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SOVIETU SUBMARINAI
PRIE AMERIKOS KRASZTO

J

WASHINGTON, D. C. — 
Nors nei Laivyno Sztabas, nei 
Vaszingtono valdžia vieszai 
nieko nesako ir nepaskelbia, 
bet jau per laikrasztininkus 
gerai žmema kad Sovietu lai
vai, submarinai, povandenin
iai laivai buvo pastebėti kelio
se vietose prie pat Amerikos

kranto.
Isz tokiu submariniu, povan

deniniu laivu musu kraszto 
krantas galėtu būti puolamas 
raketomis ir atominėmis bom
bomis.

Laivyno vienas virszininkas 
Jerauld Wright izsdryso vie
szai pareikszti kad Laivyno

Sztabas yra labai susirupines. I 
Bet pats Laivyno Sztabas ir 
Vaszingtono valdžia tuojaus 
viską užsigynė ir sako kad nė
ra jokiu tikru žinių apie tokius 
Sovietu submarinus, povande
ninius laivus.

o o o

Anglijos Karaliene Elz
bieta, (po kairei) dalyvavo 
insteigime naujos mokslo 
szakos kambaru Reading l

Universitete. Ja ežia paly
di Viscount Templewood, to 
Universiteto kanceliarius.
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PREZIDENTAS
SUPYKO

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Eisenhoweris bai
siai supyko ir asztriai atsikir
to vienam laikrasztininkui, ku
ris jo užklausė: argi nebutu 
patartina, kad Prezidentas au
tomobiliu važiuotu golfą losz- i 
ti, o ne eroplanais, helicopte- 
riais, kaip dabar jis ketina?

Tas laikrasztininkas patarė, 
kad Prezidentas sutaupintu 
savo krasztui daug pinigu, taip 
darydamas.

Prezidentas baisiai supyko, 
ir tam laikrasztininkui pasakė 
kad tai ne jo biznis!

William McGaffin, “Chica
go Daily News” laikrasztinin
kas, sako, kad jis yra dižone- 
jes, kad Lakunu Sztabas yra 
parūpinęs du mažu helicopter 
eroplanu, Eisenhoweriu skris
ti in golfo loszimo kliubus, kad 
jis galėtu tenai lengviau ir 
greieziau pribūti. Viename 
eroplane skristi Eisenhoweris, 
o antrame slaptos policijos 
sargai.

7 VAIKUCZIAI
SUDEGE

iszszokdamas pro langa.
Vaikucziu tėvai tuo laiku 

nebuvo namie. Dvi motinos, 
kurios buvo namie teipgi iszsi- 
gelbejo szokdamos žemyn.

Policijantai sužeistuosius 
nuveže in ligonines.

Policijantai su ugniagesiais 
daug žmonių iszvede ar iszne- 
sze isz tu deganeziu kambariu. 
Jie stengiesi pasiekti tuos vai- 
kuczius, kuriems kelias žemyn 
buvo nukirstas.

Du Brangus Draugai

PHILADELPHIA, PA. — 
Septyni vaikucziai žuvo gaisre 
North Philadelphijoje apie 
ketvirta valanda isz ryto.

Liepsnos isz pirmo augszczio 
tiems vaikucziams užkirto 
laiptus nuo treczio augszczio. 
Vieni nuo durnu užduso, kiti 
sudege. Jie buvo nuo dvieju 
iki keturiu metu amžiaus.

Vienas vaikutis iszsigelbejo

Bardstown žirgas, kuris 
laimėjo $126,000 arkliu lenk 
tynęs in Gulfstream Park 
Handicap, ežia žiuri in savo 
dranga, Yaller katina, kurie 
du yra labai geri draugai.

Tas katinas ežia taip pa
sipūtės, kad iszrodo kad jis 
žino koki giliuką jis savo 
tam draugui atnesze per tas 
lenktynes.

UNIJU REIKALAS

Ar Savo Žodžio 
Laikysis?

WASHINGTON, D. C. — 
“Teamsters” Unijos Preziden
tas dabar Vaszingtone yra isz- 
keles baisiai svarbu klausima, 
kuris lieczia visas darbininku 
unijas.

Czia ne svarbu ar Teamsters 
unijos bosas, prezidentas yra 
kaltas ar ne. Ta klausima Se
nato komisija iszrisz. Bet kas 
svarbu tai yra paežiu uniju nu
sistatymas.

Sausio dvideszimts asztunta^ 
diena, in Miami Beach, Flori
doje, AFL-CIO unijos virszi-! 
ninkai nutarė ir nustatė kad 
jeigu kuris unijos narys steng-1 
sis pasislėpti už to penkto kon-1 
stįtuęijos priedo “Afflfflžnd= 
ment” ir nesutiks teisme atsa
kyti in jam užduotus klausi
mus, tai tas narys bus isz uni
jos iszmestas.

Szitas inneszimas butu bu-j 
ves priimtas vienbalsiai, jeigu 
Dave Beck tenai nebutu buvęs. 
Jis vienintelis isz visu tenai

' jis daug kartu buvo emes szim-1 
i 

i tus tukstaneziu doleriu isz to į 
iždo del savo asmeniszku rei
kalu, bet jis aiszkinasi kad jis, 
kiek jis gali atsiminti, yra 
tuos pinigus sugražinęs, bet be 
jokio procento, be jokio nuo- 
szimezio.

Mes gavome žinia kad Dave; 
Beck buvo praszalintas isz j 
“Teamsters” unijos.

KOLEGISTAS 
PABĖGO

Devynias Dienas Pra
leido In Freitkari

JERSEY CITY, N. J. — 
Pirmo meto kariszkos West 
Point Akademijos kolegistas, 
pabėgo isz tos kolegijos Kovo 
septyniolikta diena per Szven- 
to Patriko Szvente. Jis insžo- 
ko in freitkari, kuri darbinin
kai vėliau užrakino. Jis tame 
freitkaryje iszbuvo devynias 
dienas, tik žalias bulves kram
tydamas. Jis per ta laika ne
teko penkiolika svaru.

Kolegistas, ar kaip tenai va
dinama “Plebe” Jerome Lee

Ir tik po devynių dienu tas 
freitkaris buvo atrakintas ir j 
tas kolegistas buvo tenai su-! 
rastas. Jis per ta laika maiti
nosi žaliomis bulvėmis. Bet 
daktarai in West Point akade
mijos ligonine sako kad jis isz
rodo sveikas.

VIESULĄ DALLAS, 
TEXAS

11 Žmones Žuvo, 700 
Sužeista

DALLAS, TEXAS. — Bai- 
si viesulą, tornadas, aplanke 
szita miestą, taipgi kitose vie
tose kai, Missouri, Kansas, Ok
lahoma ir Arkansas valstijas. 
Nunesze namu stogus, iszrove 
medžius, nutraukė telefonu 
dratus ir viską suardė, taipgi 
11 žmones žuvo, o 700 likos su
žeisti.

Szaltos ir audringos viešu-j 
los su szalcziu ir sniegu aplan
ke miestą Denver, Colorado. 
Isz viso bledies padaryta ant 
keliolika milijonu doleriu.

LAIVAI VĖL

zija nėra savo jurininkams už-Į 
draudusios plaukti per ta ka- 
nala, bet yra tik patariusios 
kad visi laivai to kanalo veng
tu, jeigu kaip nors galima.

Žinios isz Londono ateina 
kad Anglijos valdžia jau pasi
rengus pavėlinti savo laivams 
ta kanala vartuoti, nors val
džiai baisiai nepatinka Egipto 
Prezidento pareikalavimai ir 
nusistatymai.

Kitur Vidur-Rytuose visko 
buvo ir atsitiko:

Brazi’ijos narys toje Tautu 
Sanjungos armijoje paleido i 
viena szuvi in virszu, Gaza; 
mieste, iszskirstyti Arabu stu-l 
dentu gauja. Niekas czia nebu
vo sužeistas.

Izraelio Užsienio Ministeri-| 
jos atstovas sako kad Tautu' 
Sanjungos armijos negalėjo ir 
negali suvaldyti Arabus, kurie 
isz pasalu ant visu užsipuldine- 
ja.

Rubežius tarp Izraelio ir. 
Egipto ant to Gaza Strip nėra 
tikrai nei taisykliszkai nusta
tytas, ir Tautu Sanjungos ar
mijos sako kad jos sutinka ta 
rubežiu permainyti.

Maskvos radijas sako kad 
Izraelio Užsienio Ministeris 
Goldą Meir, Ministerka buvo 
nuvažiavus in Vaszingtona ne 
del taikos pasikalbėjimu, bet 
sukurstyti Amerikieczius 
priesz Egiptą.

Prancūzijos Užsienio Minis
teris pajuokė ir pasmerkė So
vietu intarinejimus, kad buk 
Prancūzija stengiasi subunta-; 
vuoti žmones Vidur Rytuose, ir 
kad Prancūzai dabar daro 
slaptus suokalbius su Žydais.' 
Jis teipgi sako kad jokios tei
sybes nėra tuose ganduose kad 
Ispanijos Francisco Franco 
viena ranka laiko su Prancū
zais kaslink viso to Vidur-Ry- 
tu klausimo.

In Paskutinius
Pasitarimus

Tautu Sanjungos Sekre
torius Generolas Dag Ham- 
marskjold czia eina in viena 
isz savo paskutiniu pasitari
mu Cairo mieste su Egipto 
Prezidentu Gamal Abdel 
Nasser, kaslink Vidur-Rytu 
klausimo.

Nežiūrint to kad Egipto 
laikraszcziai buvo paskelbė 
kad jiedu buvo prieje prie 
bet kokios sutarties, kaslink 
to Suez Kanalo, isz visko pa 
sirode vėliau kad jiedu ant 
nei vieno punkto nesutiko.

Ir vėliau pasirodė kad nei 
Amerikos atstovai nesutiko 
su tuo Egipto Prezidentu, 
Nasser. Amerikos valdžia 
net ant tiek nesutiko kad isz 
ėjo praszymas, patarimas, 
beveik pareikalavimas kad 
visi Amerikos prekybiniai 
laivai to Kanalo vengtu ir jo 
nebevartuotu, kol visas tas 
klausimas bus galutinai isz- 
risztas.

susirinkusiu balsavo priesz ta 
inneszima. Aiszkus dalykas, 
tas inneszimas buvo priimtas 
ir in uniju konstitucija inra- 
szytas.

Dabar tas pats Dave Beck 
net keturios deszimts sykius 
nesutiko Senato komisijai at
sakyti in jam užduotus klausi
mus apie jo unijos pinigus. Ir 
jis vis rėmėsi ar dengėsi už to 
konstitucijos penkto priedo.

Dabar, nežiūrint kaip Sena
to komisija szita to Pono uni
ju boso Beck byla iszrisz, svar
biausias klausimas yra ka pa
ti unija apie tai darys. Unijos 
nusistatymas yra kad tokius i 
vadus ar narius reikia iszmes- 
ti isz unijos. Ar dabar unija 
jausis gana tvirta toki poną, 
kaip Dave Beck iszmesti?

Senatorius McCellan per 
daug nereikalauja isz to darbi
ninku unijos pono; jis tik nori 
žinoti ka tas ponas Dave Beck 
padare su $320,000, kuriuos jis 
pasisavino isz unijos iždo. O 
Ponas Dave Beck sako kad jis 
negali atsiminti. Reiszkia kad 
tik tiek jam rupi szimtai tuks
taneziu doleriu, kuriuos dar
bininkai isz savo algų yra in ta 
iždą indėj e.

Jis jau yra prisipažinęs kad

Gibbons, asztuoniolikos metu 
amžiaus jaunuolis isz Fulton, 
New York, policijantams pasi-į 
aiszkino, kad jis norėjo isz tos 
kariszkos akademijos ,pabėgti ■ 
bet jis jiems nepasiaiszkino 
kodėl jis norėjo pabėgti, nes 
tenai niekas po prievarta nėra 
laikomas.

Miesto policijantai ji pave
dė kariszkai West Point aka
demijos policijai, kuri ji nuve
že in savo ligonine.

Kariszkos West Point aka
demijos atstovas sako kad jis 
prastai pasirodė per pastaruo
sius kvotimus ir mislino kad 
jis bus pravarytas. Bet tas at
stovas toliau paaiszkino kad 
tie kvotimai buvo eiliniai ir 
mažai ka reiszke, ir tas kole
gistas nebutu pravarytas jeigu 
jis ir nuli gautu.- O kaip tik 
atbulai, tas kolegistas, pats ne
žinodamas, labai gerai per 
tuos kvotimus pasirodė.

Jo klausimas dabar bus isz- 
keltas akademijos teisme.

Kolegistas Gibbons sako kad 
jis apleido West Point akade
mija per Szvento Patriko die
na ir inlipo in Erie geležinke
lio freitkari, in Newburgh, 
New York. Geležinkelio dar
bininkai ta freitkari užrakino.1

PLAUKIA PER
SUEZ KANALA

CaTrO, EGIPTAS. — Po 
penkių menesiu, kai Suez Ka
nalas buvo užtvenktas su pa
skandintais laivais, dabar de-l 
vyni laivai perplauke per ta 
kanala. Tukstancziai žmonių 
ant kranto stovėjo ir triuksz- 
mingai sveikino tuos laivus.

Ant tu laivu plevesavo vėlia
vos isz Italijos, Romunijos, 
Graikijos, Rusijos ir Vokieti
jos.

Bet niekur nebuvo matyti 
Amerikos, Anglijos ar Prancū
zijos laivu ar vėliavų.

Visi tie devyni laivai isz- 
plauke isz Port Suez, apsistojo 
in Great Bitter Lake ir paskui 
perplauke to kanalo szimta 
viena myle.

Vakariniu krasztu diplioma- 
tai Cairo mieste sako kad jie; 
yra tikri kad už keliu dienu 
Amerika, Anglija ir Prancūzi
ja turės nusileisti ir sutikti su 
Prezidento Nasser pareikalavi
mais ir leisti savo laivams 
plaukti per ta kanala, jeigu 
tie krasztai nori palaikyti savo 
prekyba ir pramone ant mariu, i

Amerika, Anglija ir Francu-

Marinai In Pratybas

Amerikos treczios divizi
jos Marinai kareiviai lipa 
in “Renville” kariszka lai
vą, in Yokosuka, Japonijoje 
del pratybų ant mariu ir 
prie mariu krantu, Philippi- 
nuose.

Jie baisiai dideli inspudi 
padare kad jie su visai savo 
kariszkais ginklais užsipuo
lė ant Beacon Hill, in Dinga- 
lan Bay, Philippinuose.

Jiems kelia per tas pratybas 
praskynė ir juos sergėjo Ma 
rinu Jet eroplanai ir kiti ka-' 
riszki eroplanai nuo Laivy
no didžiu kariszku laivu. 
Tai buvo gal didžiausios ka
riszkos pratybos nuo to lai
ko kada per Antrąjį Pasau
lini Kara tokis Marinai ne 
per pratybes ir ne isz baiku 
panasziai puolėsi ant Japo
nu tvirtovių ir uostu.

i
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ilgo padidės, pabrangs.

Kas Girdėt Mes keli metai atgal sakėme 
ir dabar sakome ir raszome, 
kad taksos nei per skatiką ne
sumažės, bet vis didės, eis aug- 
sztyn, ne musu labui, bot sve- 
timtaueziui naudai!

in

ji

Didžiausia Nuodėmė! In 
Cincinnati, Le Cameron Trent 
prasze Teisėjo divorso nuo sa
vo žmonos, pasiaiszkiindamas 
ir nusiskunsdamas kad jo žmo
na:

1— Diszes, kuknios indus 
" ji metinejo ir sudaužė;

2— Su žirklėmis norėjo^ 
nudurti;

3— Ji ne' tik in lovai, bet nei 
in kambarį neinsileido;

4— Norėjo1 ji su buezieriaus 
kirviu sukaipuoti;

5— Iszstume ji nuo antro 
augszczio iper uždaryta, Įauga,;

6— Duris jam užrakindavo;.
7— Jo drabužius pakapoda

vo, ypatingai jo kelines;
7—Ji kasdien apdaužydavo, 

apmuszdavo.
Teisėjas, iszklauses visu tu 

skundu, mokliszkai galva pa-1 
linguojes, padūmojęs, pasakė I 
kad jis negali del tokiu mažu ir 
silpnu priežaseziu jam duoti 
divorsa.

“Bet Jusu Malonybe, Teise- 
jau/’ suszuko nabagas; “ji'da
bar su manimi visai nekalba, 
man nei žodžio nesako.”

Teisėjas, kaip isz-gilaus mie
go atsipeikėjo, pasižadino, dar 
karta užklausė: “Ar tu sakai 
kad ji su tavimi nekalba,, ir 
kad uiž tai tu nori divorsa?”

“Taip, Jusu Malonybe,” at
sake žmogelis.

“Divorsas suteiktas.” įSu- 
szuko' teisėjas. “Moteris, kuri 
del kerszto neszneka yra tikrai 
be proto; o vyras kuris skun
džiasi kad jo žmona neszneka, 
isztikruju yra be proto. ’ ’ Ir by
la buvo baigta tikrai Saliamo- 
niszkai.

S v e tini t a ucz i a i d abar 
milijonus, skolintis isz musu 
valdžios be jokio- nuoszimezio 
ir be jokio pasižadėjimo atmo
kėti; bet Amerikietis pilietis 
turi bėdos gauti paskola, kad 
ir ant szeszto nuosziinczio.

Ir už tai aeziu Repuibliko- 
nams ir Ponui Eisenlioweriui.

gali

Ar jus žinote kad musu f ar
mėnai yra nubaudžiami jeigu 
jie nesutinka imti pa-szelpa, ir 
pagellba. isz. valdžioj?

Pernai keturiolika tukstan- 
cziu fermeriu Amerikoje užsi
mokėjo asztuonis milijonus do
leriu 'baudos, už tai kad jie ne
sutiko imti pagelbos isz val
džios.

Milijonai ir bilijonai doleriu 
yra pilte pilami in svetimus 
krasztus, bet musu valdžia, nei 
cento neduoda savo mokyk
loms.

Ar jus žinote, kad nauji val
džios kambarai Vaszingtone 
kasztuos penkios deszimts sze- 
szis milijonus doleriu? Tuose 
kambariuose dirbs apie septy
ni tukstaneziai darbininku. 
Reiszkia, kiekvienam darbi
ninkui parūpinti vieta kasz
tuos asztuonis tukstanezius do
leriu.

siu Lietuviu dauguma yra se- 
neliai, ligoniai, naszles su vai
kais ir sziaip pakirstu jiegu 
žmones. Todėl nevilties, liūde
sio ir skausmo yra begalo 
daug.

Sovietu Rusijon isztremtie- 
ji ir pavergtoje Lietuvoje ken- 
cziantieji skėsta taip pat skur
do mariose, be būtinai reikalin
go maisto, be aprangos, be 
vaistu.

Ateina pavasaris, lankos ir 
laukai pasiipuosz r ubu žaliu, 
tik tremtinio dalia liks ta pati: 
be namu, be jiegu ir vilties.

Artinasi Szv. Velykos ir ta 
džiaugsminga proga Balf’o 
Centro Valdybai nutarė kreip
tis in visus laisvame pasaulyje 
gyvenanezius Lietuvius ir pra- 
szyti aukos vargstaincziu musu 
tautiecziu gelbėjimui. Pasi
stenkim, kad Velykų ryto ra-

Pypkes Durnai
apraszy-

apysaka 
szimtme- 

Lietuviszku 
Su paveikslais. 177

Automobiliu ap,drauda ne už
Balf’o Praszymas Velykų 

progo. Vakaru Europoje liku-

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

Mickey Mantle’s 1956 Record
Batting Average
Runs Batted In
Home Runs

.353
130
52

Neužmirszk

Jeigu viename name 
Randasi dvi patogios 

merginos,
O viena isz ju nori 
Paimti už paczia, 
Tai neužmirszk imti ta, 
Kuri pasielgineje geriause 
Su naminiu svecziu.

my'be ateitu visiems, laisviems 
ir pavergtiems pastoviai gyve
nantiems ir tremties 
keincziantiems.

Padarykim, kad 
szventese įpraszvistu tremtinio 
niūrus kampelis, kaid jis alkio 
nejaustu, kad vaikucziai bent 
po viena marguti turėtu. Au
kokime Velykų proga Balf’ui, 
kad jis galėtu suszelpti 'bent 
tuos, kurie be musu ipagelbos 
negali iszsilaikyti. Nelpraszome 
dideliu aukų, bet praszoine au
koti visu. Atlikime Velykinio 
gailestingumo pareigai savo ar
timui.

Balfo Centras 105 Grand St., 
Brooklym 11, N. Y.

vargus

Velyki;

Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys

Ma,

JIEVA

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Lai Gyvuoja Hitleris! Neto
li San Francisco miesto, polici- 
jantai suėmė viena aptiekos, 
druigsztorio' darbininką. ir rado 
“mari ja,na” svaiginaneziu ci- 
gairetu jo kiszeniuose. Tokie ci- 
garetai yra uždrausti Ameri
koje. Policijantai nutarė isz- 
kratyti to darbininko Haig Te- 
raian kambarį.

Policijantai rado szito jauno 
aptiekos kliarko, darbininko* 
kambaryje: du Mauser piszto- 
letus, revolverius; tris baksus 
dūlio, dinamito ; viena policijos 
apzarine bomba, kuri akis taip 
gelia kad nieko negalima ma
tyti per jos dujas, durnus ; vie
nu duju, durnu bomba; keturiu 
pėdu anuota; Naciu kareiviu 
drabužiu eile; dvi Naciu svas- 

••■ tikos, kreivo kryžiaus vielia- 
vas; ir penkiolika maszininiu 
karabinu.

Ir visa tai vieno aptiekos 
darbininko kambaryje!

*

Most valuable player 
offers valuable advice
about Savings Bonds!

Nors darbininkai per savo 
unijas reikalaus ir gaus dau
giau mokėti algomis, jie mažai 
ka pesz, nes viskas sulyg ju al
gų padidinimu pabrangs. Bet 
biznieriai ir fabrikantai atsar
giai pasielgs, kaslink pabran
ginimo* savo* tavoro. Žmones 
dalba,r nesiskubina savo* pini
gus praleisti.

Bet jeigu darbininkai gaus 
didsenes algas, tai ne jie pel
nys isz, to, bet biznieriai ir fab
rikantai.

. Valdžia vis mili jonus ir bili
jonus doleriu szvaistys, metins 
in visas szalis ir įneš, vis tak
sas mokėsimo, vis didesnes ir 
didesnes! Iszrodo, kad Ameri
koje didžiausia laisve yra tak-

Mickey Mantle’s 
big bat won him the 
American League’s 
Triple Batting Crown 
last year and unani
mous choice by the 
nation’s sports writ
ers as his league’s 
most valuable player. 
This young Oklaho
man figures to have 
many more great 
years in the majors,

but already he’s looking beyond his playing 
days, planning for his family’s future with regu
lar savings.
Mickey says, “From personal experience, I 
know that the guy who comes through regular
ly means the most to himself and his team. I’ve 
learned the same lesson about savings. Buying 
U. S. Bonds regularly helps win the game of 
security.
“Millions of sports fans can be star players in 
the game of security by joining and staying on 
Payroll Savings where they work.”
Good advice for the long haul from a long ball 
hitter.
For most of us, Payroll Savings offer the easiest, 
surest way to save. And the time to start is now. 
All you do is sign the application form in the 
payroll office where you work. Select the 
amount to be set aside for your Bonds each pay
day. Then your saving is done for you. And each 
time you’ve accumulated enough, a Bond is pur
chased in your name.
You keep adding to your Bonds through Pay
roll Savings and your Bonds keep earning in
terest for you. It’s a sure way to make a little 
deduction add up to a lot of security.
So don’t put off saving another day. Sign up for 
Payroll Savings where you work—today. Or 
start buying Bonds regularly where you bank.

Part of Every American’s Savings 
Belongs in U. S. Savings Bonds.

The U. S. Government does not pay for this advertisement. 
The Treasury Department thanks. for their patriotic 

fk,nation. the Advertising ('outwit and

*Ki rst uk-G ar 1 i auskai t e, 
rija, ir brolis Garliauskas, Pet
ras.

KI ei smaai t as, P ran as.
Klidiene-Klotz, Morta.
Korkuzas, Aleksas ir 

centas, ir sesuo1 Kaze.
Lileikis, Eduardas, 

Adonio.
Lubik, Larry A.
Mažeika, Kazys, su n.

no.
M i kul e v iczi us, Vi ne as.
Milaszaite, Aleksandra, duk

tė Motiejaus.
Miniotas, Povilas, sūnūs 

Prano. I
Napeklys, Petras, isz Utenos 

apskriezio.
Olekaite-Rudaitiene, Ona isz 

Obszrutu kaimo.
Parutiene, Emilija.
P e rži n sk i cn e - Skabi au sk aite 

Genovaite.
Petkus, Petras, sūnūs Jokū

bo. 1
Petronaitis, Antanas.
Pukiene, Petronėle, ir sūnūs 

Juozas ir Pranas, gyveno Wor
cester, Mass. i

Race vic z i ute, Elena, ir 'Tere
se, dukterys Antano ir Onos.

Raguckiene-Ž iliony to, Elz
bieta.

Rudaitiene-Olekaite, Ona isz 
Obszrutu kaimo.

Szapkus, Pranas. . t
Szimkus, Morta, gyveno 

Laflin St., Chicago, Ill.
Skablauskfiite - Peržinskiene 

Genovaite'.
Staszkus, Pranas, ir jo sūnūs 

Jurgis, gyveno Newark, N. J.
Statkus, Antanas ir Marty

nas, sun. Vinco, isz Czekiszkes 
va'.

Vin-

sunus

Anta-

toj ir nutersztoj žemoj yra, pa
prastai daug puvaneziu ir (vo- 
dijaneziu kraujui medegu, nuo 
kuriu labai lengvai gali būti, 
kraujo u'žnuodijimas ant- nelai
mes buvo pas Jieva. Kad. apsi
saugoti arszesniu pasekmių, 
reikes nupjauti ranka net iki 
alkuiiai. Tegul gaspadine grei
tai važiuoja, in ligonibuti, ka
dangi ne ežia, ne pas save .ne
galima atlikti tos operacijos, 
pasak e d a k t ar as.

— Praszau man. duoti ko
kiu nors vaistu, ponas dakta
re, pasako J ieva. Rankos pjau
ti neduosiu.

Daktarais dar syki iszaiszki- 
no, kad tas kitaip negalima, 
kad reikė skubintis, kad joki 
vaistai negali nieko tokiame 
atsitikime gelbėti.

Jieva atkakliai kartojo, kad 
neleis sau rankos atimti. Dak
taras iszvažiuodamas prižadė
jo ka nors atsiusti skaudulio 
palengvinimui.

« * *
•Praslinkus kelioms dienomis 

Jieva jau gulėjo grabe. Senis 
Lauskisi aszaras liejo.

— Kam jai reikėjo mirti, 
dejavo1 nusiminęs. Ar ne geriau 
kad asz bucziaiu numiręs? Ka 
asz dabar pradėsiu be tavęs? 
Buvai taip gera del manos. My
lėjai inane toli daugiau už ma
no pirma paczia! Miegok ra
miai, asz taippat netrukus ei
siu paskui tave. Iszkelsiu tau 
puikes szermenis, 
rysiu tai.

Pasilenke ant. 
cziuodamas savo
pom sustengusias Jievos lupas.

-U ALAS—

taip pada-

grabo, bu- 
sausom lu-

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
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 isx 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS^ PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Saule Publishing Co., - Mahanoy City,
iSzulskus, Jurgi.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 

5< y
No.102— Prakeikiu, meiliu

sunns Mr- krtvva. 404 pu Janin

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

N O.103—V aidelo ta, 
isz pirmutines puses 
-zio iszimta isz 
iižlieku*
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi 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 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 
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 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

‘1 Saule ’ ’ gražiausia 
barniausia 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 Bernadina. 61 
puslapiu, 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 Njhilis- 
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

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

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Pbtras, 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, Tamas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No.158—A p i e Kapitonai 
Stormfield Danguje; Pabeg© 
le; 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, Žvaigl 
dės ir Kitus Dangiszkus Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyna 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mai
giaus ; Iszklausy ta i Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

Knygute 
Pinigu Ligo

Knygute

ir tin- 
Lietu-

Pirkite U. S. Bonus

Kristuso

Verksmai 
prie Ap

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

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

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

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Pade ji 
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 Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso: , \
SAULE PUBLISHING CO
Mahanoy City, Pa., • ĮJ. 3. j
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JIEVA
vesti? Su piktumu, žiurėjo ant 
to kaip asztuoniu deszimtu me
tu senelis mikliai vaikszcziojo 
isz svirno in tvartus, nuo tvar-

(Tasa)

Per szienaipjute atsitiko 
biaurus atsitikimas. Jonas bu
vo- vikrus ir gana rimtas dar
bininkas bet nežiūrint to taisy
damas dalge persipjovė sau la
bai rankos pirszta; kraujas 
upeliu isztriszko, o arti stovin
ti motina pradėjo rėkti.'

Jieva tai iszgirdus, iszbego 
laukan, o pamaezius Joną kru
vina, suakmenėjo. Greitai su- 
gryžo pirkion, pasijieszkojo 
czystu skudurėliu ir cukraus 
milteliu, kurie ant kaimu laiko
mi už geriausius nuo persipjo- 
vimo- vaistus, ir pasiskubino 
pas Joną. Drėbaneziom ran
kom apriszo žaizda ir nusira
mino tik tada kada Jonas jai 
užtikrino, kad jis nejauezia jo
kio sopulio. Ir tarytum norė
damas ja pertikrinti kad taip 
yra nusiszypsojo in ja ir szvel- 
nu balsu pasakė:

— Dekavoju poniai deka- 
voju! i

Po- tam smulkiam atsitiki
mui Jieva negalėjo nakczia nei 
akiu sudėti. Jai rodėsi, kad 
nuolatos po rankom jauezia. 
Jono- szilta krauja. Šzluoste 
rankas in paklode, prispausda
vo prie patalu, vartėsi nuo- szo- 
no ant szomo ir verke.

“Kas daryti, kas daryti?”
Kada ant rytojaus atsikel

davo iszrodydavo- ant žmogaus 
kuris kažin ka tokio naujo bu
vo sumanęs arba per naktis 
vargese. Dirbdavo kaip visuo
met ramiai. Kada viena syki 
Jonas paprasze jos vėl idant 
jam iperrisztu žaizda, atsisakė 
pasisakė tuo kad vakar pama
ezius jai krauja pasidarė blo
ga.

Netrukus kada Jpno pirsz
tas sugijo. Jieva viena diena 
šukele dideli triuikszma isz 
priežasties pražuvusio- kur pu
ses kaipalelio duonos-. Tos duo
nos vienok niekur neatrasta. 
Jieva akivaizdoj liežuvininkes 
tarnaites pasakė: “Dievas ži
no, ar tasai szmotas duonos ne
pasislėpė kampan, kur Jono 
motina gyvena.” Ta paezia 
diena pas gaspadoriu i nėjo su
judintas Jonas ir paklausė, ar

teisybe kad gaspadine jo moti
na laiko už vagilka?

— Nelaikau jos už vagilka, 
atsake Jieva, bet stebėtinas 
daigtas kur toji duona, pasidė
jo-

Tu žodžiu buvo pakaktinai, 
Jonui atsisakyti nuo- tarnystės t
ii- eme tuojau sau jieszkotis 
kito užsiėmimo.

— Reikėjo ji užlaikyti pa
sakė Lauskis, toksai’ geras 
darbininkas, ir priegtam jo 
motina negalėjo tos duonos 
vogti. -

— Žinoma kad ne. Bet jai 
jis toksai užgaunantis tai tegul 
sau eina.

— Tegul bus, kaip tu nori, 
man vis viena, pasakė Laus
kis ir daugiau neisztare nei žo
džio net kada Jonas atvažiavo 
su pasamdytu yežimu ir pra
dėjo krauti vežiman savo daig-

Per apsirodavinia ka pati 
visiką atlikinėjo padėjo ant sta
lo jam už visus metus alga.

— Kad nesitrankyti dykai 
po sudus (pridūrė:

— Visai ne nemislijau tran
kytis po sudus, atsake Jonas. 
Suskaite pinigus ir padėjo ant 
stalo.

—- Man tiek nepriguli.
— Tai nieko imk. Pasi

trauki per mano kalte tai-gi 
asz turiu trotyti.

— Neimsiu, atsake neat
manomai.

Jieva padalinp pinigus pu
siau.

— Jei nenori imti visu, tai 
imk nors. puse.

Jonui neprigulejo nei treczia 
dalis; abejojo- ar imti tuos pi
nigus. Pagaliaus pasiėmė ir su
sidėjo- in krepszi.

Atsisveikino.
Jieva padavė jam ranka, ir 

drueziai suspaudė.
— Sudiev Jonuli, sudiev! 

Buk laimingas.
Jonas iszvažiavo su motina.
Nors- namie dabar pratuszte- 

jo tik vienas kampas, Jievai 
pasirodė taip tuszezia tarytum 
visa, szeimyna butu pasitrau
kus. Apsiautė ja pasiilgimas.
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bet kelis metus nebuvo. Skubi
nosi prie gaspadorystes ir su 
džiaugsmu invažiavo kieman. 
Lauskis jau žinojo ankszcziau 
apie jos parvažiavima ir liepe 
ipapuoszti duris aržuolo- lapais 
o kambaryj i szk abi n et i vaini
kus ant sienų. Toksai kelauke- 
tas su kvietko-m susitikimas 
sujudino- Jieva; pasveikino 
szirdingai Lauskis. Bet kam? 
Kas isz to? Jis pats juk pasili
ko tokiu, paežiu seniu ir pasi- 
'biauretinu.

Su nauja energija atsidavė 
naminiam darbui. Darbas ir 
rulpestys yra. vienatinis prisi
glaudimas nuo visokiu mįslių 
ji tai suprato-. Dirbo lygiai su 
tarnaitėmis ir nekuriam laikui 
atgavo ramybe. Bet vėl pama
žu jos szirdin spraudėsi juodas 
liūdnumas. Delko- ir kam dir
bu ? Kam renku tuos visus vai
siu savo darbo? Tai buvo- kar
tus klausymas. Buvo- dabar 
persitikrinus, kad Lauskis ne
ini r s ir ji jau negales antru sy
kiu eiti už vyro. Ir vėl augo 
prie- senio neprielankumas.

Daede jai tasai nudavineji- 
mas; ‘buvo dabar visai abejin
ga, ka apie ja kalba, arba mįs
lėje, ir nesIepe savo jausmu, 
kaip tai būdavo pirmiau.

Dabar Lauskis jau ne syki 
girdėjo nuo paezios neperdaug 
jauslingus žodžius, bet nesi- 
rustino. Žinojo, kad Jieva dir
ba ir žinojo, kad kas turi už-

SVARBUS
PRANESZIMAS!

tu namo. Tarytum turėjo vilti 
dagyventi iki szimto metu.

Negeros mislys slankiojo po 
jievos galva; reikia senis nu- 
nuodint. Jei numirs staiga, 
kas-gi ežia, patikrins nuo ko 
jis numirė? Arba-gi jam jau ne 
laikas mirti? Ar-gi negyveno 
abudu sutikime per tiek metu 
idant dabar nepagimdyti nu
žiūrėjimo? C) jeigu dasimislys 
ir suseks ar ji negales numirti? 
Kam jai toksai gyvenimas.

Ir Jievos duszia darėsi vis 
tamsesne. Skundėsi ant bemie
ges, iszsirenge net pas daktara, 
arkliai lauke, turėjo jau va
žiuoti, kad tuo tarpu netikėtai 
pairode pasiuntinys A su žinia, 
kad Elze yra mirsztanti ir no
rinti su Jieva atsisveikinti. Ta 
baisia žinia iszvaike Jevai isz 
galvos juodas mislis. Nieko- ne
laukdama, nuvažiavo pas sese
rį.

Elze tikrai buvo mirsztanti, 
bet matomai smertis jai nebu
vo skirta. Dėkui Jievos dažiu- 
rejimui ir rupestingumui, per
galėjo- liga., pradėjo- pamažu 
sveikti ir po keliu sau vai ežiu 
jau galėjo vaikszczioti.

Jieva seniai taip gerai ne
miegojo, kaip po tam links
mam atsitikimui. Kada atsikė
lė, jautėsi taip lengva ir mikli 
kaip jauna mergaite. Dar, ko
ki laika užsiliko- pas seserį, o 
kada gryžo namo, jai rodėsi 
kad ne tiktai kelias sau vaitos,

gami-

laiku
Jieva 

'Nuolatos

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi 

palaikyti sena preke, kaina 
tol, kol galėjo, bet, matydami, 
kad kiekviena menesi sunkiau t 
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.

imtas rankas, ne visados gali 
paisyti in žodžius. Priegtam 
mate taipgi kad jo- turtai au
go ir tas jam laibiause buvo 
smagus daigtas. Turėjo ir taip 
daug visko, bet seniai visados 
myli paczeduma.

Dėlto Lauskis nepasake nei 
žodžio ant to, kada Jieva ne
sirūpino tiek daug apie- jam 
valgio pagaminimą, kaip tai 
būdavo pirmiau. Ir kam? Juk 
jam dar ir taip- garbė Dievui, 
viskas patinka ir gardu, tai 
kam ežia paezia kankinti su 
tuo nereikalingu valgiu 
nimui.

Vagyme permaina su 
pamate ir tarnautojai, 
pasidarė szykszti.
czedydama taip priprato prie 
to, kad pradėjo czedyti, krau
ti, didinti savo kapitalus be 
mierio, be mislies. Nutilo- klau
symai: kam ir kodėl? Nutilo ir 
s e n o-v i szk as n usim in imas.

Tiktai sena neramybe ja pri
veikdavo ankszcziau. keltis isz 
lovos, o Užmigti saulei užtekė
jus, dabar priežastis tam buvo 
kokis tai neiszaiszkintas ir li
gotas pelno noras.

Per ta laika Lauskis pabai
gė asztuones deszimts metu. Jo 
kūnas pasidarė valkus, oda kū
no kokiai tai -žibanti, pilkai, 
geltonai dažo. “O vienok visgi 
dar nemirszta," kalbėjo- žmo
nes. Jieva pasidarė riebi, bet 
iszibalusi moteriszke. 'Negalėjo

Nedideliam miestelyje, 
Penu sy Iv an i j o s užk aibo-r y j e, 

Kelios szeimynos gyvena, 
Bet kaip tosios bobeles;

gyvena, 
Tai jau gana, 

Girdėjau kad baisiai 
neszvarios, 

Per diena vaikszczioja 
apšilkud lo j usios, 

Apsileidę biauriai, 
Tai bobeles negerai!

Badai ir pavieni ap-sileide, 
Girtavime pasileidę, 

įSu kaimynais muszasi, 
Ir kur tik sueina tai 

ipeszasL 
Vienam kaimynui langus 
I iszbelde,

Tai kėlės moterėles po 
belą, pastate, 

Kitus in lakupa, pasodino, 
O keli iszrunijo, 

Tai matote ka girtavimas 
padaro, 

Del tokiu lakupas 
atidaro, 

Isz tikrųjų te-nais gyvena 
Indijonai, 

Kaip koki netikiu 
b ai v on ai.* * *

Netoli Detroito miesto, 
Užbėgau ant trumpo 

. laikelio, 
Mat norėjau susipažint 

su mergelėms, 
Tenai t inem s panelėms, 

Kurios yra: pilnos 
mandrybes, 

Gal but isz dideles kvailybes 
Mat marteles, tai 

biznierkos, 
PapratuSios prie guzutes, 

Jeigu užfundiną kas, 
Tai kas kitas, 

Tuojaus kitokia szirdi 
turi, 

Na ir meilei ant jo pažiūri, 
Ant nieko neadboja, 

Kad ir ja pabueziuoja, 
Vargszes, senatvės* sulauks

Vyrelio jokio negaus, 
Ir žilu plauku susilauks.* * *

Taip, pliauszkite -moterėles 
kodaugiausia, 

Pasirdykite katra isz jus 
smarkiausia, 

Badai Pennsylvanijoje daug 
tokiu yra, 

Sriaubė byra ir kas 
diena baliavoja, 

Po tam viena kita aploja, 
Kaip tai ana diena padare, 
Vienai moterelai velnius 

iszvare, 
V yrukus savo duszelei 

kaili iszpere, 
Badai taip davė kad net 

pakauszi atidarė, 
Net daktaras daug darbo 

! turėjo.
Po tam kiti ja pagundė, 

Badai savo vyra apskundė.
Nebagelis kasztus

- užsimokėjo,
Bet da daugiau duoti

1 prižadėjo.

TaSTSSTTSSS1!!

Ant Gavėnios

■i.’®*'

ji neturi tokio- szvies- 
mažy'czio kaip Elze?

save

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 to jaus J ezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolime 10c.

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

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

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

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

SAULE - Mahanoy City, Pa,

bai ant placziu gražiu lauka 
nei namine gaspajoryste ir vi- 
soko pilnumas, Lauskio nuo
lankumas, viskas jai atbrido.

Ant laimes ja aplanke Elze. 
Buvo- jau kelinti metai iszejus 
už vyro- ir sykiu su vyru gas- 
padoriavo kaimyniszkame pa
livarke. Elze su savimi atsive
dė keturiu metu senumo ber
naiti, labai iszmintinga vaikiu
ką, kuris su savo linksmybe 
iszsklaide Jievo liūdnumą.. Ne
laiminga moteriszke ji taip nu
mylėjo- kad negalėjo su juom 
persiskirti, bet mažytis nenorė
jo liktis be motinos ir Elze tu
rėjo ji pasiimti. Jieva apėmė 
senoviszkas liūdnumas. Jos 
duszioje atsiliepė dar nauja
styga.

Delko 
plaukio 
Ar-gi neskirta aplink
girdėti linksmu kūdikiu balsu? 
O ne niekados, niekados.

Jieva vaikszcziojo kaip pa
togumo- užgauta. Rr-gi tasai 
senis 'gyvens amžinai? Jis ja 
apgavo. Atsimena kad kuomet 
jai savo meile iszpažino, pasa
kė, kad pragyvens dar kokius 
tris metus ar ka panaszaus. O 
dabar? ' Delko- jis nemirszta? 
Ar-gi pati privalo tą smerti at

praeiti prie kvietkai kad jo- ne
sumindžioti; viskas jauno, žy- 
dinczio ja erzino-.

Vienatiniu mylimiausiu jos 
užsiėmimu buvo rauti ir įpinti 
piktažoles, tas jai laibai pati
ko.

Kada tai sėdėdavo- ir laipio
davo darže terp buroku ažiu; 
krūva iszrautu žolių gulėdavo 
prie jos. Viena syki raudama 
žole, iszrove viena buroką. No
rėdama ji vėl pasūdyti, persi
pjovė pirszta stiklu, kuris bu
vo žemeje. Pora lasau pasirodė 
kraujo ant Jievos delno ir ji 
atsiminė sau kita kraujo ir 
mylimas žydraineszkis.

‘‘Dekavoju poniai, dekavo- 
ju!” ‘ ,

Jieva durnojo.
Pavedama pamirszo apie 

žaizdai ir neatkreipe atydos net 
iki vakarui. Nakczia pajuto 
pirszte skauduli. Ant rytojaus 
skaudulys pasididino, pirsztas 
isztino ir pasidarė tamsiai ža
lios spalvos. Jieva apriszo ji 
bet skaudulys didinosi ir pasi
daro neiszkencziamu.

Ant rytojaus Lauskis norėjo 
kad ji važiuotu pas daktara, 
arba ji pargabenti namo. Gal 
nenorėdama iszleidimu, ar tai 
gal isz teisybes, Jieva tikrino 
kad pirsztp skaudulys jau pe
reina.

Vakare vienok, negalėdama 
skaudulio iszkenteti, paprasze 
ir daktaro. Praslinkus kelioms 
valandoms pasirodė ir lieko- 
rius. Apžiurėjo pirszta, susi
raukė ir pasakė, kad yra nege
rai.

.—• Riebioj, gerai apžiurę-
(Tašą Ant 2 Puslapio),
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Žinios Vietines
— Diana, mylima dukrele 

pons. Vincentu Lazausku nuo 
516 W. Centre uly., gydosi in 
Hazleton ligonbute.

— Jurgis Tarakonas, nuo 
Zions Grove, kuris sirgo per du 
menesius, ir gydėsi in Ashland 
ligonbute, pasimirė pareita 
Nedėlios ryta. Gimė Lietuvoje, 
atvyko in Shenadoryje, o 1935 
metuose apsigyveno Zions 
Grove. Velionis neturėjo jokiu 
giminiu. Likos palaidotas 
Utaniinko ryta su apiegomis 
in Szv. Juozapo bažnyežioje, 
Mahanoy City, 9-tai valanda ir 
palaidotas in parapijos kapinė
se. Graiborius L. Traskauskas 
laidojo.

— Subatoj pripuola Szv. 
Celestino, o Tautiszka Vardi
ne: Dudutis: Taipgi ta diena: 
1909 m., Admirolas Peary pa
siuke sziaurini pasauli aosziga- 
li; 1373 m., Lietuviai sudegino 
gudu pili, Perejaslavi; 1917 m., 
karas paskelbtas su Vokietija; 
1924 m., pirmas eroplaiias ap
skrido aplink pasauli. Apskris- 
ti aplink pasauli eme tris szini
tus penkios deszimts viena va
landa ir vienuolikta minu'cziu; 
1789 m., pirmutine Kataliku 
Diecezija buvo insteigta Ame
rikoje in Baltimore, Maryland; 
Graiku Nepriklausomybes Die
na; 1789 m., pasiuntinai buvo 
iszsiusti praneszti kad Jurgis 
Vaszingtonas ir John Adams 
rinkimus laimėjo, vienas Pre
zidentu, o antras Vice-Prezi- 
dentu.

— Thomas E. Flaherty, 43 
metu amžiaus nuo 110 Harri
son uly'., likos ulžmusztas Pane- 
delio ryta kaip jo trokas, kuri 
vairavo ant’Vulkano vieszkelio 
apsivertė. Trokas prigulėjo 
prie John iSininsky isz Saint 
Clair. Velionis 'paliko paezia, 
Verną, ir sunu Toma, mieste, 
taipgi paliko keturis brolius ir 
keturios seserys. Prigulėjo 
prie Szv. Kaniko parapijos.

—■ Senas miesto advokatas 
Robert P. Swank, nuo 34 V- 
Mahanoy uly., kuris gydėsi in 
Pottsvilles ligonbute, numirė 
Panedelio ryta, devinta va
landa. Velionis sirgo per visa 
meta. Gimė Delano, Pa. Jo pa
ti mirė apie du metu atgal. Pa
liko duktere Catherine, pati 
Russell L. Foster ir du. anuku. 
Velionis buvo Presbiteri jonas. 
Laidojo Ketverge ryta.

—• Gerai žinomas del mies
to gyventojams, saliuninkas, 
Michael Sippie, nuo 32 W. 
Pine uly., staigai pasimirė Pa- 
nedelyje po piet savo namuose. 
Velionis nesveikavo per koki 
tai laika, ir gydėsi in Pottsvil- 
les ligonbute, po tam turėjo 
operacija in Jefferson ligonbu
te, Philadelphijoje, pareita. 
Sausio men. Gimė Morejoje. 
Per daugelis metu buvo tlumo- 
ezium del Pottsvilles Korto. 
Prigulėjo prie keletą draugys- 
cziu ir Lenkiszkos parapijos. 
Paliko savo paezia. Jieva Was- 
sil (Vasiliauskiute); duktere, 
Viviana, pati John Hanraihan, 
New York, taipgi du brolius ir 
szeszios seserys. Laidojo Ket
verge ryta su apiegomis in 
Szv. Kazimiero Lenku bažny- 
czioje 9 valanda ryte, ir palai
dojo in parapijos kapinėse.

—■ Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Kaniczios Nedelia, 
taipgi Szv. Epifanijo, o Tau
tiszka Vardine: Zuzule. Menu
lio atmaina: Prieszpilnis. Ir ta 
diena: 1917 m., Amerika insto-

jo in kara priesz Vokietija; 
1914 m., Lietuviai per keturios 
deszimts metu kovos su Rusu 
valdžia atgavo spauda; 1861m. 
Amerikos Civilinis Vidaus Ka
ras prasidėjo.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Perpetuszio ir Szv. Dionizo, o 
Tautiszka Vardine: Staugi r- 
das. Taipgi ta diena: 1932 m., 
Charles Lindberghas kuris bu
vo pirmutinis vienas perskristi 
skersai Atlantiko mares, už
mokėjo penkios deszimts tuks
taneziu doleriu žmogvagiams, 
kurie buvo pavogė jo maža sū
neli, O' sūnelis vistiek buvo nu
žudytas.

— Utarninke pripuola Szv. 
Marijos Egiptijos ir Szv. Hila- 
rijo, o Tautiszka Vardine: Rė
zas. Ir ta diena: 1847 m... gimė 
garsus Amerikos laikraszt min
kąs ir redaktorius Joseph Pu
litzer.

— Kita Nedelia pripuola 
Verbų Nedelia.

Shenandoah, Pa.—
Antanas Skumin, senas miesto 
gyventojas, nuo 101 E. Centre 
uly., numirė pareita Nedelia po 
piet 4:10 valanda in Locust 
Mt. ligonbute. -Gimė Lietuvoje 
atvyko in Amerika 1901 m. Bu
vo anglia.kasis, taipgi Vetera
nas isz Pirmos Svietines Ka
res. Paskutini karta dirbo Pac
ker Nr. 2 kasyklose 1946 me
tuose. 'Paliko'vienatine seserie- 
ne Katrie Skuminiute. Laidojo 
Seredos ryta su apiegomis in 
Szv. Jurgio bažnyežioje 9 va
landa ir palaidotas in parapi
jos kapinėse.
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VAIKAS NUŽUDĖ
SAVO TĖVUS, BROLI

IR SESERĮ

skaldintis, tai gal bus proga ir 
eiliniam, darbo žmogumi pa
kelti savo baisa priesz savo 
unijos vadus.

Teamsters unijos Sekreto
rius-Iždininkas John English 
buvo pirmutinis pakelti savo 
baisa priesz savo Prezidentą, 
Dave Beck. Jis vieszai pasakė 
kad unijos sztabas niekados 
nebuvo nutaręs ar sutikės pa
skirti milijoną doleriu del karo 
iždo propagandos, priesz Se
nato komisija kuri tuo laiku 
tyrinėjo visokias uniju sukty
bes, ir buvo intarus kad Dave 
Beck buvo pasisavinęs tris 
szimtus dvideszimts du tuks- 
tancz'.u doleriu, unijos pinigu 
del savu reikalu. Jis sako kad 
jeigu kas apie tai žinotu, tai jis 
žinotu, nes jis kaipo sekreto
rius turėtu tai in knygas inra- 
szyti, ir kaipo iždininkas tu
rėtu ant czekiu pasiraszyti ir 
paskui in savo iždo knygas in- 
raszyti. O nieko panaszaus ne
buvo.

Beck stengėsi atsikirsti, sa
kydamas kad jis visu unijos 
sztabo nariu apie tai buvo pasi 
klausės per telefoną, ir jis sako 
kad visi ant to sutiko vienbal
siai.

Tarp kitu dalyku, Sekreto- 
rius-Iždininkas English jau 
ne syki buvo pasiprieszines 
Prezidentui Beck.

Kai unija nupirko to Dave 
Beck palociu, szimto szeszios 
deszimts dvieju tukstaneziu 
doleriu namus ir paskui jam 
juos paskyrė, kad jam nereikė
tų jokiu taksu mokėti, English 
pasiprieszino.

Czia buvo puikus biznis: 
unija tuos namus nusipirko ir 
paskui vėl savo Prezidentui 
juos pavede; paskui tu namu 
visus baldus už keletą szimtu 
tukstaneziu doleriu nusipirko, 
ir vėl pavede savo Prezidentui.

Dave Beck “paskolino” mi
lijoną doleriu biznieriams pa
statyti dvi puikias ir puosz- 
nias arkliuku lenktynių vietas 
Cleveland, Ohio, be unijos ži
nios. Tos arkliuku lenktynių 
vietos yra Cranwood ir Thist
ledown.

Paskola buvo parūpinta per 
Padway, Goldberg ir Previant, 
isz Milwaukee, Wisconsin, ir 
buvo sutikta mokėti szeszta 
nuoszimti, procentą kas czver- 
tis metu ant tos milijono dole
riu paskolos. Bet unijos kny
gos nieko neturi nei apie ta 
milijono doleriu paskola nei 
apie nuoszimczius ant tos pa
skolos.

Detroite, tos unijos iždo prū 
žiūrėtojas, James R. Hoffa, už
sigina kad per savo Prez. Dave 
Beck buvo paskolinus milijoną 
doleriu del tu arkliuku lenkty
nių vietos. Jis sako kad unija 
buvo davus paskola del namu 
budavojimo, ir buvo sutikus 
imti puspenkto nuoszimczio 
per penkis metus. Bet ir tai nė
ra ant knygų!

Jis pridėjo, kad ant tos vie
tos, ant kurios unija buvo da
vus ta milijono doleriu paskola 
yra verta puspenkto milijono 
doleriu, ir tai užtikrina kad 
unijos pinigai buvo saugiai te
nai indeti.

Prez. Beck sako kad kai szi- 
tie Senato tardinimai užsibaigs 
tai jo unija paskirs apie mili
joną doleriu del teisingos pro
pagandos, duoti visiems žinoti 
teisybe apie ji ir apie unija.

Senatorius Robert F. Kenne
dy, iszgirdes szita pasigyrimą, 
garsinima, nusijuokė, pastebė
jo: “Ponas Beck turėjo tiek 
daug progų visiems vieszai vis-

ST. JOSEPH, MO. — Ponai 
Ossie Woolridge ir ju du vai
kučiai buvo nužudinti savo 
namuose. Juos nužudė ju ketu
riolikos metu pasiutęs sūnūs.

Daniel Woolridge, aszaruo- 
damas pasidavė policijai, in St. 
Joseph’s miesto muving pik- 
czieriu teatra.

Policijos virszininkas Frank 
Connett, Jr., sako kad tas vai
kas prie visko prisipažino ir 
ant savo “iszpažinties” pasi- 
rasze. Vaikas sako kad jis nu
žudė savo tėvus; 57 metu am
žiaus tęva ir 45 metu amžiaus 
motina, ir savo broli 6 metu •*»
Povilą ir 11 metu sesute Dolo
res.

Kita jo sesute 12 metu Doris 
buvo labai sužeista, paszauta. 
Ji buvo in sprandą perszauta, 
ir daktarai sako kad gal ji pa
sveiks, bet jie nieko tikro dar 
negali pasakyti.

Lavonai buvo vyresnio sū
naus užtikti, Milton Woolridge 
kai jis parėjo namo. Jis savo 
sužeista sesute nuveže in ligo
nine. Ir kas buvo dar skau
džiau, to ligonines ambulanso 
draiverys buvo dar kitas tos 
szeimyneles sūnūs!

Keturiolikos metu vaikas 
Daniel, policijantams szitaip 
iszsipasakojo:

Visa szeimyna Nedėlios ryta 
buvo dalyvavus bažnytinėse 
pamaldose ir pamokose. Po 
pietų jis savo tėvo paprasze 
automobiliaus rakteliu. -Tėvas 
jam tu rakteliu nedave ir nu
ėjo prigulti. Vaikas baisiai su
pyko ir isz namu iszgurmejo. 
Už kiek laiko jis sugryžo ir 
paprasze savo motinos kad ji 
jam atiduotu jo medžiokles 
peili, kuri ji buvo isz jo at
ėmus. Motina nesutiko.

Tada, gerokai inpykes ir in- 
irszes tas vaikas nusistvere 
medžiokles karabina, indejo in 
ji septynias kulkas ir pirmiau
sia nuszove savo mieganti tę
va. Kai motina, iszgirdus ta 
szuvi inejo in ta kambarį jis ir 
savo motina nuszove. Kai jo 
broliukas stengiasi iszbegti 
isz namu jis ir ji nuszove. Jis 
sako kad jis neatsimena kad 
jis nuszove savo viena seseri 
ir kita pasžove.

Po tam jis iszkrauste savo 
tėvo kiszenius, pasiėmė jo pi
nigus ir automobiliaus rakte
lius ir sau iszvažiavo. Jis susi- 
musze su troku, bet vis dar to
liau keliavo kad ir sumusztu 
automobiliu. Paskui jis auto
mobiliu paliko ir nuėjo sau ant 
muving pikezieriu. Po tam jis 
patelefonavo namo, kur polici
jos virszininkas jau buvo. Jis 
policijai pasidavė be jokio pa- 
siprieszinimo.

SUKILIMAS TEAMS
TERS UNIJOJE

WASHINGTON, D. C. — 
Teamsters unijos virszune da
bar ima skaldintis kaslink savo 
Prezidento, Dave Beck. Daug 
isz ju nori savo Prezidentą pa- 
szalinti ir reikalauja kad jis 
pasitrauktu ar butu paszalin- 
tas.

AFL-CIO unijos vadai da
bar staeziai reikalauja kad tas 
Dave Beck butu isz unijos įsi
mestas!

Kai unijos virszune taip ima 

kapasisakyti apie save ir savo 
unija kai, Senatas visus kasz- 
tus padengė, o dabar jis sako 
kad jo unija paskirs milijoną 
doleriu kad jis galėtu pasiaisz- 
kinti. Jis jau szimta septynio
lika sykiu nesutiko atsakyti in 
jam užduotus klausimus, kurie 
butu labai gražiai aiszkiai ir 
vieszai viską iszaiszkine. Ko 
daugiau jis nori? Ar jis misli- 
na kad unija pasieks daugiau 
žmonių negu szita Senato ko
misija?”

Prez. Beck sako kad jis yra 
gavės penkios deszimts viena 
tūkstanti laiszku isz unijos 
nariu, ir, jis sako “visi mane 
remia ir stoja už mane.” Bet 
jis nei vieno isz tu savo laiszku 
niekam nėra parodęs.

Kai jam buvo praneszta kad 
AFL-CIO unija reikalauja kad 
jis pasitrauktu ar butu pasza- 
lintas isz tos unijos, jis nutilo 
ir nieko neatsake.

Senatorius John L. McClel
lan primene jam kad jis dabar 
gali būti patrauktas in teismą 
už tai kad jis yra taip panie
kinės Senato komisija. Ir jis 
insąkmiai pridėjo ir pakartuo- 
jo, ir to Prezidento paklausė: 
“Ar tu žinai ka tai reiszkia? 
Ar tu žinai kad tu gali dabar 
in kalėjimą atsidurti?” Prez. 
Dave Beck tik galva nuleido ir 
nieko neatsake.

dinta kai tukstaneziai kareiviu 
jos jieszkojo po Balchistano 
dykumas.

Tie razbaininkai buvo nužu
dė jos vyra ir kita Amerikieti 
ir du Iraniecziai, sanvaite at
gal. Tie razbaininkai tada ne- 
szesi in Pakistano rubežiu, ves- 
damiesi ar neszdamiesi ja ne
laisvėje.

Tu razbaininku vadas yra 
Dad Shah, kuris jau ir taip 
jieszkomas del žmogžudyseziu, 
vagyseziu ir vergu pardavimo.

Jis su savo razbaininkais 
jau nieko nebepaise ir nieko 
nesibijojo, kai jie paėmė ta 
Amerikiete nelaisvėn, nes visi 
jie jau buvo jieszkomi del tu 
kitu prasikaltimu, ir visi jau 
yra mirties bausme pasmerkti.

Irano policijos virszininkas 
sako kad jo policijantai tuos 
razbaininkus suims ir tada 
jiems nebus jokio susimyleji- 
mo. Už toki prasikaltima yra 
tik viena bausme: galvos nu
kirtimas.

Amerikietes lavonas buvo 
užtiktas Sorr slėnyje, tik de
szimts myliu nuo tos vietos kur 
visi tie kiti buvo nužudinti, ne
toli nuo Imshahr.

Armija ir policija yra beveik 
isz visu pusiu apsupus tuos 
razbaininkus kalnuose, isz kur 
jie vargiai gali pabėgti, ir Ira
no valdžios virszininkai sako 
kad tas razbaininkas, su savo 
palydovais bus ne už ilgo suim
tas.DU AMERIKIECZIAI 

NUŽUDINTI

Amerikiete Razbainin- 
ku Nuneszta; Taipgi 

Nužudinta
TEHRAN, Iranas. — Kara- 

liszkos armijos vaiskas su dau
giau kaip szimtu rateliu ant 
verbliudu ir policijantai dabar 
jieszko razbaininku, kurie nu
žudė du Amerikos virszinin- 
kus, ir viena j u žmona.

Iran valdžios virszininkai 
sako kad jie yra tikri, kad tu 
razbaininku vadas yra szeszios 
deszimts metu amžiaus Dad- 
shah, kuris su savo razbainin- 
kais pragyvena laukuose, va
gystėmis.

Jis yra skaitomas kaip viso 
kraszto didžiausias neprietelis, 
prieszas. Kiek galima sužinoti 
tai jis su savimi turi apie du 
tuzinu sekeju. Jie per kokius 
du metu slapstiesi Pakistan 
Baluchistan apylinkes dyku- 
muose. ,

Du Iranai buvo nužudinti 
sykiu su tais Amerikiecziais.

Žuvusieji Amerikiecziai bu
vo 37 metu amžiaus Kevin M. 
Carroll, isz Issaquah, Wash
ington, ir 35 metu amžiaus 
Brewster A. Wilson, isz Port
land, Oregon. Jiedu buvo 
augszti musu valdžios atsto
vai.

Isz pradžių virszininko Car
roll žmona, Anita, 35 metu am
žiaus buvo dingusi ir to krasz
to policija vis turėjo vilties 
kad ta Amerikiete nėra nužu
dinta, nes tie razbaininkai ga
lėtu ja už kelis tukstanezius 
doleriu parduoti in vergija, ar 
galėtu dar daugiau pinigu gau
ti isz Amerikiecziu kaipo kau
cija del jos gyvasties.

Irano kareiviai surado gra
žios Amerikietes subadinta ir 
suszaudinta lavona griovyje, 
pakalnėje. Kiek tie kareiviai 
gali inspeti, tai ta 35 metu Po
nia Anita Carroll, isz Issaquah, 
Washington, buvo jau nužu

Vaitkiene - Bernotaite, Tero
re.

Valaitiene - Ivaszkevicziute 
Jadvyga. i

Voroneckas, Pranas, sūnūs 
Vinco, kilęs nuo Dukszto.

Žilinskaite - Barbaraviczie- 
ne Agniete, gyveno Ansonia, 
Conn.

Zinevicziute - Cislinskiene, 
Michalina, vyras Cislinskis,,. 
Juozas, sūnūs Viktorus ir duk
tė Halina, gyveno Montevideo, 
Urugvajuje.
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Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — MICHIGAN

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

A’ndriuliu 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 
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




