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Nemėgsta Alaus IAmerika Prižada Anglijai Nau-
i jauskis Ir Didžiausius Ginklus

Bravorininkai, Muenchen 
mieste, Bavarijoje, del pa
garsinimo savo alaus per pa
vasarines iszkilmes norėjo 
szitam jaunam Hutui pasiu-

linti alaus skuneri. Bet, kaip 
paveiksle matome, tas jau
nas žvieriukas su jais nesu
tinka ir parodo kad jam 
alus nepatinka.

Isz Amerikos
BIZNIERIAMS

TAKSOS NEBUS
SUMAŽINTOS

Senatoriai Atmete Ta 
Pasiulinima

WASHINGTON, D. C. —
In Senato konferencija buvo 
inneszimas kad fabrikantams 
ir biznieriams taksos butu su
mažintos, bet Senatoriai ta in-

Vienas Susiedas, kuris buvo su
stojęs jos nuveszti ta ryta in 
bažnyczia juos užtiko negyvus.

Mirusieji buvo 49 metu am
žiaus Michael Kabelov ir 56 

j metu amžiaus Miron Markare- 
I witsch. Jie buvo mirė nuo už
dusimo. Jųdviejų kambarys 
buvo užkimsztas, tai reiszkia 
langai ir durys, ir gazo pe- 
cziaus visi vamzdžiai buvo 
atidaryti.

BUVĘS KAREIVIS

Neturi Nei Draugu Nei 
Giminiu

WASHINGTON, D. C. — 
Vakariniu krasztu dipliomatai 
sako kad Amerika yra pasiža
dėjus Anglijai pristatyti musu 
naujausius ir didžiausius ka- 
riszkus ginklus, kurie bus 
daug geresni negu Rusijos ge
riausi.

Laikrasztininkai sako kad 
tai tuvo svarbiausias nutari
mą Bermuda salose tarp Ei- 
senhowerio ir Anglijos Minis- 
terio, Harold Macmillan.

Anglijos Ministeris Harold 
Macmillan pasakė laikraszti- 
ninkams in Tucker’s Town, 
Bermuda saloje, kad jis ir Pre
zidentas Eisenhoweris sutiko 
ant bendro nusistatymo kas- 
link Vidur Rytu. Jis jiems pa
sakė kad dabar Anglai ne vie
ni ta klausima stengsis isz- 
riszti, bet kad Amerika Ang
lams pritars ir juos rems.

Eisenhoweris, kuris isz Ber
muda salos sugryžo in Vasz- 
ingtona nesutiiko nei žodžio 
prasitarti laikrasztininkams.

Bet dabar laikrasztininkai 
putas plaka kad Eisenhoweris 
yra) Anglams prižadėjęs pra- 
statydinti ginklus kurie gali 
tūkstanti penkis szimtus my
liu skristi ir prieszo tvirtoves 
patys susirasti.

Senatorius Styles Bridges,

Republikonas isz NewHa.mp-1 
shire innesza in Senato pokal-’ 
bins kad tokie patys ginklai i 
butu parūpinti Pietų Vokieti-' 
jai ir Prancūzijai.

Kongresas turės apie tai pa- j 
sitarti ir patvirtinti ar atmesti1 
ta inneszima.

Bet jau žinoma kad Ameri
ka yra szimtus tukstancziu to
kiu ginklu pasiuntus in Angli
ja net ir priesz Eisenhowerio 
ir Anglijos Ministerio Macmil
lan pasikalbejima.

Isz tos konferencijos Bermu
da salose, iszejo szitie nusista
tymai :

1— Pripažinimas bendru su- 
tarcziu kaslink laisvu krasztu.

2— Patvirtinimas nusistaty
mo' kad visi Europos laisvi 
krasztai turi bendra frunta nu
statyti priesz Sovietu Rusija.

3— Sutikimas kad Amerika 
turi užvesti tampresnes ir 
draugingesnes santalkas su 
Anglija.

4— Susitarimas ir susitaiki- 
nimas kad Amerika nepakeltu 
savo nuomas, taksas del preky
bos su Europos laisvais krasz-> 
tais.

5— Amerika turi laisvu noru 
dalyvauti ir sutikti su susita
rimu su Baghdad nusistatymu 
kaslink kariszku stovyklų.

6— Paantrinimas ir patvirti
nimas visos Vokietijos suvieni
jimo.

7— Pareiszkimas užuojautos 
Vengrijos žmonėms ir pasmer
kimas Sovietu žiaurumo tame 
kraszte. (Užuojauta ir tokis 
bendras bet nieko nereiszkes 
pasmerkimas visai nieko nebe- 
reisi kia.)

8— Sutikimas greitai pa
remti Tautu Sanjungos nusi
statymą kaslink Gaza Strip, 
kuris krasztas niekam nepri
guli, bet kuris gali kita kara 
iszpereti, ir susitaikinimas 
kaslink Gulf of Aqaba vande
niu. Reiszkia kas, kada ir kaip 
gali tuos vandeniu vartuoti, ir 
kam turi mantas mokėti.

9— Sutikimas kaslink svar
bumo Suez Kanalo ir Egipto 
kivircziu su Tautu San junga.

Visi szitie devyni nusistaty
mai nieko mums, Amerilfie- 
cziams neduoda, bet baisiai 
daug isz musu reikalauja.

Mums iszrodo, kad Eisenho
weris isz Bermuda salų, isz sa
vo atostogų del savo sveikatos 
parvažiavo be marszkiniu.

Kuriu galu jam ten reikėjo 
važiuoti, jeigu jis su visai ant 
visko sutiko ir nieko isz musu 
puses nereikalavo ir negavo?

o o o

11,000
AMERIKIECZIU

KAREIVIU
_____

Apleido Japonija Per 
Pastaruosius Metus

TOKYO, JAPONIJA. — 
Japonijos Vice Ministeris Ap
saugos, Keikichi Masuhara, 
savo kraszto tarybai pasakė 
kad per pastaruosius metus 
vienuolika tukstancziu Ameri- 
kiecziu kareiviu iszsikrauste 
isz Japonijos.

Apsaugos Vice* Ministeris 
Masuhara sako kad, nežiūrint 
kad tiek daug Amerikiecziu 
kareiviu isz jo kraszto iszsi
krauste, Amerikos kariszkos 
jiegos jo kraszte nėra sumažė
ję. Jis sako kad Amerikos ka- 
riszkas laivynas didele intek- 
me daro ant viso kraszto, nors 
jis nei nesiartina prie Japoni
jos krantu.

Amerikos Lakunu Sztabas 
taip pat yra ne tik gerbiamas 
bet ir szventai invertinamas 
Japonijoje.

Nežiūrint kad tiek Ameri
kiecziu kareiviu iszkeliavo isz 
Japonijos, bet tenai dar vis 
pasilieka apie devynios de
szimts tuksatneziu musu vais
ko kuri sudaro daugumoje la
kūnai ir jurininkai.

ANGLAS LAKŪNAS
ŽUVO

Loszike
Elizabeth Taylor

Loszike Elizabeth Taylor, 
kuri labai pagarsėjo kai ji 
isztekejo už muving-pikezie- 
riu kūrėjo Mike Todd ir ka 
tik neseniai sugryžo isz Vi
dur Žemiu atostogos, daly
vavo vakaruszkose, New 
York mieste, pagerbti loszi- 
ka Jimmy Durante.
Laikrasztininkai putas-pla

ka, sakydami kad ji jau lau
kia kūdikio. Ji laikraszti
ninkams tik nusijuokė ir 
nieko neatsake, neprisipaži
no ir neužsig-yne.

neszima iszmete. Bzitaip bus 
jeigu Prez. Eisenhoweris neuž
eis už Senatorių akiu ir ant tos 
bylos nepasiraszys.

Jeigu Senatoriai butu suti
kę ant tos bylos, tai valdžia bu
tu praradus tris bilijonus dole
riu ant metu. Ir tuos pinigus- 
butu reikeje isz kitu žmonių, Į 
daugiausia isz paprastu darbi-' 
ninku surinkti.

Kita byla buvo investa su
mažinti taksas ant cigaretu, 
sznapso, ir automobiliu. Szitos 
taksos valdžiai kas metai in
nesza apie devynis szimtus mi
lijonu doleriu.

Ta pati byla butu sumažinus 
per penkios deszimts antra 
nuoszimti taksu biznieriams. 
Szitos taksos valdžiai innesza 
apie du milijonu septynios de
szimts penkis tukstanczius do
leriu ant metu. Ir szita byla 
buvo paszalinta.

Pasirodo kad biznieriai da
bar labai spaudžia savo Kon- 
gresmonus ir Senatorius, kad 
jie jiems taksas sumažintu, bet 
visi tie Kongresmenai ir Se
natoriai bijosi paprasto darbo 
žmogaus, kurio balsas, votas 
tiek daug reiszkia per rinki
mus. 

- -........ —

DU VYRAI ŽUVO 
KAMBARYJE

NEW YORK, N. Y. — 
Sumusztas, sudaužintas buvu
sio kareivio lavonas guli in 
Kings County ligonine ir jo gi
mines nenori ar negali to la
vono pasisavinti nes jie netu
ri gana pinigu ji palaidoti.

Dvidesz'mts metu amžiaus 
buvęs kareivis, kuris buvo isz 
vaisko paleistas tik ana san- 
vaite, Bernabel Nunez, po 
dvieju metu vaiske in Puerto 
Rico, buvo nužudintas, nuga
labintas ant smert suspardin- 
tas Oak Dell Inn saliune, už tai 
kad keli kostumeriai pasipik
tino kad jis taip puikiai kalbė
jo Ispanu kalba, dabar negali į 
savo giminiu ar draugu būti 
palaidotas, nes jie neturi gana 
pinigu.

Jis kitos kalbos nemokėjo 
kaip tik Ispanu. Jis buvo at-1 
važiavęs aplankyti savo broli, į 
28 metu amžiaus Wilfredo, 
Brooklyne. Jis ketino už san- 
vaite gryszti in California pas 
savo žmona, 19 metu amžiaus 
Gloria, kuri yra neszczia.

Jo brolis Wilfredo policijai 
pasakė kad jis nei jo gimines} 
neturi gana pinigu jo broli pa-' 
laidoti. Jis sako kad valdžia 
turės laidotuves parūpinti jei
gu Veteranu administracija 
nestos in pagelba. /

NUŽUDĖ
APTIEKORIU

PATERSON, N. J. — Du 
vyrai, kurie buvo pasisamdė 
viena kambari ant 204 Harri
son uly., buvo surasti negyvi.

— Žmogus sulaukės asz- 
utonios deszimts metu amžiaus 
yra apie tris colius mažesnis, 
nekaip buvo kada dvideszimts Į 
metu amžiaus.

PHILADELPHIA, PA. — 
Szeszios deszimts penkių metu 
amžiaus North Philadelphijos 
aptiekorius buvo nuszautas sa
vo aptiekoje, kai jo žmona bu
vo prie jo szono.

Razbaininkas, kuris buvo ji 
nuszoves, paskui isz jo kisze- 
niu iszeme szimta doleriu, kai 
jo žmona ji laike savo rankose.

“Imkite visus musu pinigus,! 
tik leiskite mums gyventi”, 
prasze žmona.

Vagiai gavo dar kita szimta 
doleriu isz aptieko registerio.'

Apie dvideszimst minueziu 
nuo to apvagimo, aptiekorius, i 
Lewis Viner pasimirė Womans 
Medical College ligoninėje, kur 
policijantai buvo ji jiuveže.

Isz viso buvo trys vagiai, vi
si juodukai.

Susiedai, iszgirde ta szuvi 
atbėgo dažinoti kas ten darosi. 
Jie buvo pradeje vytis tuos žu- 
likus, bet tie vagiai paleido ke-i 
lis szuvius ir pabėgo.

Žuvusio aptiekoriaus sūnūs 
yra Daktaras Edward C. Viner 
39 metu amžiaus. Jis yra ant 
Daktaru sztabo Woman’s Col
lege, ir Einstein Medical Cen
ter ligoninėse.

Aptiekoriu Draugija tuojaus 
paskelbė kad ji yra paskyrus 
tūkstanti doleriu tam žmogui, 
kuris ka nors pranesz apie'

tuos žmogžudžius.
Keli metai atgal tas aptieko

rius buvo sužeistas kai kitas 
vagis in ji paleido szuvi ir jam 
in galva pataikė.

Žinios pranesza buk sekanti 
vagiai likos suimti per polici
ja. Ju vardai: Robert Lee 
Williams, 20 metu, nuo 16-th 
uly., James Carter, 19 nietu, 
nuo Franklin uly., ir George 
Lee Rivers, 18 metu, nuo 17-th 
ulyczios.

STRAIKOS
ANGLIJOJE

Valdžia
Dabar Insikisza

LONDON, ANGLIJA. —
Anglijos darbininkai prie uos
tu yra sustraikave ir yra su- i .paralyzave viso kraszto pra
mone.

ADEN, ANGLIJA. — Ang- 
lijos lakūnas nukrito su savo 
“Jet” eroplanu ir užsimusze, 
kai jis skrido virsz Aden, kur 
vietiniai žmones prieszinasi 
Anglijos valdžiai.

Laikrasztininkai sako kad 
tie to kraszto žmones in kelis 
eroplanus buvo szove, ir gal 
szita eroplana paszove, nors; 
nieko tikro dar nebuvo galima 
dažinoti. 

—-—------------------- -

Loszike

Anglijos valdžia yra intarus 
Yemen valdžia, su kuria ji tu
ri kivirezius kaslink rubežiaus 
nustatymo, ir sako kad to 
kraszto kareiviai yra .keletą 
kartu užsipuolė ant Anglijos 
kareiviu.

Iszmintingi Žodeliai

— Nereikalingas mažas už
davinys žmogų pragaiszina.

— Kada szulinys iszdžius- 
ta, tada ant vandenio neplūsta.

— Jeigu nori gyvent, turi 
ant laiko nepaisyt.

Pagerbta
VAGIS GAILISI

Niekas Nepasiseke

CHICAGO, ILL. — Otis 
Banks, kuris pavogė Chicago 
Supermarket sztora ant szimto 
deszimts doleriu dabar gailisi 
už visas savo pastangas ir už 
visa savo taip gerai aprūpinta 
darba. Niekas jam nepasiseke.

Nusistveres už pinigu mai- 
szo, jis pradėjo bėgti isz to 
isztoro. Ant jo kulniu seke dar
bininke, klerką. Jis bėgdamas 
nuo tos moteriszkes inbego 
staeziai in policijantu rankas 
kurie prie to sztoro duriu jo 
lauke.

Valdžia yra pasiulinus penk
ta nuoszimti daugiau mokes- 
ties, bet tie darbininkai nesu
tinka ir daugiau reikalauja.

Dabar valdžia yra pareika- 
■ lavus kad darbininku vadai ir 
kompaniuj atstovai susieitu ir 
su valdžios atstovais pasikal
bėtu ir susitartu.

Straikos jau tęsiasi per dvy
lika dienu ir nematyti galo. 
Apie du szimtai tukstancziu 
darbininku straikuoja, bet 
daug daugiau darbininku yra 

i darbo neteke del tu straiku.
Kompanijų atstovai sako 

kad jie sutinka derintis su val
džios atstovais ir su jais su
tikti.

Kai valdžia paskyrė penkta

Jis policijantams vėliau pa-i 
siaiszkino kad jis niekados jo-j 
kio giliuko nebeturejo su mo-' 
terimis.

Platinkit “Saule”

nuoszimti daugiau, darbininku 
uniju atstovai pareikalavo 
pusasztunto nuoszimczio dau
giau.

Kompanijos pasakė kad jos 
sutinka ant penkto nuoszim
czio ir nei cento daugiau.

. *
Loszike Ingrid Bergman 

yra Prancūzu ‘ ‘ Courtesy 
Komiteto” pagerbta už ne
paprasta loszima. Jei garbes 
medali ežia suteikia Ponas

M. Ranville, Paryžiuje. Ji 
yra susilaukus daug tokiu 
garbes ženklu ir ženkleliu už 
savo tikrai artistiszka loszi
ma.
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Kas Girdėt
Kai televizija buvo iszrasta, 

ir kai visi pradėjo pirmus savo 
televizijos setu pirktis, visi ša
ke, net ir mosklincziai pritarė 
ir sutiko, kad dabar visi Ame- 
rikiecziai, ypatingai mušti vai
kai labai daug visko iszmoks.

Bet dabar pasirodo kad vi
sas tas mokslas vėjais nuėjo, 
kad szuva visa ta mokslą ant 
uodegos nusinesze.

tu su AFL-CIO unijomis, kaip 
kiekvienas fabrikantas ir kiek
viena kompanija turi daryti.

Dabar AFL-CIO unijos dar
bininkai piketuoja Lewiso 
kompanija, ir yra sustabdžius 
visa anglių vežimą in Europa.

Iszrodo kad Lewisui, kaipo 
milijonieriui fabrikantui ir 
kompanijos didžiūnui, nėra jo
kios kitos iszeities, kaip tik 
kreiptis in valdžia ir praszyti 
kad valdžia pavartuotu ta. 
Taft-Hartley Instatyma priesz tunijas*.

Kaijp tik Lewisas su. savo pa- 
re i r 

prakeikė ta instatyma, kai jis
Profesoriai, kalbos moksliu- j Šypsniukais baisiai bliov

ožiai dabar Lozorių gieda, kad prakeike ta- instatyma, kai jis 
musu tie skelbėjai, pagarsinto- puvo, investas. O dabar jis turi 

kaip tik tuo savo prakeiktu ir 
pasmerktu instatyma remtis, 
kad galėtu bizni daryti!

jai ir lo-szikai ant televizijos 
taip iszdaro Anglu kalba, kad 
ne Už ilgo Amerikoje atsiras 
nauja kalba, kuria gal turėsi
me pavadinti “Teleangliszka” 
kalba,, kuri jaji dabar yra gry
nas 'žargonas prilyginus prie 
tikros ir tyrios Anglu kalbos.

i

In Genoa, Italijoje, Mario 
Mattioli vaiskiii pamelavo 
apie savo metus, ir apie laika

savo szliuzbos armijoje ir taip 
viena, meta ilgiau pasiliko vais- 
ke. Italijos valdžia ji patraukė 
in kariszka teisina ir rado kad 
jis kaltas, kad ji visai už dy ka 
per visus tuos metus gyveno 
ant armijos burdo.

Kariszkas teismas rado kad 
jis szitaip kaltas ir armijai 
skolingas: Per ta meta jis ar
mijai insiskolino už septynis 
szimtus trisdeszimts pietų; 
tūkstanti szimta. dvideszimts 
penkis kavos puodukus; du 
tukstancziu szimta devynios 
deszimts cigaretu, dvi eiles 
kareivio' drabužiu, dvi kepures 
dvi poras czeveryku, tris poras 
pancziaku, tris poras apatiniu 
septynias nosines ir trisde- 
szimst viena doleri gryais pi
nigais.

Ir sztai kas indomiausia: jei
gu jis neužsimokes, tai vaisku 
sztabas ji nubaus ant trijų me
tu in vai ska už tai kad jis vie-

na meta per ilgai iszbuvo vais- se darbais užsiimdinejo pats

Pypkes Durnai

Darbszauk

o

DarbszaUk ligi smert 
nuolatos, 

visuomene tave 
paguodos.

Jeigu nuolatos darbszausi, 
Tai nuo visu guodotas busi. 
Juk žiba ir noragai, 
Jeigu nuolatos žeme ardai.

apraszy-

Nors biznieriai sziais metais 
nebadaus, nei neubagaus, bet 
jiems biznis jau bus prastesnis 
ir pelnas bus mažesnis.

Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus!

< v

Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys

Valdžia jau dabar susirusi
nus kad nemažai žmonių bus be 
darbo.

The line of
Daugiausia biznio darys val

džia., kuri daugiau pinigu pra,- 
leis negu, biznieriai, fabrikan
tai ar kiti bago ežiai.

the Minutemen

Vice-Prezidentas Richard 
Nixonas yra Prez. Eisenhowe- 
rio visur siuncziamas su svar- *

■ . biais reikalais ir jis visur yra 
statomais pirmoje vietoje. Nei 
vienas kitas Vice-Prezidentas 
sas ats mokslas vėjais nuėjo, 
onas. Iszrodo1 kad Prez. Eisen- 
howeris tyczia jam tiek darbo 
užduoda ir tiek pareigu jam 
paskiria, kad ji gerai iszmoki- 
nus ir tikrai prirengus Prezi
dento' vieta užimti, vienu ar 
kitu, budu: ar kad jeigu Eisen- 
howeris susirgtu, ar kad jis 
stotu in ateinanczius rinkimus 
Prezidento vieta užimti.

In Miami, Florida, 78 metu 
amžiaus Ponia Bloomfield 
Bayliss pradėjo eiti skersai 
ulyczia ir atsidūrė teismo ofi
suose. Ji buvo suaresztuota ir 
nubausta du doleriu už tai kad 
ji vidurį blocko, skviero ėjo 
skersai ulyczia; szimta doleriu 
už tai kad ji šukele triukszma 
ant ulyczios ir nepasidavė po- 
licijantui, ir du szimtu doleriu 
už tai kad ji ta ipolicijantai ap- 
musze, apdaužė ir suspardė. 
Tai neprastas dienos darbas 78 
metu amžiaus moterėlei.

''Stand your ground. •
Don't fire unless fired upon:
But if they mean to have a war} ' 
let it begin here." p*

t > . Captain Parker

On

su-

suims

Tere-

Mainieriu bosui, John L. Le
wisui bedu bėdos ir dar ant tu 
bedu bėdos.

Lewisas yra Prezidentas 
mainieriu neprigulmingos uni
jos.

Ponas Lewis ir jo neprigul- 
minga unija yra dabar pa
traukta in teismą del pusantro 
milijono doleriu. Ta unija, ke
letą anglių kompanijų ir ang
lis vežancziu geležinkeliu va
dinasi. save American Coal 
Shipping kompanija, 
kompanija nori daug 
veszti in Europa.

Szita kompanija
kontraktus su East Coast Ship
ping kompanija' veszti anglis 
in Europa. Dabar szita East 
Coast Shipping kompanija yra 
patraukus Lewisa in teismą, 
sakydama kad jis nesudare 
tinkamu ir reikalingu kontrak-

Szita 
anglių

sudarė

Lexington Green, 182 years ago this month, the 
first shot of the Revolution was fired. And the men who 
stood against the organized army of the Redcoats be
came immortal in American history as the Minutemen. 
For they w_.e the core of the army which gave birth to 
a nation—a civilian army in which every man fought 
first for the security of his home and family and thus 
tapped incredible reserves of strength and fortitude.
The Minuteman was chosen as the symbol of the Sav
ings Bond program of the LJ. S. Government because 
he represents the strength that is America—the security 
of each individual American family.

And it is this strength of 170,000,000 Americans which 
is behind every Savings Bond you buy. Your Govern
ment guarantees the principal of your Bonds safe—up 
to any amount—guarantees sure the rate of interest 
you receive. ,

What more fitting way to honor the Minuteman of the 
Revolution than to build your family’s security ofi the 
security of .America—as he did? You do that when 
you save regularly with U. S. Savings Bonds. Start 
today either through the Payroll Savings Plan at work 
or by buying a Bond a month where you bank.

Safe as America ...U.S. Savings Bonds
The U. 8. Government does not pay for this advertisement. 

The Treasury Department thanks, for their patriotic 
donation, the Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

Alminiene.
An d r i j au skas, Aleksas, 

nūs Kajetono.
Ba'bilaite-Florvers, Helena, 

gyvenusi Boston, Mass.
Baltruszaitiene - Tarvydaite 

Aleksandra isz Žemaitijos.
Banionis, Jonas ir Juozas, 

sunai Prano, ir sesuo Dirsiene, 
Marija.

Barbaravicziene - Žilinskai
te', Agniete, gyveno- Ansonia, 
Connecticut.

Bardauskas, Bronius, 
Povilo, isz Raseinių ap.

B e motai te-V ai tkiene, 
se. ■

Biliuniene-Žilionyte, Marija.
Breivaite, Kaze.
B ūmi au sk a s, Ign aca s.
'Ceh o v ic z, 6 tani si o v as.
Czeponiene, Apolonija.
Czeponis, Feliksas ir Kazys.
Czepulis Jeronimas kil, nuo' 

Dukszto.
iCzrenaiiskas, Leonas, sūnūs 

Karolio, praszoma atsiliepti jo 
naszle ir vaikai.

Chmiliauskas, Petras, sunūs 
J u o zo.

Cislinskiene - Zinevicziute, 
Michalina, vyras 'Cislinskis, 
Juozas, sunūs Viktoras ir duk
tė Halina, gyveno Montevideo, 
Urugvajuje.

'Czivys, Jonas, Juozas ir Ma
tas.

Danenas, Petras ir Stasys, 
isz Jadagoniu kaimo, Lekecziu 
vals., Szakiu apskriezio.

Danileviczius, Bronislovas ir 
Jonas.

Dauksza, Adomas ir Myko
las, suims Povilo.

Dirsien c-Ban ionyte, Marija, 
ir broliai Banionis, Jonas ir 
Juozas.

Dudėnas, Antanas,
G ' J *

Justo.
Flor vers-B abitai te, 

gy veno- Bo-sotn, Mass.
Garliaiuskas, Petras 

Kirstuk, Marija.
Grigaitis, Antanas,

Antano-, ir jo sūnūs Antanas ir 
Juozas.

Gužauskiene - Jucyte, Ona, 
duktė Juozo, isz Tauragės ap.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Lauskis, ji prie to visai nesi- i 
kiszo. Tankiai tiktai iszgirsda- 
vo, kaip tarnaites terp savos i 
kalbėdavo apie Jono geruma ir , 
apie stebėtina jo ruipestingunia 
kaslink motinos.

Jieva tuojaus užimantavo 
ir persitikrino', kad viskas, kas 
apie Joną kalbama, yra tikrai 
tiesa. Su meile, kas gali suju
dinti kiekviena szirdi, Jonas 
dažiuredaivo savo senos moti
nos praleisdavo pro- ausis jo 
kaprisus ir net pataisydavo jai 
lova, kadai toji silpnėdavo.

— Turbūt labai myli moti
na? Paklauso sykiu Jieva.

Negalėjo- dasimislyti ir ne
suprato' tu žodžiu reiksznies; 
jam rodėsi, kad Jieva isz jo 
juokiasi. Simai aplamai imant 
nėra savo motinoms mandagus 
tai gal gaspadine jam paskaitė 
už pikta, kad jis tiek daug prie 
motinos prisiriszes.

— Jau yra sena ir serganti 
atsake kaipo teisindamasis. 
Dievas žino ar ilgai ji bus su 
manim.

Po valandėlei tylėjimo pri
dūrė:

— Juk ir ponia taipgi myli 
savo seni.

— Tiesa atsake, mes vieno
dai turim mislyt apie tai, kad 
ne sziandien tai gytoj geikes 
persiskirti.

Po tam atsisuko ir sukando 
lupas.

— Ak, tu pasibiauretinas 
iszjuokejau! Savo motina pa
lygino' su mano seniu.

Nuo tos dienos senutei siun
tinėjo valgi, o- net jai kada sau 
ka geresnio virdavosi nepa- 
mirszdavo ir apie ja.

Aplankydavo taip pat uorei 
senute ir su nuolankumu ir at
sidėjimu klausydavo jos pa
sakojimu apie sunu. Jonaš. bu
vo Ipanaszus in motina. Žiūrint 
ant senutes, Jieva mate meilin
gas žydraines jaunikaiezio 
akis. !

Jieva alpeme neramybe; ne
galėjo miegoti, pasidarė isziba- 
lusi kad net vyras apimtas rū
pestingumo klausinėjo pas ja 
apie sveikata ir dare patemi- 
jimus kad ji perdaug dirba 
taip pat rodi jo kad nekuriuos 
daibus visados paliktu dirbti 
tarnaitei.

Bet jos szirdyje vistiek ne
buvo ramybes.

Vaikszcziojo tankiai in baž- 
nyczia, bet ir tenai negalėdavo 
surasti sau suraminimo. <

Kas kartas jai buvo vis sun
kiau slėpti savo kankynes.

— BUS DAUGIAU —

sūnūs

Helen,

ir sesuo-

sūnūs

JIEVA

(T^sa nuo 3-czio puslapio)

tai verpi i, lopyt ii- pancziakas 
mėgsti.

Jieva isz pradžios neatkreip
davo' atydos in Joną. Laukuo-

Istorija Apie . : . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

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

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss .
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knvea. 4-04 pusią pin. 50o.

gas l^riminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
YTa 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 pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c. '

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

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

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

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

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; PeleniutS; 
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 pacziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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

“Saule” gražiausia 
kalniausia dovana nuo 
vio, Lietuviui.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

, lapių, 20o.

apysaka 
szimtme-

No.158—A pie Kapitonai 
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
lį; Aržiuolas; Uosis; Budyna 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

ir tin- 
Lietu- Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

No.178—Tikrausias Kabala? 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom 
25c.

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

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

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

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

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz 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, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinoi 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

tSr3 Užsisakant knygas 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:

ir Pim-

Mo.l02— Prakeikia, meiliu j Pirkite U. S. Bonus
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa., - Q. 8. M
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JIEVA
'J'AIP, atsake senis Lauskis 
/ ir jo balsas taip- . kurcziai 
suskambėjo, tarytum iszejo isz 
použpeczkio.

Kunigas atsisuko in Jie va.
Kol pradėjo iszkilmingu bal

su uždavinėti reikalingus prie 
ceremonijos klausymus, nuo
taka buvo kaipo pastirus. Dar 
turėjo- laiko. Galėjo- dar atsi
sakyti ir viskas, kas ja laike, 
galėjo pasprusti, kaiĮpo persap- 
nuotas sapnas. Ir Lauskis su. 
savo blizganczia plike, ir dve
jais palivarkais ir busima Jie
vos stuba su maliavotomis 
grindimis ir 'dideliais langais, 
nauja b-riczka su resoriais ii’ 
gražiais juodais arkliais., ku
riais taip labai daug džiaugėsi', 
viskuom, tuom galėjo, dar pa
niekinti ir apsigyventi vėl pu
siau tamsioj mužikiszkoj grin- 
czioj, kur motina, erzinama 
riksmu svetimu vaiku, negalė
jo. net primerkt savo- nuilsusiu 
akiu, kur nebuvo net tiek vie
tos kad pastatyti rateli. Gal po 
tam vėl turės eiti ir tarnauti 
pas gaspadoriu, pas kuri ant 
kiemo beveik luotu buvo, gali
ma irstytis, o- darbo tiek kad 
per vasara ir rudeni negalima 
visko padaryti. Ir turės abid
vi su sesere vesti toki sunku 
gyvenimą, kol atsiras koks 
berniokas, gal gražus ir geras 
žmogelis, bet gal ir koksai gir
tuoklis.

— Atsakyk ir sakyk ‘taip’ 
•— prakalbėjo, kunigas.

— “Taip”, garsiai ir aiš
kiai pasakė Jieva, taip garsiai 
kad buvo girdima visoj bažny- 
czioj. *

Pajuto, savyje toki jausma. 
tarytum, atsikrato kokios tai 
dideles sunkenybes. Tarytum, 
ji isz sunkaus miego iszbudo. 
Ir' kada kunigas sujungė ju 
rankas, o senas “ jaunikis” su- 
spaude jai delną, jam taippat 
atsake suspaudimu: Juk czio- 

, nai atsiranda isz locnos valios 
ir noro. Niekas nepriverte, ne- 
inkalbejo, pati norėjo pasilik
ti gaspadine ir to seno naszlio 
turtu paveldytoja. Ar-gi gali 
ilgai valdyti namais toji gys- 
luota silpna ranka?

Jaunavedžiai priklaupė prie

Ant Gavėnios

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

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

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officiuin 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba* Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timG kasztu. Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa. 

altorių; Jievos szirdyj buvo 
szviesu ir ramu. Palytėjo' laisn 
va ranka szviesia suknia ir at
jautė visa minksztuma ir szvel- 
nuina brangio audeklo. Juk tai 
viskas tiktai jo dyvuma, taip 
lygiai ir tasai szliub-o veliones 
toksai ilgas net lyg pat žemai. 
Piktu dar daug daigtu, jai tik
tai norėtu, juk del jos. buvo

i. T

Girdėjau kad vienam pleise 
moterėlės, 

Tikros tenai gyvatėlės,
Nuo guzutes svaiguli gavo, 

Biaurus daigtus ten 
> iszdaro.

Net man biauru pamislyti, 
Pradėjo hula-hula szokti, 

Ant stalo atsistojus, 
Ant susirinkusiu visai 

nedbojo.
Kiek sarmatos ten buvo, 
Visa geda josios žuvo.
Jeigu asz tokia boba 

turecziau,
Kuri taip szoktu, 

Tai ne valandėlės ant svieto 
ji negyventu,

Ausis užsikimszczia,
In svietą begezia, 
Su tokia moterele 

negyvenezia.
* * *

Kol tu 'žmogeli esi ant 
sz-io svieto gyvas. 

Tai nekurie sako kad 
tu esi negeras, 

Ne vienas pasibaigęs kaip 
vaszkas, 

O vis buna del moterėliu .
niekszas,

Vietoje kad pasaldyt 
gyvenimą, 

Tai da gyvenimas sutrumpina
Ba nėra tos dienos, 

Kad neturėtu su vyrais 
vainos, 

Daugelis mislina kad jo 
žmona gera, 

Ba lipni prie kitu 'žmonių 
gana,

. Bet tegul iszgirsta kaip 
savo vyra vieszina, 

Tada pagyru nebus tiek 
užtektinai.

Ne visi vyrai gali ilgai
J kensti,

Ant galo turi tokia 
gyvate pamesti, 

Juk su velniu negalima 
gyventi, 

Ant galo turi in svietą 
traukti.

Nekurios moterėles savo 
Vyra in lakulpa sodina, 

O kitus prie szirdies 
priglaudžia, 

Tokios moteres ant nieko
nežiūri, '

O ir vaikai nuo jos 
papiktinimą turi.

Jeigu moteres niekai, 
Tai tame kalti vyrai,

Ba isz pradžių nelupo 
kaili gerai, 

iSziandięn butu pacziule 
kitokia, 

Ir ne tokia dantuota.

toksai geras.
Ir Jieva pastanavijo jam tuo 

-paežiu atmokėti. Begyje tu ke
liu trumpo- gyvenimo valandų, 
kurios jam palieka, nuduos to
kia laiminga, kaip butu iszejus 
už patogiausio vaikino.

Su sarmatlyvai nuleistom 
akim pasitrankė nuo altoriaus. 
Kada suskambėjo marszas ku
rio triumfaliszki balsai sklai
dėsi isz virszaus, Jieva pake
le akis it apsidairė aplinkui. 
Jos regėjimas su neapykanta 
susįdure, nes susirinkusiu vei
dai ta reiszke. Bet Jieva nepa
metė* dykunio. Szypsodama su 
paraudusiu veidu iszejo isz 
bažnyczios.

Iszejus atjautė, kad mirtų 
vainikas, jai dabar persimainy
tu ant karūnos; ji iszgirdo ke
lio tai szalia isztartus žodžius: 
“Bet-gi isztikro, jis visai nėra 
dar taip senas.”

Visa pulką veseilos svecziu 
priesz namus susitiko- szeszi 
muzikantai, kurie neperstojo 
grajyt net tada, kada svecziai 
susėdo aplink stalus. Nuotaka 
buvo panaszi in ka tik pražy- 
dejusia rože. Tarnaites neszio- 
jo alų uzbonais ir vaiszino sve- 
czius. Pirmasis susimaiszymas 
koks paprastai vieszpatauje, 
kada susirenka mažai terp sa
ves pažinstama draugija, grei
tai praėjo. Prasidėjo linksmi 
szokiai.

“Jaunikis” atvedė prie nuo
takos gmino rasztininka ir juo
kaudamas, perstatė ji, kaip sa
vo inlpedini szokyje. Pagaliaus 
prisiartino rasztininko pagel- 
bininkas, o tuo pasidrąsinęs 
visas jaunimas nuėjo jo pėdo
mis ir Jieva neturėjo nei va
landėlės atilsiui. Vienas ja pa
leido-, kitas vede szokti. Terp 
kitu szokeju užprasže ja szokti 
jaunas, patogus, juodbruvas; 
pluoštas juodu plauku kabojo 
jam ant iszkaitusios kaktos. 
Tai buvo koks tai tolimas Jie
vos giminaitis, jaunas sziau- 
czius. Pasikloniojo tylėdamas, 
iszticse nedrąsiai savo- tvirtas 
rankas. Jieva atsistojo. Szok- 
damai atjautė, kad jis jos ranka 
tvireziau už kitus spaudžia. 
Apsisukę kelis sykius, sustojo.

— Esiu nuvargus, prakal
bėjo.

— Per daug szoki, pasakė 
jaunikaitis paleisdamas isz 
savo glėbio Jieva,. Atsilsėk 
kiek nors. Priesz save turime 
visa vakara.

Mandagiai pasikloniojo ir 
pasitraukė.

Jieva žiurėjo- paskui einan
ti.

Taip, tasai vaikinas. Nieka- 
dso- nuo jos neimdavo pinigu 
už naujus ezeverykaiezius nei 
už pataisyma senu. Sesuo- pri
kalbino ja, idant ji už tai už- 
praszyti ant veseilos. Delei tos 
progos net sau naujus rubus 
pasitaisė.

Po tam netrukus jaunas 
sziauczius. vėl atsirado terp 
szokaneziu. Pamatęs kad Jieva 
sėdi toj paežio j vietoj kur ja 
paliko’ prisiartino prie jos. Sza- 
le jos stovėjo, tuszczia krese, 
atsisėdo. Kada atsisuko in Jie-' 
va pajuto vyno- kvepejinia.

— Gereme su tavo- seniu, 
už tavo- sveikata.

Jaunikaitis tai pasakė be jo
kios piktos mislies, bet Jieva 
tas labai užgavo. 'Tylėjo-.

Vaikinas pasilenkė žemiau 
ir atsargiai padėjo savo karsz- 
ta ranka ant Jievos rankos, o 
stengdamasis pagauti jos pasi 
žiurejima minksztu liudnu bal
su paklausė:

— Na, ka, kaip tu, jautie

si? . |
Jieva. pasipurtė, net jo ranka 

nuo- jo-s rankos nuslydo. Iszigir- 
dojo- žodžiuose ka tai užgau- 
nanezio del saves ir isz jos 'bur
nos jau turėjo iszsiveržti asz- 
trus nemandagus atsakymas. 
Bet greitai apsimislijo piktu
mą savyje nuslopino, nusiszyp- 
sojo ir linksmai atsake:

— Kaip jaueziuosi? Labai 
gerai. Gal dar paszoksime?

Pradėjo szokti. Jaunas vai
kinas nenoromis areziau labai 
areziau pritraukė prie saves 
Jieva.

“Paskutiniss sykis su . ta
vim” mislijo Jieva, kada ja 
paleido ir iszejo in kitai kamba
rį.

Buvo- susijudinus. Neseniai 
jautėsi laiminga ir užganėdin
ta ir greitai ežia dabar atėjo 
tasai vaikinas su savo- storom 
rankom.

Kambarys kuriam inejo bu
vo pilnas durnu nuo- popierosu 
ir cigaru. Prie stalu sėdėjo tik 
senesni vyrai kurie kalbėjosi, 
gere ir kortom losze. Kada Jie
va ženge iri kambari. Lauskis 
stovėjo atsispyrės pe-eziais in 
Įauga ir juokėsi garsiai. Ant 

‘jo veido nieko nebuvo pažinti 
ir matyti apart neszvario-s gel
tonos odos kuri pasibjaurėti
nai buvo- susitraukus aplinkui 
lupas.
i Jieva greitai iszejo per kitas 
duris ant kiemo.

Jos duszioje kas tokio iszbu
do, turėjo neatbūtinai ta. nauja 
savyje jausma nuslopinti.

Nežinojo kas veikti, nuėjo 
in kamara kur buvo laikomi 
rubai; -durys buvo- atviros-; pa
mate pastatytas jaunai porai 
lovas.

Tvirtai suspaudus lupas isz
ejo isz kamaros. Ant -kiemo 
stovėjo Elze. Jieszkojo Jievos 
nes rasztininkas su ja norėjo 
szokti kontredausa. Bet Jieva 
tik susitraukė antakius; apsi
kabino- ses-eri' ir nusivedė to
liau.

—1 Kas tau yra? Paklausė 
Elze.

Jieva, nieko neatsakydama, 
ėjo vis toliau ir toliau terp- ilgu 
eilių obeliu ir pagaliaus atsi
sėdo ant ežios už sodo, Elze at
sisėdo- szalia jos.

— Kas tau atsitiko? Pa
klausė nu si st ebe dama.

— Tylėk, tylėk, prabilo 
Jieva, prispausdama rankom 
antakius ir priglauzdama savo 
galva prie seseries krutinės.

Saule leidosi! Vakaras buvo 
sziltas ir ramus. Viena kregž- 
dc pralėkė auksztai kur tai toli 
'l|Uvo girdėtas moteriszkas bal
sas, szaukiantis kiaulių.

Elze apkabino seserį ir apsi
verkė. Aszaros krito ant Jievos 
plauku ir kaklo.

Netrukus ir Jieva. pradėjo:
— Ak Elzyte, szvapejo 

verkdama, jei asz apie tai bu- 

cziau žinojus, jei bueziau žino
jus!

Sėdėjo ilgai taip apsikabinę 
kol nakti neužgesino- vakarinio 
paszaro, o- ant lauku pasklydo 
liūdnos dainos putpelių.

— Eikime jau prakalbėjo 
Elze.

Jieva nepasijudino-.
Svecziai pradėjo- iszvaikszti- 

neti. Svecziai jieszkojo Jievos.
— Kur nuotaka? Gal kur 

pasislėpė ? Pasklydo jos balsas 
po kiemą.

Elze atsistojo. Pamažu kai
po turėdama sylos Jieva nuėjo 
paskui ja. • i

Ant svoezios klausymo kur 
taip ilgai buvo Jieva, nedave 
jokio- atsakymo.

Ant rytojaus jauna pora pa
žadinta ant pusrycziu. Su
skambėjo muzika, o- po- valan
dai pasklydo baisus riksmas. 
Tai jauni vaikai barszkina ant 
blokiniu ir kitoku lent-galiu. *

Pagaliaus paskutiniu sykių 
pataisyta stalas ir pradėta 
žegnotis. Visi užtikrino kad 
jau seniai taip linksmai nesi- 
b-ovydavo- kaip dabar, ir senei 
.neinate tokios veseilios. Visi 
svecziai szirdingai spaude ran
kas Jieva ir Lauskiu ir isz- 
vaikszcziojo persitikrinę, kad 
palieka pora nors neparinkta 
'bet vis-gi laiminga.

Elze užsiliko pas seseri dar 
kėlės dienas-, padėjo po- vesei- 
lei apsivalyti ir padaryti na- 

muo’se paprasta tvarkai. -
Kada Elze iszsirenge namo, 

Jieva ja palydėjo. Atsisveikin
dama atidavė jai visus pinigus 
kuriuos pagal seno paproezio 
veseilininkai jaunai gaspadi- 
nei padovanojo. Elze- už tai no
rėjo padekavoti, bet Jieva ap
siverkė ir kalbėjo nuogandžiai:

— Seserele, seserele! Del 
ko tu neipanardinai mano kru
tinėję peilio-, kada asz tau pir
mu sykiu priminiau apie Laus- 
ki!

Elze nuėjo- sau aszaromis ap- 
siliejus.

O Jieva. sugryžo1 namo- links
mai dainuodama. Kada jau 
pradėjo nudavineti kad ji yra 
laiminga taigi tegul bus ir taip 
teigul tęsiasi ir toliau toji ko
medija. f

Panardinus giliai duszion 
savo liūdnumai gaspadoriavo 
namie net buvo miela žiūrėti. 
Su didžiausiomis savo- pastan
gomis užganėdindavo senio 
Lauskio- silpnybes rūpindamos 
apie jo turtus. Pripratus nuo 
mažens prie darbo, o priegtani 
visados turėdama gera atminti 
ir mylėdama daibsztuma taigi 
gaspadoriavimas jai nedare jo
kio sunkumo nei nesmagumo. 
Retkarcziais net ir senas Laus- 
ki jai neiszrode taip- daug pasi- 
biauretinu kaip tai buvo isz 
pradžios. Priegtam senis buvo 
iszmintingas ir geras. Matyda
mas, kad pati juo taip daug 
rūpinasi, nežinojo- tiesiog 
kuom jis jai už tai,turėtų už
mokėti, už jos ta meile ir viską.

Pirkinedavo del jos ' bran
gias skepetas, visokius nerei
kalingus ir tuszczius daigtus ir 
pagaliaus visus savo surinktus 
pinigus parveždavo Jievai. 
Bet Jieva ta viską priimdavo 
su abejingumu. Rodydavo sa
vo draugelkoms vyro- dovanas, 
bet tu dovanu niekados nesu
vartodavo. Viskas gulėdavo 
szeipose ir komodose. Ir kam ji 
tui-ejo rėdytis? Juk ne del to 
negražiau senis.

Prietelkos stebėjosi, maty
damos Jieva taip prastai apsi
rėdžiusią. Žinojo, kad ji galė
jo rėdytis szilkuose, o- ji to ne
norėjo. Tasai kuklumais Jieva 
terp žmonių labai daug isz- 
auksztino. ?

Taip praslinko du metai.
Dėkui Jievos pastangomis, 

Lauskis per ta laikai nesusene- 
jo, bet prieszingai pasitaisė ir 
atgavo daug energijos. Apylin
kėse daug kalbėta apie Jievos 
laime. Ji buvo laikoma už pa- 
veikslinga gaspadine ir ne vie
na mislydavo: “Ak, delko asz 
neturiu tokios laimes! Ar esiu 
arszesne už ja?

Bet niekas nežinojo, kaip 
Jieva ramia nakti isztiesdavo 
rankas ir nusiminus szaukda- 
vo: “Mano Dieve, iszgelbek 
mane nuo jo, aiba leisk, teigul 
numirsiu!”

Vienok Laukis nemire. Jie
vos sveikata taippat buvo- ge
rame padėjime, nors veidai jau 
nesiraųdonavo-, p- palei lupas 
atsirado- siauros, bet gilios 
raukszles. '

Praėjo dar pora metu. Se
nis jautėsi labai gerai, kaip 
jaunas, pats taip kalbėdavo 
apie save.

Penktuose metuose po szliu- 
bui pas Lauskius tarnauti pri
stojo jaunas berniokas Jonas. 
Tai buvot augsztas, patogus, 
gražai paaugės vyrukas, su žy- 
drainem akim ir szviesiais 
plaukais, laike prie saves moti
na, kuri laukuose del senatvės 
jau negalėjo -dirbti; galėjo tik™
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Žinios Vietines reina isz. szitos szekos, ar isz 
szitos eiles.

— Balandis - April.
— Pranas Szaulys (Sholis) 

nevedąs, kuris gyveno pas Les- 
tauskus, 409 W. Mahanoy uly., 
mieste, ir kuris likos priimtas 
in Ashland ligohbute Kovo 
antra diena, numirė pareita 
Seredos diena, 1:30 valanda po 
piet ligonibutyje. Velionis ne- 
sveikavo per du metu nuo az- 
mos, ir paskutini karta dirbo 
Mahanoy City kasyklose. Gi
nies Lietuvoje. Atvyko in Ma- 
hanojaus miestą 1914 metuose. 
Paliko keturis ’brolius: Myko
lą, isz Girard vilios; Juozą, Vin
ca ir Tadeusza, visi Lietuvoje. 
Kūnas likos paszarvotas ir pa
laidotas isz Graboriaus Vilins- 
ko koplyczios, Girardvilleje, 
Subatos ryta, su apiegomis isz 
Szv. Dvasios Lenku Tautiszkos 
Ibažnyczioje ir palaidotas in 
Kalvarijos kapines Shenado- 
i-yjo-

— Seredoj pripuola Szv. 
Iliczardo, o Tautiszka Vardi
ne : Vytenis.

— Ketverge pripuola Szv. 
Izidoro, o Tautiszka Vardine: 
Vimibaras. Taipgi ta diena: 
1933 m., Lengvesnis už orą or
laivis “Akron” nukrito in ma
res, netoli. New Jersey kran
to, Bear Admirolas Wm. A. 
Moffett su 72 keleviais pražu
vo; 1818 m., parinkta ir nusta
tyta Amerikos dryžiuota ir 
žvaigždėta vėliava; 1939 m., 
Italija užsipuolė ant Albani
jos; 1919 m., iszrinktas pirmas 
Lietuvos Prezidentas Antanas 
Smetona; 1904 m., in Rochester 
N. Y., įbuvo' sumanyta ir pradė
ta parduoti daigius ant iszmo- 
kesezio; 1944 m., Atlanto Su
tartis buvo' dvylikos vieszpa- 
tyseziu pasiraszytas. Ju taipe 
buvo ir Amerikos paraszas; 
1839 m., “ De Rosset” laivas 
buvo užregistruotas Amerikos 
Laivyne. Tai buvo pirmas te
kis laivas isz plieno pastatytas.

—- Ponas Antanas Paliuko- 
nis su savo vaikais isz William 
Penn, lankėsi mieste su reika
lais ir prie tos progos atlankė 
Saules Redakcija, kuris atnau
jino' prenumerata už laikraszti 
del savo mylimos motinėlės,' 
ponia Margareta Paliukoniene. 
Acziu už atsilankvma.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Vincento Fer., o Tautiszka 
Vardine: Žiginta. Ir ta diena: 
1579 m., Vilniuje insteigta pir
mutine mokykla; 1614 m., In- 
dijonu Karalaite Pocahontas, 
kuri sulyg pasakų iszgelbejo 
Kapitono John Smith gyvasti, 
isztekejo už John Rolfe, isz 
Virginia valstijos. Bagocziau- 
sios ir poniszkiausio'S szeimy
nos Virginia valstijoje iki sziai 
dienai didžiuojasi kad jos pa- 

SAPNORIUŠ

1
8 u 283 Paveikslaii ;

160 Puslapiu ’
8 col. ilgio, 5% ool. plocsio ! 
Issaiszkina sapna ir kas ] 
ateitoje stosis. Su priedu ! 
planatu ir visokiu burtu. J 
Knyga in minksztos po- ' 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su ;
užsakymu:

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

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. Jį

Shenandoah, Pa.—
Juozefina Szauliene, nuo 30 E. 
Penu uly., pasimirė Utarninke 
pirma, valanda, po piet savo na
muose. Gimė Lenkijoje. Prigu
lėjo' prie Lietuviszkos parapi
jos. Jos vyras Vincas mirė 1935 
metuose. Paliko du sunu: Pet
ra namie ir Joną isz Croydon; 
6 dukterys: Mare, 'pati Clyde 
White, Baltimore, Md., Viole
ta, pati Win. McHale, Phila
delphia; Ona, pati Fred Sch
midt, Helen, 'pati C. Bešsaspa- 
ris, Margareta Mollett ir Iza
bele, pati Pierce Richardson, 
visi isz miesto, taipgi daug 
anuku, ir keletą pro-anuku. 
Laidojo Subatos ryta su apie
gomis in Szv. Jurgio bažny- 
czioje ir palaidojo in parapijos 
kapinėse.

—- Edvardas •Galinis, 67 
metu amžiaus, nuo> 33 Lower 
Shaft kaimelio, likos užmusz- 
tas per automobiliu kuri vaira
vo Richard P. Grimes isz Shaft 
pareita. Seredos vakara apie 
11:20 valanda, ant vieszkelio 45 
arti Shaft. Velionis likos su
žeistas in galva ir kojas. Velio
nis ginies Lost Creek. Paskuti
ni karta dirbo Locust Coal ka
syklose. Buvo veteranas isz 
Pirmos Svietines Kares ir bu
vo narys V.F.W. Posto ir Wm. 
Penu ugniagesiu draugijos. 
Paliko sesere Agota Roma- 
nauskieiie, Shenandoah, ir ke
letą brolienu ir seserienu. Ve
lionis gyveno' pas savo, sese- 
i'iene Grace Bernauskiene, in 
William Penn. Laidojo Suba
tos ryta su apiegomis in Szv. 
Jurgio bažnyozioje 9-ta valan
da ir palaidotas in parapijos 
kapinėse.

Philadelphia, Pa.—
Pennsylvanij.os Geležinkelio 
kompanija pranesze, buk isz- 
prieižasties blogo biznio, kom
panija turės panevale prasza- 
linti 1,600 darbininku nuo dar
bo, pradedant szia sanvaite, 
kol biznis pagerins.

Price $3.00 s'“' p°‘"'
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

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

po szesziu menesiu kuriuos jis 
praleido musu kalėjimuose. 
Jis tada turėjo ant saves 
$233,230 vertes žemeziugu, ku
riuos jis turėjo kitiems per
duoti czia, Amerikoje. Jis prie 
visko prisipažino ir buvo nu
baustas ant szesziu menesiu in 
kalėjimą ir paskui buvo isz
mestas isz musu kraszto.

IZRAELIO TEISMAS

11 Policijantu Yra 
Intarta

JERUZOLIMAS. — Vie- 
nuolika Izraelio policijantu 
prie rubežiaus yra dabar tei
siami už nužudinima keturios 
deszimts penkių Arabu prie to 
rubežiaus visai už dyka, Lap- 
kriezio devyniolikta diena.

Tu policijantu advokatas, 
Max Kritzman pareikalavo 
kad teismo Prezidentas, Pulki
ninkas Benjamin Halvey butu 
paszalintas ir kad kitas teisė
jas jo vieta užimtu, sakydamas 
kad tas Pulkininkas apie ta 
teismą buvo patitares su Szta- 
bo virszininku Major Generolu 
Moshe Dayan.

Tos žmogžudystes invyko 
kai Izraleio armijos insilauže 
in Egipto kraszta, ir kai Ara
bai nesilaike insta.tymo būti sa
vo namuose nuo nustatyto lai
ko vakare.

Premieras David Ben Gu
rion ta invyki iszkele taryboje 
Gruodžio dvylikta diena ir pa
reikalavo kad tie prasikaltė
liai butu patraukti in kariszka 
teismą.

SVARBUS
PRANESZIMAS!

ANGLAS LAKŪNAS 
NUBAUSTAS

NICOSIA, KIPRIJA. — 
Anglijos kariszka valdžia nu
baudė, pasmerkė ant vienu me
tu in kalėjimą lakuna, kuris 
tyczia savo eroplana sudaužė 
kad jam nereikėtų skristi 
priesz Egiptą, kai visiems la
kūnams tenai buvo taip insa- 
kyta.

Dennis Kenyon buvo taip 
nubaustas ir po jo kalėjimo jis 
bus negarbingai pravarytas isz 
Anglijos lakunu sztabo.

Jis buvo pilotas, lakūnas 
“Canberra Jet’’ eroplano, ku
ris turėjo skristi priesz Egip
tą, bet jis tyczia taip pataisė 
savo eroplana kad jis negalėjo 
nuo žemes pasikelti.

UNIJOS VADAS NEr 
TEKO PILIETYBES

NEW YORK, N. Y. — 
Valdžios teisėjas Walter 
Bruchhausen atszauke, atėmė 
Amerikos Pilietybes Popieras 
nuo keturios deszimts asztuo- 
niu metu amžiaus James J. 
Matles, darbininku unijos va
do, už tai kad jis teisme, po pri- 
sieka buvo pamelavęs kad jis 
niekados nebuvo Komunistu 
partijos narys. Jis taip buvo 
prisiekęs kai jis iszsieme savo 
Pilietybes Popieras.

LAKŪNAS VĖL
SUARESZTUOTAS

BRUSSELS, BELGIJA. — 
Belgijos lakūnas Robert Deppe 
buvo suaresztuotas ir pa
smerktas ir tas pasmerkimas 
buvo jam dovanotas. Jis buvo 
sueziuptas kai jis norėjo in- 
veszti in Amerika, be nuomu 
daug brangiu žemeziugu.

Jis buvo suaresztuotas New 
York mieste in La Guardia ae
rodromą, 1953 metais kai poli- 
ci j antai rado kad jis su savimi 
neszesi daug brangiu žemeziu
gu. Jis tada prisipažino kad 
jis tankiai taip darydavo. Jis 
buvo iszmestas isz Amerikos,

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi 

palaikyti sena preke, kaina 
tol, kol galėjo, bet, matydami, 
kad kiekviena menesi sunkiau 
ir sunkiau užlaikyti spaustuve 
ir iszleisti “Saule,” leidėjai 
yra priversti pakelti prenume
rata Dabar!!!

Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks:

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

Kanadoje: Metams $8.00; 
puse metu $4.50.

Pietų Amerika, Vokietijoj ir 
Skotlandije: "Metams $10.00; 
pusei metu $5.50.

Atskiras “Saules” numeris 
10 centai.

Prenumerato ir atskiru nu
meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad “viskas” mums 
sas materijolas, kuris yra rei- 
teipgi pabrango! Pabrango vi- 
“ Taipgi sziandien viskas paki- 
kalingas laikraszczio leidimui! 
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo- 
keseziai!” Tikimies kad musu 
Guodotini Skaitytojai supras, 
kodėl mes esame priversti tai 
daryti!

Mums baisiai nemalonu apie 
tai jums praneszti, bet kagi ga
lima daryti? Pinigai yra reika
lingi del laidimo “Saules” ir 
del užlaikymo darbininku!

Stengiamies vesti laikraszti 
“Saule” kuogeriausiai, kad ji 
patiktu musu mieliems Skaity
tojams, ir turime vilties, kad 
visi sutiktu su musu praszymu 
ir pasiliks musu Skaitytojai ir 
Draugai ant toliaus. Szirdingai 
Acziu!

Su gilia pagarba, liekame, 
—“Saules” Redakcija.

nori užduoti, tai: ar jis tuos 
$270,000 kam paskolino, pats 
pasiskolino ar tik pasisavino, 
pasivogė.

Komisijos nariai sako kad 
jie gali priparodinti kad jis 
tiek pinigu buvo iszsitraukes 
isz unijos iždo, be jo paties 
sanskaitu, jeigu jis nesutiktu 
savo sanskaitu knygas tai ko
misijai parodinti.

Tuo paežiu kartu Dave Beck 
padupezninkai yra intariami 
kad jie buvo susidėję su raz- 
baininkais, vagiai's, žmogžu
džiais ir keksziu samdinin
kams in Pacific Northwest.

Kitu uniju vadai dabar rei
kalauja kad ta Senato Komisi
ja pilnai isztirti visa ta klausi
ma ir visus tuos intarimus ir 
nubaustu kaltus, nes jie sako 
kad dabar visos unijos nuken- 
czia ir yra intariamos del tos 
“Teamsters” unijos vadu.

Walter Reuther, AFL-CIO 
unijos Vice-Prezidentas sako 
kad jis remia ir rems ta komi
sija, jeigu ji nutars iszmesti ta 
Dave Beck ar net ji in kalėjimą 
patupdinti.

James Carey, AFL-CIO Sek- 
reretorius-Iždininkas, ir atvi
ras to Dave Beck prieszas sako 
kad Dave Beck, jokiu budu ne
gali ir negales iszsiaiszkinti ar 
savo sanskaitas susitvarkyti. 
Jis sako kad ar Dave Beck ar 
jo unija turės pasitraukti isz 
bendro visu uniju susitaikini
mo.

Jeigu tas Dave Beck iszdrys 
pasirodinti Vaszingtone jis 
turės paaiszkinti kur jis padė
jo ar prakiszo $270,000 savo 
unijos pinigu.

Oregon valstijos virszinin- 
kai sako kad tas Dave Beck 
stengiesi insipirkti in tos val
stijos likerio, sznapso bizni ir 
kad jis tenai prakiszo daug 
pinigu.

Kitas klausimas, in kuri 
Dave Beck turės pasakyti, at
sakyti ir pasiaiszkinti, tai su 
kieno pinigais jis sau tokius 
puosznius ofisus, palocius pa- 
sibudavojo.

Senatorius John McClellan, 
Demokratas isz Arkansas laik- 
rasztininkams yra pasakęs: 
“Visi mes dabar gerai žinome 
kad Dave Beck buvo pasiėmęs 
ar pasivogęs $270,000 isz savo 
unijos. Dabar mes tik norime 
žinoti kur ir kaip jis tuos pi
nigus praleido, ir ar jis tuos 
pnigus pasiskolino be jokio 
nuoszimczio, ir ra jis tuos pi
nigus sugražino ar ne. Jeigu 
jis pasiskolino, jis vistiek kal
tas, nes niekas tos skolos jam 
nepatvirtino; jeigu jis pasi
ėmė tuos pinigus, ir jeigu jis 
juos ir sugražino, jis visgi kal
tas už vagyste.

UNIJOS VADAS
BIJOSI TARDINIMO

Atideda Savo Atsilan
kymą In Vaszingtona

WASHINGTON, D. C. — 
“Teamsters” Unijos Prezi
dentas, sziandien po visa 
kraszta pagarsėjęs del savo ne 
taip teisingo biznio su unijos 
pinigais, dabar visokiais bu
dais stengiasi tardinimo Va- 
szingtone.

Dave Beck, szitos unijos 
Prezidentas turėjo atvykti in 
Vaszingtona trumpu laiku, 
priesz pietus, bet paskutinėje 
minutėje jis nutarė nevažiuoti 
ir eroplano kompanijai pasakė 
kad jis neskris in Vaszingtona. 
Jis jokio pasiaiszkinimo neda
vė.

Ir nėra nieko aiszkaus kad 
jis sutiks pasirodinti Senato 
komisijai ant rytojaus, kada 
jis butu turejes pasiaiszkinti 
kur jis padėjo ar ka jis padare 
įsu $270,000 unijos pinigu.

Dabar svarbiausias klausi
mas, kuri Senato komisija jam

25 SYKIUS
SKERSAI MARES

SHANNON, AIRIJA. — 
Max Conrad, kuris skrido per 
ūkanas ir audras ir baisu szalti 
skersai Atlanto mares, sako 
kad tai jo dvideszimts penktas 
sykis per mares perskristi.

Jis yra dainų kompositorius, 
raszytojas, isz Winona, Minne
sota. Jis szita syki nusileido in 
Shannon po daugiau kaip dvy
likos valandų skridimo isz 
Gander, Newfoundland. Jis 
skrido in maža dvieju inžinu 
eroplana.

Jis sako kad skridimas sker
sai mares dabar yra tik baikos, 
ir jis sako kad jis ketina ap
link visa pasauli su mažu ero- 
planu apskristi.
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Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys i
(Tasa Nuo 2 Puslapio)

___________

Tvaszkevicziute - Valaitiene, j 
Jadvyga.

J a c e vic z i u s, An tai i as.
Jeeeviczius, Juozas.
Jucyte - Gužauskiene, Ona.,! 

duktė Juozo, isz Tauragės ap.
Jukna, Stanislovas.
Kabelis, Jonas, sūnūs Juozo.
Jieszkoinieji arba apie juos 

Consulate General of America, 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:

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

— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50£ arba 3 už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha- 
noy City, Pa.

Ligonines Intaisyti Del Atsargos

Czia darbininkai trekais 
iszveža Federal Civil Defen-
se ligonines intaisus in vie
tine mokykla, kur visi tie in 
taisai yra greitai sudėti ir 
inrengti kad parodžius kaip 
bus galima trumpu laiku to
kias ligonines intaisyti, jei

Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS 

FOUNTAIN — MICHIGAN

JUS esate namuose arba kur keliaujate, yisuomet reikalaukite MICHIGAN 
FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.
Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 

gaminamas tik Andriuliu ir 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,

Andruliui 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 praszytna 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.

FOUNTAIN — MICHIGAN

Mušu Skaitytojas ,
Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. 
Ir seka korespondentus. 
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginczais. 
Bet jis “Saule” pasiskaito. 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika. 
Jis skaito vietines žinias 
Apie krikszczynas, vestuves 

ir 1.1. 
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako.
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.

— Jeigu tarno neturi, tai 
pats del saves patarnauti gali.

gu kuris miestas butu prie- 
szo subombarduotas.

Civil Defense virszinin- 
kai sako kad tokios ligoni
nes gales būti inrengtos del 
operacijų in penkias valan
das ar trumpiau.
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