėja ja iszpaūs- 
dinti in keletą szimtu kalbu

Kremlinas jautiesi asmenisz- 
kai inžeistas kai knyga kuri 

. yra priesz Komunistus ir So
vietus tokia augszta garbe lai
mėjo. Sovietai dar ir dabar 
negali suprasti kaip žmogus, 
gyvendamas Rusijoja iszdryso 

i taip savo kraszta iszduoti.
Bet nežiūrint ka jie dabar su 

tuo rasztytoju padarys, ar jie ji
- in-Sibira isatrerns ar ki4^iįwru-- 

galabins, jie niekados ramiai 
nemiegos žinodami kad po pat 
ju nosimis vienas žmogelis isz
dryso teisybe pasakyti. O jie 
teisybes taip bijosi kaip vel
nias szvento vandens.

Kiek jie ji dabar nubaus tiek 
jo balsas szauks ir lidys kad 
nėra, jokios laisves Rusijoje. NETIKI 
Sovietai galėtu iszdeti milijo
nus doleriu del propagandos, 
bet jie niekados negales szita j 
klaida nugyventi. Raszytojas 
Pasternak, ar jis žinojo, ar ne, 
nustelbė keliu desetku labai ru 
pestingai pastatyta propagan
da, kuri dabar niekam neverta.

Jis dabar yra pasmerktas 
kaipo iszdavikas, yra iszmes- 
tas isz Sovietu Raszytoju ir 
Vertėju Unijos; bet jis su savo 
knyga insirasze amžinai in vi
so svieto Raszytoju Unija, isz 
kurios nei pats Kremlinas jo 
neiszmes. Jam gal neteks nei 
vieno žodžio daugiau paraszyti 
Rusu kalba, bet Kiti raszytojai 
jo ta knyga inamžina, ir tiems 
raszytojams nei Chruszczevas, 
nei visas Kremlinas burnu ne
uždarys ir jiems neuždraus.

Raszytojas Pasternak yra 
yra praszes Chruszczevo kad 
jis ji neisztremtu isz Rusijos, 
sakydamas kad isztemimas bu
tu jam mirtis.

Bet jau dabar tam raszytojui 
yra užtikrinta gera, saugi ir 
net szilta vieta Amerikoje, jei
gu jam pasisektu laimėti isz- 
tremima isz savo ne tokios te- 
viszkos tėvynės.

Mes ne esame tokie, mislinti 
kad tokia laime tam raszytojui 
tektų kad jis butu isztremtas. 
Nes isztremimas jam butu gy
vas rojus. Chruszczevas neisz- 
drystu ji isztremti ir taip pa
leisti nenubausta.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

CHESTER, N. Y.—
Mažos kompanijos Prezidentas 
nuszove Unijos Vada, kuris bu
vo šukeles straikas jo fabrike. 
Tas unijos vadas jau buvo ke
letą sykiu kalėjime už vagystes 
ir kitus prasikaltimus. •

Kompanijos prezidentas, ke
turios deszimts asztuoniu metu 
amžiaus Malcolm White, poli- 
cijantams pasiaiszkino kad jis 
buvo baisiai inpykes ant to 
unijos vado, penkios deszimts 
dvieju metu amžiaus Alfred 
Dugan, kad kai jiedu susitiko, 
jis iszsitrauke revolveri ir pa
leido septynis szuvius in ji, ku
riu du ta unijos vada mirtinai 
sužeidė.

Kompanijos prezidentas sa
ko kad jis nesigaili kad jis 
taip padare, jis sako: geriau; 
kad asz dabar nukentėsiu, ne
gu kad tokie žulikai mano dar-; 
bininkus isznaudotu!

Jo kompanija nesipesze su 
daibininkais ir tos straikos ne
buvo tiek priesz jo kompanija, 
kiek kad viena norėjo kita uni
ja isz fabriko iszvaryti.

Jis buvo suaresztuotas ir bus 
patrauktas in teismą už žmog- 
žudyte.

Tas unijos vadas buvo kelis 
sykius in kalėjimą patupdintas 
New Jersey valstijoje už ban- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

OSLO, NORVEGIJA^— 
Belgijos Domininkonas, Kuni
gas George Pire, laimėjo pa
skutine Nobel Garbes Dovana, 
už savo pasidarbavima su Pa
bėgėliais nuo Antro Pasaulinio

Kunigas George Pire

ŽMOGŽUDŽIUI

Jis Nužudė Naszle

Sako Buvo Auka 
Kuriems Ten 
Dievaicziams

Karo. Jis szitos dovana tikėjo
si ne sau, bet savo Pabėgėliams 
kuriuos jis norėjo geriau ap
rūpinti su ta dovana. Bet kai 
visiems kitiems tos dovanos 
buvo iszdalintos ir paskirtos ir 
kai jis negavo nieko, jis apie 
tai visai pamirszo, ir savo dar
bą vede tolyn. Kai jam buvo 
praneszta kad jis ta dovana bu
vo laimėjęs, jis sako kad jis nu 
stebo ir nudžiugo, nes dabar jis 
gales tiems Pabėgėliams daug 
daugiau padėti. Jis stato ma
ža miesteli Pabėgėliams.

Ta dovana jam davė $41,227. 
Jis sako kad jis visus tuos pi
nigus paskirs tiems savo Pabė
gėliams.

Tai buvo paskutine Nobel 
Garbes Dovana del sziu metu. 
Kita tokia dovana buvo pa
skirta Ruskiui raszytojui, Bo
ris Pasternak,, kuris atsisakė 
tos dovanos, garbes ir visu pi
nigu, kai jam privertė taip da
ryti Sovietai.LAS VEGAS, NEV. — Poli- 

cijantai netiki in pasaka kuria 
jiems papasakojo jaunuolis, 
kuris sake kad jis buvo pri
verstas ka nors nužudinti kai
po auka dievaicziams.

Dvideszimts trijų metu am
žiaus Jack Rainsberger, 
Los Angeles sako Kad jis nužu
dė Ponia Erline Folker, ja. pa
pjovė už tai kad ji turėjo su
rasti auka kuriems ten dievai
cziams.

Bet policijos virszininkas 
William O’Reilly, Kapitonas 
sako kad ežia nėra jokia ku
riems dievaicziams auka, bet 
paprastas nužudinimas, apvo
gimas ir moteriszkes isznieki- 
nimas.

Jis sako kad isz visko aisz- 
kiai matyti kad tas jaunuolis 
norėjo ta moteriszke apvogti ir 
iszniekinti. Kai ji jam pasi- 
prieszino, jis ja papjovė, nužu
dė.

Tas jaunuolis dabar yra pa- 
tupdintas in kalėjimą ir turės 
laukti kol teismas ji paszauks 
ir ji intars už žmogžudyste.

“GERSIM
PO MAŽIUKĄ”

JOHANNESBURG, S. AF
RIKA. — Keli tusinai žmoge
liu isz saliuno gavo užpundinti 
visai už dyka — ir tai ne alu- 
czio, bet gero ir brangaus 
sznapso.

Trekas, veždamas daug 
sznapso, per greitai važiuoda
mas prie užsisukimo, iszmete 
keturis , baksus labai gero 
sznapso kaip tik prie saliuno 
duriu. Tie kurie tarne saliune 
alų mauke iszbego ir pamate 
kas atsitiko, jiems mažai laiko 
eme tas bonkas sznapso susi
rinkti nuo ulyczios, kurias tas 
trokas per per greita užsisuki
mą iszmete. Jie insinesze in sa- 
liuna tas sznapso bonkas ir per 
visa diena gera sznapsa gere ir 
tik po aluti nusipirko ta sko
ninga sznapsa nuplauti.

Platinkit “Saule”
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Kas Girdėt
i,

Paprastas darbininkas rittši- 
sknndlžia jeigii jam reikia dirb
ti daugiau kaip asztuonias- va
landas in diena, keturios de- 
szimtš valandų in salnvaite. Per 
ar priesz rinkimus milijonie
rius Rockefelleris dirbo szimta 
avičĮ.teszimts valandų in san,vai
te ir dar daugiau parėjės namo,. 
Jis yra vertas daugiau kaip 
szimta milijonu doleriu, o pats 
ėjo per lietu ir biauni orą ir 
prasze paprastus eilinius dar
bininkus politines iszmaldos, 
ju balso, votos per rinkimus.

Ir jam ežia Gubernatoriaus 
alga, toli gjražii, nerūpėjo ir ne
galėjo rūpėti. Jis užsidirba!" 
daugiau in viena sau vaite ne
gu jis gaus per keturis metus 
kaipo New York valstijos Gus 
bem aitoriu s.

Procentas nuo jo pinigu jam 
duoda daugiau in viena, mene
si negu jis gaus isz visu tu jo 
Gubernatorystes metu.

Viėna kūmute, isztikima ir 
gerU musu “Saules” skaityto
ja su piktumu pastebėjo, kad 
New York valstijos žmones ne
žinojo ka jie darė kai jie iszrin- 
ko toki bagoeziu už savo Gu
bernatorių: “Bile jam tu pini
gu reikia!” Ji piktai iszsireisz- 
ke.

Mes, geibami savo tokia isiz- 
tikima skaitytoja ir dar isztiki- 
mesne piliete, norėtume jai pri
minti kad tas kuris priesz szi- 
ta keliu kartu milijonierių ko
vojo per tuos rinkinius buvo ar 
geriau' sakoma yra, tokis pat 
milijonierius. Rockefelleris yra 
ponas, tūzas, milijonierius ant 
aliejaus, Harriman, kuri jis su- 
riiUšžė yra visu -musu kraszto 
geležinkeliu milijonierius. New 
York miesto ir valstijos žmo
nes neturėjo jokios kitos iszei- 
tiės kaip tik pasirinkti vienai ar 
kita milijonierių.

Nei vienam, nei kitam tos 
vietos ineigos,.pinigai visai ne
rūpėjo ir nerupi.

Kai miestą, valstijos ir musu 
Valdžiai skaito savo skolas ir 
aiszkina kiek jie yra skolingi, 
New York miesto taryba, val
džia paskelbė savo pinigu san- 
skait a, ir paskelbė kad per pa
staruosius metus miesto iždas 
turi per daug pinigu ligi pus
antro milijono doleriu. Tai to
kios sanskaitos beveik nei vie
nas miestas, valstija air musu 
valdžia niekados neigiate jo ir 
vargiai kadai gales paskelbti ar 
panasziai pasididžiuoti.

Ar jus žinote kad Rusija da
bar daugiau aukso iszkasa ar 
pasisavina negu Pietų Afrika, 
isz kur beveik viso svieto auk
sas dabar pareina ?

1957 metuose Samuel Monta- 
gfu & Company’s Annual Bull
ion Review yra paskelbus kad 
aukso buvo iszkasta 7,500,000 
aune.u.

1956 metuose to aukso buvo 
4,300,000. Beveik puse to aukso 
pristatė Rusija užsienyje. Jei
gu szita. apyskaita yra tiksli tai 
reiszkia kad Rusija pristatė be
veik puse aukso visam, pasau
liui.

In Spiceland, Indiana, Ponia 
Bertha AI. Brown turėjo daug 
bėdos intikinti politikierius

priparodinti kad ji yra mirusi, 
o ji užsispyrus gynėsi kad ji 
kruta, ir yra gyva. Už kiek lai
ko ir kai virsžininkai pat i kr i- 
jo savo- rasztus, pasirodė kad 
kita moteriszke ta paezia pa
varde ir tuo paežiu vardu buvo 
pasimirus, bet kad Ponia Ber
tha M. Brown yra sveika ir gy
va. Jai tada buvo- pavėlinta 
balsuoti. i

Ne vien tik musu valstijose, 
Amerikoje, bet ir in Hawaii sa
las Demokratai laimėjo visus 
rinkimus.

Dvideszimts szesziu metu 
amžiaus Ponia. Melvin Lagge, 
in Hazen, N. D., pagimdė dvy
nukus, viena vaika ir viena 
mergaite. Ji pirmiau buvo pa
gimdžius asztuonis vaikus. Ji 
sako kad dabar jau gana!

Gerbiamoji; Panele, praėjusi 
karta asz radau jttsu atnesztoj 
sriuboj muse.

Reikėjo man pasakyti, įneš 
botume ja iszmete ir imnete 
razinka.

Pypkes Durnai

Prisiminimai isz vasaros at
ostogų: f

Ii- spokso dedo, akis i n rėmės; 
Kai ji žingsniuoja 'paežerėmis?

' • •

Konkurentes: “ Žii įai asz 
manau kad mano vyras turi 
kokiu, nors reikalu su savo sek- 
retorka,” guodžiasi poniai tar
naitei.

“Asz nemanau,” suabejojo 
tarnaite, “tu taip kalbi man, 
kad sukeltumei man ipavyda.”

Iszsigeręs . pilietis inejo iii 
saliuna, papraszė pora kanjako 
stikleliu ir, numėtės ant 'baro

Doleris
Doleris proto mums 

duoda;
Doleris, kvailio paguoda.
Doleris glosto visus;
Doleris, kipszas baisus.
Doleris meile gamina;
Doleris, ardo szeimyna.
Doleris perka namus;
Doleris nuperka mus.

penkis dolerius, iszejo pro du
ris.

Bartinderis greitai insidejo 
in. kiszeniu penkine ir norėjo 
jau savais pinigais .sumokėti in 
kasa, bet visa tai mate spliuno 
savininkas, ir priėjo prie bar
ti n deri o. * *

“Žiūrėkite, Pone,” skundie
si bartinderys, tas žmogus vi
sai girtas, jis man paliko pen
kis dolerius, arbat-pinig'iu ir 
nemokėjęs už konjaką iszejo.”

Rytu Vokietijos pareigūnas 
szankia darbininkui: “Ei, liau
dies priesz,e, bėk ir nesustok, 
leisk man tave iszvyti in Vakar 
ru Vokietija.”

Moterys vestuvių dienoje ne- 
szioja. baltus rūbus, kaipo lai
mes ir meiles ženklą, tad kodėl 
vyrai nesziojai juodus drabu
ži us?

Kam reikalingas tas vyras? 
Pftuįši, jeigu.mums Kalėdų Die
dukas atnesza dovanas, Dievas 
duoda duonos, gandras atnesza.

vaikus, tai kam tada reikalin
gas vyrais” paklau.se viena ne
kalta panelei I

J eigiiv dovanos yra negero 
dydžio, jeigu fTuona supelėjus, 
o vaikas sunkiai gimsta: — ta
da reikia turėti ka. nors, kad 
galėtum kaltinti,” atsake po
nia.

’♦•’*X**Z**X*****Z^*^Z^*********X**Z*

KAIP BOBUTE 
SUDEGINO VELNIĄ

< .X......
APIE penkios deszimts me-1 

tu atgal, Lietuvoje viename 
dvare gyveno Ordinarczikas, 
kuris turėjo vienui viena kar
vute, nes tais laikais dvaro Or- 
dinarezikai darniausiai tik po 
viena karvute ir turėdavo. Vie
na karvute teturint, Ordinar- 
eziko paeziute labai ja mylėda
vo. Pavasariui atėjus, kaip 
pradedai augti žole, ji raudavo 
visokiu žolių ,jr szerdavo kar
vute, kad duotu daugiau pieno.

Musu bobute pataikę syki 
ant tokiu negeru žolių, nuo ku
riu genda pienas. Užeidė tu žo
lių karve ir pagedo jos pienas. 
Bemelęližiant jis sukras-zedavo-, 
kai krekenas. Gaspadiue susi
rūpino ir teiraujasi visur, kas 
ežia pasidarė jos karvutei. Pa
tarimu gavo visokiu. Vienos 
kūmutes sako,1 kad kas “pac.ze- 
ravojo,” kito® kad “pabare,” 
treczios, kad kas “užkalbėjo ir 
t.t. Didžiuma “bnvolnii” ku- 
mucziu patarė eiti pas burti
ninkes. Kagi daryt? Reikia 
klausyt geni žmonių patarimo.

Nuėjo bobute pas viena bur
tininke,-nuėjo pas kita. Gavo 
visokiu patarimu, kis reikia 
daryti.- kad “ežerus”' iszvaiky- 
ti. Vaike bobute, cėėrus, vaike, 
bet pienas kaip buvo sugedės

Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus Pirkie U. S. Bonus

T __ ,

Help Strengthen America’s Peace Power!
The littlest guy at your Thanksgiving table probably doesn’t 
know what freedom from want means. But he’s sure there’s 
going to be lots to eat, that everything is O.K.—peaceful. 
And that’s the way we want to keep it.

But peace costs money. Money for industrial and mili
tary strength. Money for science and education. And money 
saved by individuals. /

Every U. S. Savings Bond you buy helps strengthen 
America’s Peace Power. Are you buying as many as you 
might?

Buy U. S. Savings Bonds
The V. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury 

Dfinartment thanks, for their oatriotic donation. The Advertising Council and |
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LIETUVISZKAS SURIS

JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuotnet 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 patenkins 
r susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

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

prie rinkimu vietos kad ji yra 
gyva, ir kad ji gaili balsuoti, 
i otuoti.

. Virszininkaįr stengiesi jai

Į

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

FOUNTAIN — MICHIGAN .> :. ;

taip ir pasiliko.
Galiausiai musu bobute nu

ėjo bisk* toliau pas burtininke, 
labai garsinga ir pasipasakojo 
jai savo beda. Burtininke isz- 
klainsius, patvirtino, kad karve 
jos yra isztikruju piktu dvasiu 
apsėsta. Ji, todėl, patarė sztai 
kaip padaryt. Kas rytas isz- 
meližus karve, reikia pienas su
pilti pecziun ant kurenanezios 
ugnies, kad kuri nors karta pa
taikyti amt velnio ir ji sudegin
ti.

vakare, kad mal- 
Viena vakaru ji

Sugryžo namon musu bobute 
ir nutarė szventai pildyti bur
tininkes patarimu. Ji rytais, 
paine Ižusi karve, pilstydavo 
pieną ant ugnies. Taip ji dare 
visa san vaite. Bet velnias, ma
tomai, 'buvo- kytras ir is nepa
siseko ji sudeginti. Pienas, 
kaip kraszejo,-taip kraszejo.

Bubate paežiu paprastai pa
kraudavo isz 
kos pad'žiutu.
susimanė padėti ant malku ir 
paku maiszel
džiutu pirm lĮiegu pils juos in 
priegalve. Bet...

Musu bobute ant rytojaus vi
sai pamirszo- apie pilkus ir už
kure pecziu, kaip ir visados da
rydavo. Pamelžė karve ir supy
lė jos pieną ant ugnies. Malkos 
dega, lieipstno-ja, sykiu ir pūkai:

Peezius baigiasi kūrentis. 
Sudege malkos, sudege ir pū
kai.' Isz sudegusiu pūku paliko 
kokis ten apsivėlęs guzulas’. 
Bobute ta gunda matydama, 
džiaugėsi ir

, kad pūkai pa

rodė vaikams: 
“ Ana va, ledukas velnias jau 
sudege. Dabar turėsim, vaike
liai, pieno!” Ir kasgi nesi-
džiaugtu pasisekus sudeginti 
ta nelaba ii! Bar su kaezerga

i paėmus ta zuzula pa ra nže. Be- 
j daužant prie kuszergos/prikinę

pilku, kurie dar liko nesudege. 
Bobute duria su kačaorga in 
■guzulą, ir tycziodamosi sako: 
“Aha, tu bestija, sudegei, tai 
kudlos beliko!”

Su sykiu bobute atsiminė 
apie vakar padėtus džiovinti 
plikus"! Greitaii paszauke mer-/ 
gaite Maryte: ar ji iszemusi isz 
•peeziaiis pūkus? Maryte sutei
kė atsakyma, kad neiszemusi.

. . Boilmte tvėrėsi sau už galvos 
keikdamai velnią, burtininke ir 
jos niekam, netikusius .patari
mus, del kuriu ji sudegino 12 
svaru geriausiu pūku, už ku
riuos dideli pinigai (nors,, ežia, 
kaip skaitytojas mato, burti
ninke nebuvo už ka. kaltinti, 
juk ji neliepe dėti pilkus pe- 
eziuii, ji liepe tik pieną su vel
niu pilti ant ugnies. Bet toki 
jau žmogaus silpnybe, ant kito 
kalte numesti!)

'Perniek nuėjo bobutes trum
pas džiaugsmas, kad velnią su
degino-.

Jai beaimanuojant atėjo se
nute elgeta, kuriai bobute ir 
pasipasakojo savo nelaime. Se
nnet nusistebėjo isz jos kvailu
mo. Ji paklausė, ka ji duoda 
karvutei esti. Ji atsake, kad ra- 
vinejanti isz daržo žoles ir jo
mis szerianti karvute. Senuke 
palingavo galva ir patarė:

— Žinai ka, neduok kokia 
san vaite, karve i isz-daržo žolių, 
pamatysi, kaip pasitaisys pie
nas; nes daržuose yra negeru 
žolių, kurios gadina, pieną.

Bubiite paklausė senutes pa
tarimo ir turėjo vėl gera pieną.

Paskui valgė pieną ir pati 
save bare, kam buvo kvaila ir 
sudegino puk-u maiszeli, ir dar 
džiaugėsi, kg.i velnią sudegino -

Daugiaus ji jau netikėjo jo
kiems burtams. ■— K. S.

------GALAS----- -
I

JIESZKOTI :: ::
:: ISZMINTIES

yiENAS jaunas .ponaš, užva
žiavo ant nakvynes in viena 

nuskurdusia, karcziamele, Žy
das beklausinedamas apie vi
sokius reikalus, užklausė, ke
liauninko- kur ir ko važiuoja. 
Svečzias būdamas teisingu 
žmogum neslepe nieko,, bet pa.- 
sake- teis'ylbe: “važiuoju in 
svietą jieszko-ti iszminties. ” 
Žydas .turėdamas didele gud
rybė pamisli jo: kad tu po svie
tą jiesžkai iszminties, tai turi 
turetie nemažai pinigu. Bet ir 
svecziui užydisžkas klausymas 
nepatiko, nes pamislijo sau, tu 
mabyt nori mane iszmokint isz- 
minties, bet tau nepasiseke. Po 
vakarienei, svečzias nusiėmęs 
kre-pszi su pinigais pasidėjo 
ant stalo, o pats- atsigulė prie 
stalo ant sziaudu ir nusidavė 
mieganeziu. Žydas ibudamas 
kitoj ^kambaryje temijo per 
.plysziuka duriu kur svęezias 
padėjo pinigus ir pamatęs užs 
-gesino žiibnri. Svečzias tuom 
kart paėmė krępszi nuo stalo 
ir pasidejas prie saves pradė
jo garsiai knarktie. Žydas mis- 
lydamas kad svečzias miega, 
tykiai iszejo isz iszkam|bare>les, 
ketindamas p-aimtie pinigus, 
graibinejo ant stalo bet krep- 
szio nerado. Kada, Žydas nuėjo, 
svečzias tykiai volei padėjo 
krepšzi su pinigais' ant stalo.

Žydais užsidegė žvake ir žiu
ri krepszis guli ant stalo kaip 
pirma. Užgesino žvake,- sve- 
ezias vela pasieipeduiepszidr dą

labiau pradėjo knarkti. Žydas, 
ant galu pirsztu priėjo!-, stalai 
grabinėja, ne yra krepsziuko. 
Sugryžta atgal in kambarėli ir 
užsidegi* žvake. Szeczias tuom 
laik vela padėjo krepszi ant 
stalo-. Žydas žiuri kad krepszis 
guli ant stalo. Užputę žvake, 
svečzias.vėl pasiėmė krepszi. 
Žydas jau treczia karta, grabi
nėja,, bet ne yra krepszio ir jau 
dabar suprato, kad tai yra bai
lios sveczio ir pasznabždomis 
tare: “Rich ant atty aran, di 
svare jur” ir atsigulė. Ryte ka
da atsikėlė pakelevingas užsi
kabino krepszi nusiduodamas 
nieko nežinąs, paklausė Žydo-, 
kiek-prigulės už nakvyne? Žy
das iszejo isz kambario ir tarė: 
“Nu! Ko ponas važiuojete 
jieszkoti 'iszminties. Kad ta- 
mista ir taip daug turi!”

I
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]U IRTIS yra, paslaptinga. Tai 
apie laidotuves reikia kal

bėti su pagarba szvelniai. Juo
kams vietos ežia nėra,. Mane 
kodėl tai skaito jumoristu, bet' 
asz'galiu ir rimtas Imti.

Mane karta labai inžeidei 
drauigp raszytojo žodžiai. Su 
juo asz susitikau kokiose tai 
laidotuvėse. Pastebėjęs mane, 
jis priėjo ir sziurkszcziai pa
klausė: ,

' — Ko jus ežia atvykote?
— O kodėl man ežia nebū

ti?
— Hm. Kas ežia juokin

go?!
Tas storžievis ipamirszo, kad 

apart juoku asz dar ir szirdi 
turiu. Laidotuvėse asz taip 
verkiau, jog naszle toli gražu 
pegalejo su manim lenktyniūo- 
tis o ant kapiniu inpuoliau in 
tokia, isterija, jo|g tvarkos da
botojas paprasze manes iszeiti 
lauk ir nekliudyti iszkilmingas 
ceremonijas atlikti.

— Palieskite tik mane, ra
miai asz pastebėjau tvarkda
riui.

— Patys nabaszninku vir
site'.

Ir asz pasilikau, ir prie kar
sto asz pasakiau kalba, kuria 
skaitau mano geriausiu litera
tūros kuriniu.

— Ka mes laidojame?! Su- 
szukait asz, mesdamas nuliū
dusį žvilgsni in susirinkusius.

In ta klausima kiekvienas 
dalyviu galėjo atsakyti, kadv 
•lmds laidojame Ignat i ja Fomi- 
eza Žiabkina, o jeigu asz net ir 
to nežinau, tai geriau visai nie
kė nekalbėti!”

Bet visi tylėjo, nes suprato, 
kad ta fraze oratoriai papras
tai vartoja del iszvaikymo.

f—■ Ko mes nustojome? Smau
kiau asz (nutylėjo ir ta klausy
mą.) Ignatija Žiabkina mes 
praradome, sztai ka! Tu tarp 
musu šzvietei kai saule, (tiesa, 
pasakius szviete ne visas na- 
Baszninkas o tik virszugalvis, 
plike, bet fraze iszejo labai 
skambi. Juk tiesa?), Tu tais 
spinduliais kaitinai visus, kas 
tau buvo artimi (paczia, meilu
že ir keturis vaikus nuo vienos 
ir kitos) tu savo talentu prisi- 
dejai prie kėlimo gimtojo 
kraszto industrijos ir prekybos 
(nabaszninkas laike rakandu 
krautuve) ir sztai, pasirodė, 
kad dangui tu esi labiau reika
lingas nei žemei, ir Visagalis 
pasisžauke tave (smūgis bute
liu nuo alaus in smilkinį trak
tieriuje “Balkanai” pagreiti
no Visagalio norą).

Tai ilsėkis gi, Ignatij, tu ste-

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslai* !;

160 Puslapiu ?
8 col. Ilgio, 5% col. plocrio <; 
Iziaiazkina sapna ir kas d 
ateiteje stosi*. Su priedu !; 
planatu ir visokiu burtu. d 
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betinas žmogau, leve ir palieti! 
Žeme tegul bus tau lengva, 
kaip pūkas, ir tegul aniuolai 
sergsti tavo paskutine buveine, 
netraukite už rankoves, ap
siausta sudraskysite (paskuti
ne fraze, žinoma, buvo kreipia
ma in tvarkdari, kuris vijo 
mane nuokapo, negalėdamas 
pakęsti mano pasisekimą).

TARADAIKA

Czikaigoje kelios mergeles, 
Norints Dypukes,

Su prastu nenori kalbėti, 
Anei arti sėdėti. 

Nori siziaucziuko, 
Ar bile kriaucziuko, 

O jeigu katras turi 
czeverykus žibanczius, 
Tai žiuri ant tokio 

iszsižiojus. 
Mėgsta kad ir skribelia 

nusiimtu, 
Ir galva, priesz jaises 

nulenktu, 
Tada ir kėde pastatys, 
Szale saves pasodės, 

O kad ir tai dypukes, 
Bet niekam netikusios, 

Gali paižyti ant 
pajuodusiu antakiu, 

Ir ant daugybes 
riaukszliu. 

Asz mislinu kad' 
tokios, 

Teip ir susivalkios,
Ne apsivyruos 

Niekados!
* * *

Apie Karbono paviete 
Viena nasžlele, 

Negražiai pasielgia 
Ir žmonis piktina. 
Da sziandien nieko 

Apie jaises nesakysiu, 
Kol daugiau žinių 

jaises gausiu, 
O tada nesusimylešiu, 

Kiek tilps abiem 
duosiu.

* * * 
Tula moterėlė isz.

Skulkilo pavieto, 
Filadelfija nuvažiavo, 
Rodos klaust pas 

• gydytojo, bet negavo, 
Mat, pinigu per mažai 

turėjo, 
Tai patarimo jokio 

gaut negalėjo. 
Pas savo mylima vyreli 

tiligrapavb, 
’ Tas vaikine autobilium 

pats nuvažiavo, 
Savo paeziule rado 

saliunia nusilakusia, 
Suvis pasigėrusia. 
Parsigabeno tuoj 

namon, 
Ir davė gerai skuron, 

Kas buvo toliaus
Tai sziandien nutylėsiu, 
Kita kartu padainuosiu.

In

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

Sztai atsitikimas, kuris pa
rodo, jog esti tame laiku, kuo
met ir asz moku but i rimtas, ir 
todėl apie laidotuves asz raszy- 
siu pilniausiu dalyko pažini
mu.

❖ ❖

Jus, sakysime, sužinosite, 
kad numirė justi draugas. Jus 
užmaunate ant rankoves juoda 
juostele (tai kasztuoja tik keli 
skatikai) ir, iszdirbe priesz 
veidroli atatinkama nuliudu- 
sia. iszraiszka veide, einate ria- 
baszninko naszle atlankyti.

Ji, prispaudusi nosine prie 
akiu, paklaus:

— Ar girdėjote, koki nelai
me mane užtiko ?

Atsakykite:
— Taip, taip. -Pilnai supran 

tu justi nelaime. Bet, jam ten 
bus geriau!

Geriau ar blogiau, tai ne
svarbu, bet tie žodžiai rami- 
naneziai Veikia. Galite dar pri
dėti:

— Dievas davė, Dievas ir 
atėmė.

Arba,:
—■ Visi Dievo globoje es

ame.
Jeigu naszle del visako pa

klaus:
— O laidotuvėse ar busite?
Tai nereikia tupinėti ir 

linksmai szaukti:
— Asz tai? Mielu noru! Už 

garbe palaikysiu!
Privalote nulenkti galva ir 

liūdno balsu tarti:
— Tai mano prievole.
Czia prie justi prieis kitas 

sanjausmo reiszkejas ir kadan
gi apie paszalinius dalykus 
(sakysime, praloszima pinigu) 
kalbėti neiszpuola, tai jis pa
niurusiai paklaus:

— Ar busite Ivano Niko- 
laeviczo laidotuvėse?

Jus neprivalote piktai atsa
kyti:

— Dar k a užsimanysi! 
Koks ežiai reikalas?! O jis ma
no laidotuvėse ar dalyvaus?

Nes priesz atsivėrusi kapa 
visos musu sanskaitos del vizi
tu nebetenka vertės.

In kapines eikite su liūdnai 
nuleista galva ir retkareziais 
atsiduskite; mirktelėti kelyje 
pasipainiojusiai panelei, nors 
ji ir neinmanomai gęaži butu 
nedera. Jeigu privargsite, gali
te inlipti in užpakalyje lėtai 
važiuojanezia karieta. Jeigu 
visos karietos užimtos, tai ne
bandykite lipti in katafalka 
pas nabaszninka, nors jam gy
venant kalbėjote su juo ir ant 
“tu.” Bus laiko dar paspesime 
katafalkoje pasivažinėti.

Kai paskutines apeigos at- 
lie-kama, akyliai stebėkite 
naszle, nes ta publika, mėgsta 
bėgti duobes links ir szaukti 
“leiskite m arte prie jo!”

Jus privalote Vikriai pagau
ti jai už rankos ir suraminan- 
cziai susznibždeti:

— Kur jus ? J u k n aibaszn i n- 
kas apgaudinėjo jus kiekviena
me žingsnyje, o kai prisigerda
vo, tai mesdavo jums in galva 
visa, kas po ranka pasipinda- 
vo. Prisiminkite tai! Ir justi 
santykiai su sūnaus repetito
rius tokie, kad asz geriau jus 
leisiu prie jo, repetitoriaus. No
rite?

tie teisingi žodžiai gali pa-

Sieniniai Kalendoriai 1959m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio
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veikti, kaip balzamas, ir in vi
sai sitkoneveikta szirdi.

Isz viso laidotuves, reikalas 
rimtas ir reikia pastangų dėti, 
kad jos butu isždidžios. Kuo
met girtas mechanikas kino te
atre, demonstruodamas kurios 
nors garsenybes laidotuves(asz 
karta pats tai maeziau), palei
džia, spareziau aparatu nei rei
kia, gaunama visai nederamas 
reginys: prieszakyje linksmai 
szoka dvasiszkiai, tarsi Muks 
Linderiai kuriuos kas nors ve
jas, paskui rysozia įbėga, arkliai 
dideliu greitumu vilkdami ka
tafalka, o paskutiniaisiais bė
ga nabaszninko draugi, tarsi 
bijodami pasivėlinti in laido
tuvių pietus. '

Prie viso to pianistas prade
da dar skambinti, linksma dai
nele ir tuo bildu visai sugadi
na laidotbviu iszdiduma.

Petrapilio (“kronikoje užra- 
szyta dar ne paprastesni s fak
tas, petrapiliecziai ir sziandien 
ji atsimena: vožė karta gatve 
na'basžninka. 'Staiga isz už 
kampo išzszoko tramvajus; už
bėgo i katafhlkos, apvertė ja, 
iszmete gatve i graibu ir staiga 
visi su pasibaisėjimu pastebėjo 
kad isz grabo Lzlindo nabasz- 
nirikas ir, trindamas sutrenkta 
koja, suriko:

— Rupūžes jus! Važinėti 
nemokate. Ar mažai jus, nieka- 
dejus, dar baudžia.

Ta nepermatoma apystova 
visai sugadino laidotuves: na
baszninkas rūpestingai surin
kęs liekanas brangaus grabo 
sėdo karieton ir nuvažiavo na
mo, dvasiszkiai ir' palydovai 
iszsiblaszke kaip Žydo bites, 
prisiėjo užkasti tuszczia duobe, 
o laidotuvių pietūs teko isz- 
mesti, sugedo.

Asz norecziau taip dvipras- 
mirigai mirti. j

Baigdamas asz, turiu prisi-V.' ... I. .pažinti, jog neturiu patyrimo 
viename dalyke: asz puikiai ži
nau, senoviszku laidotuvių ri
tuola: Su graibu, katafalka ir 
kapu. Bet dafyar inejo in mada 
deginti lavonus krematorijose, 
ir kaip tokiuose atvejuose rei
kia užsilaikyti, visai nežinoma,.

Ritualas dar neiszsidirbo, 
nesukietejo. '

Vienas iszmintingas jaunas 
žmogus su pasibiaurejimn pa
sakojo man, kaip jis nuvalė 
dantis su savo bobute.

Atvažiavo jis ^pas gimines, 
kuomet bobute sulig naujos 
mados jau buvo krematorijoje 
sudeginta, paliudejo apie puse 
dienos (ar daug reikia senu
kei), o vakare nuėjo miegoti. 
Atsikėlė anksti ryta, pradėjo 
praustis, o-gi žiuri, nėra dan
tims valyti rriiltėliu.

Erne po kambari jieszkoti. 
Na-gi žiuri, sįovi ant lango ci
garu deže, o joje, pilna pelenu.

Atsiminė, j<|g pelenais irgi 
galima dantys valyti, nuvalė.

Pusrycziaims susirinko visa 
szeimyna, jo motina ir sako:

— Acziu Dievui aut galo,

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 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.”

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.

Istorija Apie... 
“AMŽINA ŽYDĄ”

To kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

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

at vėž e urna!
— Kokia urna?
—- Gi bobutei, pelenus in 

urna supilsime. Laikyti josi pe
lenus cigaru dėžutėj, tai sta- 
cziog negerbimas, naibasznin- 
kes: ■

Skaitytojas gali paabejoti. 
Bet prisieksiu, tai teisybe.

Gyvenimas kartais mėgsta 
pasijuokti net isz mirties.

Maeziau juk asz karta Orte 
tokia iszkala:

—- “'Czia parsiduoda nau
jos mados grabai “Tango.”

Subiaurojo mirti, pradedant 
grabu ir baigiant gėlos juosta 
ant rankos. Dar laime juostu 
nesziotojams, kad juostos pla
tumas neprivalo būti propor
cingus gėlos didumui.

Nes tokiame atvejyje daige
liui prisieitu ipersiriszti ranko
ve tik juodu siulu. —K.A.

-M3 ALAS—

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygai is* 
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 apraszy- 
mas, 202 pas, 50c.

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

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

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

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

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

No.127—Trys istorijos apie 
Du kte Pu s tyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20o.

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

No.132—Trys istorijos; Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paežiu o j as, 
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 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, 20o.

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios N akt L 
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, 20o.

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

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
tų 20c.

lapių, 20c.
No.158—A p i e Kapitoną* 

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

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

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

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

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

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

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

•-------------- ;— ------------- ---——' I;

Kltokioi Knygos
Wl I ■■■■■

No.178—Tikrausias Kabalai 
arba atidengimas Paelapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25c. į

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

180*4—Kvitu K n y < u t e 
Draugystėms, del Kasieriaue 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimą. 25c. * - . .. ; -

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz, Jezuso Kristueo 
15o. ' . Al

No.197—Grandui Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ajk 
mialinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezu so Kristų so. 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 Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklih- 
go Medaliko Dievo Motino* 
Garbei. 15c.

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

Kaip Uliliakytl Knygai;

Užsisakant knyga* 1*» 
ežio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Oi'- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadet) 
deszimtuka ekstra del prisinn- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING OO.t 
Mahanoy City, Fa., -Q.LB
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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.

Ii ja. ir ten iszbus nuo Lapkri- 
■czio 25-ta iki 28-ta dienai. Nix- 
onas su savo žmona bus Ang
lijos Karalienes svecziai.

galėjo suvaidinti savo automo- 
biliaus prie užsisukimo. Auto
mobilius nulėko nuo keliom ir 
apsiverto.

Žinios Vietines
— Margareta Milauskiene, 

nuo 721 E. Pine uly., netikietai 
pasimirė pareita Sereda, popiet 
savo namuose. Gimė Lietuvoje 
atvyko in Amerika daugelis 
metu atgal jr per- ta visa laika 
gyveno Mahanojuje. Jos vyras 
Matiejuszas mirė 1941 metuose 
o suirus Jonas mirė 1943 m. Pa
liko duktere Margareta, pati 
Juozo Szerksznio mieste; tris 
sūnūs: Juozą, mieste; Vinca, 
namie ir Jurgi isz Minersville; 
du brolius: Vinca ir Juozą Ra
dauskai Lietuvoje taipgi ketu
ris anukus ir tris pro-anukus. 
Laidojo Panedelio ryta su 
apiegomis in Szv. Juozapo baž- 
nyiczioje devinta valanda ir pa
laidota in .parapijos, kapinėse 
Graborius L. Traskauskas lai
dojo.

— Seredoj pripuola Szv. 
Elzbietos, o Tautiszka. Vardi
ne Dainotas. Ir ta diena: 1863 
m., Prezidentas Abrahomas 
Lincolnas pasakė savo garsu 
prakalba “Gettysburg Add
ress”; 1899 m., mire raszytojas 
Daktaras Vincas Kudirka.

Shenandoah, Pa.—
Pareita Petnylczi a, vakare stai
ga! apsirgo savo namuose’, 
Margareta Norris, Sr., nuo, 403 
E. New York uly., likos nuvesz- 
ta in Locust Mt. liigoribute del 
gydymo, o Sukatos ryta, apie 
3:20 valanda pasimirė. Velio
ne įgime Shenadoryje, po tėvais 
vadinosi Margareta Gritcziute. 
Paliko savo vyra Edvardą; dvi 
dukterys: Evelina, ,pati Kazi
miero Suskieviczio isz Maha- 
noy City ir Eleanor a., pati Jono 
Vinskio, Detroit, Mich., sunu 
Edvardą, Shenandoah Heights 
ir penkis anukus. Laidos So
red o s ryta, su apiegomis in 
Szv. Jurgio bažnyczioje devin
ta valanda, ir palaidos in pa
rapijos kapinėse. Graborius 
V. Menkieviczius laidos.

San Diego, California.—
Tirsztos miglos, nuklojo visa 
miestą per pusketvirtos mylios 
skersai ir išvilgai. Ant 101 ke
lio apie szimtas automobiliu su 
simusze. Du žmones uižsimu- 
sze: dvideszimts keturiu metu 
amžiaus Ponia Barbara Tittel 
isz San Francisco ir. trišde- 
szimts metu amižiaus Ponia Es
ther Anderson isz Los Angeles. 
Policijos virszininkas sako kad 
abi moteriszkos užsimusze dvie 
ju automobiliu susitrenkime. 
Jos stovėjo prie savo automo
biliu. pažiūrėti kiek iszkados 
buvo padaryta, kai kitas auto
mobilius atvažiavo ir abi jais 
su v až i n e j o, užm nsze.

yron ir szesziu metu Lucinda.
Ligoninėje randasi Daktaro 

žmona Ponia [Katherine Ed
wards, apie keturios deszimts 
metu amžiaus ir jos sunai, ke
turiolikos metu Martin ir asz- 
tuoniu metu David. Pas susie- 
dus buvo nuvesztas devynių 
metu Bruce.

Ugniagesiai isz pradžių mis- 
lino kad ir slauge tame gaisre 
žuvo, bet vėliau jie dažinojo 
kad ji buvo ta vakara iszejus 
in miestą.

Ugniagesiams eme devynios 
deszimts minucziu ta gaisra 
užgesinti, nors lietus baisiai li
jo visu tuo laiku.

Kaip tas gaisras prasidėjo, 
ugniagesiai dar nežino.

BARTINDERIS
SUIMTAS

silikelio nebuvo ir vargiai ka
da bebus.

Dabar Chruszczevas ir visas 
Kremlinas gali savo burnas 
auszinti ir apie laisve zaunyti, 
tet jokis sveiko proto žmogus 
jiems neintikes, aeziu Draugui, 
Tavorszcz Boris, Pasternak?

do. Jie nesužeidė nei to saliu- 
ninko, nei jos szeimyneles, bet 
pasivogė apie penkis szimtus 
doleriu isz registerio ir saliū- 
ninko žmonos žiedą pasiėmė, 
kuris , buvo vertas apie tūks
tanti doleriu.

Saliuninkas E. F. Klopp sa-j 
ko kad jis nei nepyksta ant tu į 

vagiu, nes jiedu pasielgė kaip ' 
tikri džentelmonai. Bet dabar i 
visi policijantai prastai ka' 

ir- • i ™ * iDislina apie viena isz ju kuris
y ĮSI Jieszko I o Zuliko P°licijanta nužudė. Jie sako 

kad jie suims ta razbaininka 
gyva ar mirusi, ir jie mažai 
Paiso kaip jje jį suiins Jie sa 
ko kad ne tik jo dienos, bet ir 
valandos suskaitytos.

NUSZOVE
POLICIJ ANTA

skirdavo tuos žmones kandida
tais, kurie buvo intakingi par
tijoje ar kuriems partija jau
tiesi kažkaip skolinga. Jie ma
žai paisė ar tas kandidatas 
žmonėms patinka, ar jis tai vie
tai tinka.

— Ketverge pripuola Szv. 
Felikso ir Valois, o Tautiszka 
Vardine: Rustule. Ir ta diena: 
1945 m., General Motors auto
mobiliu fabrikuose sustraika- 
vn, isz viso- virsz du szimtai 
tukstaneziai; 1940 m., Vengri
ja pristojo prie Vokietijos ir 
Italijos; 1898 m., Vilniuje pa
statytą paminklas Lietuvos 
kankintojui Maravjovui; 1947 
m., Anglijos Karaliene Elzbie
ta isztekejo už Leitenanto Phi
lip Mountbatten.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Motinos Marijos Auk. Baižn., o 
Tautiszka: Vardine: Vygandas. 
Ir ta diena: 1918 m., Vokiecziu 
Laivynas- pasidavė Anglijos 
Laivynui; 1934 m., Japonija, 
reikalauja lygybes ant mariu, 
ir perspėja kad rengiaisi panai
kinti 1922 metu sutarti su 
Amerika, Vaszingtone; ,1942 
m., 1,200 myliu vieszkelis kuris 
sujunga Suvienytose Valstijas, 
Kanada ir Alaska buvo atida
rytas.

Girardville, Pa.—
Buvęs miesto gyventojas Jo

nais Žitkus, Jr., nuo 1315 N. 3rd 
uly1., Harrisburg, Pa.., numirė 
pareita, Retu y ežios ryta in Har
risburg ligonbuteje. Velionis 
turėjo azma, Kitados gyveno 
Connerton ir Girardville, o ke
liolika motu atgal atpsigyveno 
Harrisburge. Paliko savo pa
ežiai Anele (Potasz) ;sunu Joną 
namie; dvi dukterys: R Hicks, 
Harrisburg ir Helena namie1, 
savo: tėvelio Joną Žitkų; du 
brolius: Petrą, kuris gydosi in 
Veteranu lįgonbute in Leban
on, Pai., ir Juozą, New York; 
seserų F. Palėk, Shenandoah, 
taipgi du anuku. 'Laidotuves 
invyko Utarninkai ryta isz 
Graboriu Gravi tz koply ežios; 
38-40 N. Jardin uly., Shenan
doah, su alpiegomis in Szv. Jur
gio bažnyežioje devinta valan
da, ryte ir palaidotas in parapV 
jos kapinėse.

Madrid, Ispanija.— ’ft
Jaunais Ameriketis -loszikas, 
keturios deszimts keturiu metu 
amžiaus Tyrone Power pasimi
rė nuo szirdies ligos beloszda- 
mas del muying-ipikczieriu. Jis 
tame loszime turėjo atsiginti 
n n o neva u žpu oi i ka. Kai j i e du 
susikirtu su szobleihisi, loszikas 
Tyrone Power sukniubo ir pa
simirė pirm negu jis galėjo bū
ti nuvesztas in ligonine. Jis 
losze su loszike Gina Lollobri- 
gida, kuri buvo -su juo' kai jis 
sukniubo. Pirm iszeinant ta 
dien loszti, jis savo draugui 
Rav Sebastian nusiskundė kad 
jis nesveikoja, ir pajprasze 
sznapso stikleli. Jis buvo susir
gęs ta szirdies liga apie sanvai- 
te pirm to. ir jo daktarai ji per
spėjo kad jis negali per sunkiai 
-dirbti- ir kad j i s t u re tu kokius- 
metus pasilsėti. Jis buvo tiems 
daktarams pasakęs kad po szi- 
to loszimo, muving-pikezie- 
ria.us jis daugiau nedirbs.

Nusuko Du Saliuninku

Ant Pardavimo
Devynių kambariu namas. 

125 pėdu ilgio lotas, per 12% 
pėdu ploczio. Narnas geram 
padėjimo. Yra karsztu, vanduo 
szildomas peczius. Elektrikinis 
peczius virtuvėje. Skiepas isz- 
cimentuotas. Reikia skubiai 
parduoti. Praszome kreiptis 
per telefoną Nr. 285, arba pas 
savininka Nr. 113 West Maha- 
noy Avė., Mahanoy City, Pa.

Nesquehoning, Pa.
Yra vilties kad Nesquehoning 
mainos bus vėl atidarytos in 
Panther Valley. Buvo susirin
kimas in Bethlehem kur daug 
didžiu ponu susirinkę ir visi jie 
svarstė ar užsimokėtu tas mai
nas vėl atidaryti. Tos mainos 
buvo uždarytos Gruodžio tris- 
desizimts pirma diena 1957m. 
Millard Dodson, Lehigh Coal 
ir Navigation k&mlpanijos Pre
zidentas. saiko kad tas mainas 
kuris biznierius galėtu nnpirk- 
ti už apie tris szimtus penkios 
deszimts: tukstaneziu doleriu, 
ir pinigus atsiimtu kai parduo
tu pirmutini milijoną tonu aing 
liu. Jei jis galėtu gauti trisde- 
szimts penkis centus ant tono; 
Yra vilties,kad tokis biznierius 
atsiras ir kad tos mainos bus 
vėl atidarytos. Czia dirbo keli 
salintai mainieriu.

KOMPANIJOS
PREZIDENTAS

PHILADELPHIA, PA.— 
Bartinderys, kuriam du saliu- 
ninkai pasitikėjo ir kuriuos jis 
labai gražiai nuszlave buvo su
imtas ir padėtas in kalėjimą 
ant asztuoniu szimtu doleriu 
kaucijos.

Intartas bartinderys yra pen
kios deszimts metu amžiaus 
Joseph Czarnecki, kuris buvo 
detektyvu suiintas saliune ant 
tryliktos ir Market ulycziu.

Detektyvai Joseph Hunt ir 
Frank Wilson ji užtiko ir su- 
cziupo.

Jis buvo dingės Rugsėjo de
vyniolikta diena 1957 metuose 
su pusketvirto szimto doleriu 
isz Torch Bar saliuno kurio sa
vininkas yra Seymour Kaplan.

Paskui jis buvo gavės darba 
in Old Locust Cafe, prie de
vintos ulyczios. Jis ir isz ežia 
dingo su savininko William J. 
Segan penkiais szimtais dole
riu, kuriuos savininkas jam 
buvo palikes užmokėti už alų.

BOULDER, COLO. — Vie
nas isz dvieju žuliku, razbai- 
ninku, bėgdamas nuo polici- 
jantu, paleido keturis szuvius 
in policijanta ir mirtinai ji su
žeidė.

Tiedu razhaininkai pabėgo 
su $1,500. Trisdeszimts vieno 
meto amžiaus policijantas Ray
mond McMaster pasimirė ligo
ninėje. Viena kulka buvo jLn” 
pataikius in galva.

Daugiau kaip szimtas poli- 
cijantu jo po visa ta ayplinke 
jieszko. Jis yra ginkluotas, bet 
pesezias.

Tiedu razbaininkai buvo ap
vogė saliuna in Lyons, Colora-

Per szitus rinkimus jie ture- 
' jo pamatyti ir susiprasti kad 

' įsziandien jau negana tik prie 
i partijos prigulėti ar paskelbti 
kad partija ta ar ta kandidata 
remia. Dabar tie kandidatai tu
ri ant savu kojų stoti ir in žmo
nes kreiptis ne kaip kurios par
tijos kandidatai, bet kaip žmo
nes su savotiszkomis ypatybe- 

: mis. Tai aiszkiai pasirodė kaip 
į per szitus rinkimus tiek daug 
žmonių skėlė savo balsavimo

REPUBLTK ON a mc tikietus ir pasirinko ne Partija 
iiklYlo bet Irandida.t.llR IriiriP in nnn_bet kandidatus, kurie, ju nuo- 

i mone buvo geriausi ir tinka- 
_ | miausi toms vietoms.

(Tasa Nuo 1 Puslapio) į -_______________

PAMOKA

įmones, kaip Scott, Pennsylva- 
Nijole ir
v , , ix ew Si
York valstijoje; ir Barry Gold-' ii 
W,aternln Arizona, ir Christo- “ 
Pher Del Sesto i - 
valstija.

Republiki

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike

York vnU+;;„0C^e^e^eriS’ New szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai

in Rhode Island dėkingi, nes “.Saule” priduos

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ku apvagima, žmonių sumuszi- 
ma, intartas už žmogžudyste ir 
buvo intartas už apvogimą As
bury Park bankos 1940 kur va
giai buvo gave $108,000.00. Jis 
buvo nuteistas nuo dvylikos 
iki penkiolikos metu in kalėji
mą.

Tik menesi atgal jis buvo 
pasamdintas vienos unijos su
organizuoti to fabriko darbi
ninkus ir juos intikinti ar pri- 
Versti prie kitos unijos prisi- 
raszyti.

Prezidento Malcolm White 
žmona iszgirdus kad jos vyras 
buvo nuszoves ta unijos vada, 
apsl'obo jųdviejų namuose in 
Mountainside, New Jersey.

POLICIJANTAS 
IR DRAUGAS 

PASIMIRĖ

St. Thomas, Virgin Islands. 
— John Randolph Hearst, 49 
metu amžiaus, vice-valdytojas 
Hearst Laikraszeziu pasimirė 
Ketverge. Hearst (gyvena New 
York mieste. Paliko savo ipai- 
czia Fannie (Wad e). „•

Washington, D. C. —
Žinios pranesza buk Amerikos 
Vice-Prezidentais Richard Nix- 
onas važuios, lankysis in Ang-

Reading, Pa.-r-
Devyniolikos metu amžiaus 
Gary Thomas isz Kutztown, su 
sižeide, jam ipecziai buvo su- 
lauszti, kai automobilius, kuri 
vairavo ant Pricetown kelio ap 
siverte netoli nuo Lyons. Jis 
buvo nuvesztas in Allentown 
ligonbute. Jo trys draugai, 
kurie sykiu su juo valžiavo teip 
gi buvo sulžeisti ir nuveszti in 
ta paežiai ligonbute. Jie yra: 
dvideszimts metu amžiaus Ro
bert Arndt; septyniolikos metu 
Mace Arndt ir penkiolikos me
tu George Frederick, visi isz 
Lyons. Valstijos policijantais' 
Harley Smith sako kad Tho
mas per greitai važiavo ii’ ne-

ŽUVO GAISRE

Daktaras Su Dvejais 
Vaikucziais

ANN ARBOR, MICH.—
Daktaras ir du isz jo penkių 
vaikucziu žuvo gaisre, kai j u 
narnai sudege in Ann Arbor. 
Motina ir kiti du vaikucziai 
nuveszti in University of Mic
higan ligonine; penktas vaiku
tis visai nebuvo sužeistas, ir 
buvo nuvesztas pas susiedus.

Miręs Daktaras buvo Aaron 
R. Edwards, keturios deszimts 
szesziu metu amžiaus ir jo dvi 
dukreles, vienuolikos metu Ky-

STREATOR, ILL.—
Szeszios deszimts keturiu metu 
amžiaus valstijos policijantas, 
saržentais ir jo draugas, sze
szios deszimts trijų metu amž., 
automobiliu mekenikas, drau
gai per daug metu, važiavo in 
policijanto, saržento Frank W. 
Liptak automobiliu kai drau
gas Edward Fedash susirgo ir 
prasze kad jis butu nuvesztas 
namo. Kelionėje in namus Ed. 
Fedash apslo 
Liptak susti i 
ir nusiskubino pasakyti Ed. 
Fedash motei ei kas atsitiko ir 
papraszyti kad ji daktara pa- 
szauktu. Policijantas tada pats 
sukniubo prie virtuves duriu. 
Kai policijos daktaras pribuvo 
jis pasakė kad tiedu draugai 
buvo pasimirė.

:o. Policijantas 
bde automobiliu

DAR APIE RUSKI 
RASZYTOJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Bet dabar i ai Sovietai nega
li girtis apie laisve, apie pažan
ga ar kultūra. Chruszczevas 
sau lygaus turi dabar žiūrėti 
in buvusi Vokietijos velniszka 
vaidintoja,
verte du žmones panasziai tos 
Nobel garbes iszsižadeti, 1935 
ir 1939 metuose. Kito tokio at-

atleri, kuris pri-

jiems smagu gyvenimą ir nu-
onai paprastai pa- varys ju nuliūdima.

*
*
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