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Prancūzijos Premjeras

Maurice Bourges - Maun- 
oury, Prancūzijos naujas 
Premieras, nusilenkdamas, 
pabucziuoja Anglijos Moti
nos Karalienes ranka, in 
Nr. 1, Dorse Square, Londo
ne. Czia Motina Karaliene 
dalyvavo iszkilmese inreng-

ti parasza prisiminimui 
Prancūzu nepasidavimui 
per Antra Pasaulini Kara. 
Naujas Prancūzijos Premie
ras Bourges-Maunoury Ang
lijoje buvo mokinęsis tapti 
tu Prancūzu pasiprieszinin- 
ku vadu.

ŽAIBAS PRADĖJO
$400,000 GAISRA

LEBANON, PA. — Žaibas 
trenke in Lebanon Chemical 
kompanijos fabriką ir pradėjo 
gaisra kuris kompanijai kasz- 
tuos daugiau kaip keturis 
szimtus tukstaneziu doleriu. 
Žaibas in szita fabriką trenke 
apie septinta valanda vakare, 
ir ugniagesiai darbavosi per 
keturias valandas pirm negu 
jie ta gaisra suvaldė, užgesino.

Ugniagesiai isz vienuolikos 
kompanijų pribuvo ir stojo in 
talka ta gaisra suvaidinti, už
gesinti.

Elektros ir žaibo audros 
jiems labai trukdino. Apie pen
kiolika ugniagesiu buvo su
žeista kai jie stengiesi ta gais
ra suvaidinti ir užgesinti.

Vernon Bishop, tos kompa
nijos pirmininkas sako kad isz- 
kados yra padaryta ant $400,- 
000 doleriu ar daugiau.

LEDAI SUZEIDE 19 
ŽMONIŲ

SUMUSZE !
KITA KAREIVI

DU LAKŪNAI
I

Karaliszkas
ISZSIGELBEJO

Isz Amerikos
MOTERYS I

ANKSCZIAU

Ima Savo Pensijas
WASHINGTON, D. C.— 

Valdž’a pranesza kad moterys 
nelaukia, nerivoja, ir ima savo 
Pensijas kai tik sulaukia sze- 
szios deszimts dvieju metu. Jos 
daugiau gautu jeigu jos dar 
tris metus palauktu. i

Bet iszrodo kad jos iszrokuo- 
ja, kad geriau mažiau gauti il
gesniam laikui, negu daugiau 
trumpesniam laikui.

Ir mums iszrodo kad czia jos 
parodo daug sveiko proto. Nes 
jau beveik kiekvieno žmogaus, 
ar žmonos, sulaukus szeszios 
desz'mts metu amžiaus, metai 
meteliai jau suskaityti.

1956 metuose, invairiuose 
darbuose buvo 325,000 moterų 
tarp szeszios deszimts d vieju ir 
szeszios desėzimts penkių me-i 
tu amžiaus. Visos jau galėjo 
mesti savo darba ir imti Pensi
ja-

231,000 daugiau du treczda- 
liai ju taip ir padare, nelauk
damos tu szeszios deszimts 
penktu metu.

Ir sztai kaip dalykai stovi su 
tomis Pensijomis.

Moteriszke, kuri uždirba 
pusantro szimto doleriu ant 
menesio, gaus, gauna $54.80 
pensijos ant menesio, jeigu me-' 
ta savo darba, sulaukus sze
szios deszimts dvieju metu am
žiaus; $59.40 sulaukus szeszios

KREMLIAUS VADAI
BIJO AMERIKOS 

ŽODŽIO
NEW YORK, N. Y. — 

Sovietu Rusijos Komunistu 
partijos vado Khruszczevo kal
bos per Amerikos televizija at
garsiai dar nenutilo.

Amerikos praneszimos agen
tūros direktorius Larsonas pa
sakė: tegul Sovietai nekliudo 
Amerikos Balso praneszimu, 
jei nori inrodinty, kad nuo- 
szirdžiai nori keistis daneszi- 
mo ir kultūrinio bendradarbia
vimo.

Maskvos “Pravda” suminė
jo Khruszczevo atsakyma in 
tai. Girdi, jei tai bus gera bal
sas, tai jo netrukdysime, o bal
sai, kurie klausytojam nervus 
gadina, verti to, kad klausytu- 
vas butu iszjungtas.

Larsonas buvo primines 
teipgi kad valstybes Sekreto
rius Dulles jau 1955 metu Ge- 
nevos konferencijoje buvo kė
lės minti pasikeisti televizijų 
pasikalbėjom. Dabar Dulles ta 
minti spaudos pasikalbėjime 
isz naujo yra iszkeles.

“Pravda” atsake kad 1955 
metuose ta užmanima turėjo 
tikslą ne santykius suszvclnin- 
ti, bet kaip tik sustiprinti szal- 
taji kara.

Sovietu spauda tebesidžiau
gia, kad Khruszczevas, per 
Amerikos televizija daug lai
mėjęs. Bet leisti per Rusijos te 
levizija Amerikiecziams pra
bilti Sovietai nesirengia. 
Kremlius bijosi tiesos ir teisy
bes.

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite

SKAITYKIT 
^“SAULE”^ 

PLATINKIT!

DALtAS, TEXAS. — 
Griausmas, žaibas ir netikėta 
stambi kriusza, ledai sužeidė 
devyniolika žmonių in Dallas 
miestą, Texas valstijoje. In 
kelias trumpas minutas lietus 
ir stambi ledai iszpyle daugiau 
kaip tris colius vandenio.

Daug Meksikonu, ūkio dar-i 
bininku buvo pagauti ant lau
ko, netoli nuo Fort Stockton, 
vakarinėje Texas valstijos da
lyje.

Valstijos policijantai prane
sza kad apie devyniolika žmo
nių buvo sužeista per ta andra 
ir szturma. Jie sako kad ledai 
krito tokiais dideliais kamuo
liais, kad iszrode kaip beisbo- 
les. Szesziolika žmonių buvo 
nuveszti in ligonines.

Baisiai daugi iszkados buvo 
padaryta ant farmu, kur kvie- 
cziai, rugiai ir vatos augalai 
buvo su žeme sulyginti.

Namu ir automobiliu langai 
buvo iszdaužinti, ir keliu na
mu stogai buvo iszmuszti.

Su ta kriusza pribuvo ir tik
ras potvanis kuris visa ta 
kraszta paskandino po keliu 
coliu vandeniu.

Suaresztuotas

deszimts trijų metu amžiaus; 
$64.00 sulaukus szeszios de
szimts keturiu metu amžiaus; 
ir 68.50 sulaukus szeszios de
szimts penkių metu amžiaus.

jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.

MAEBASHI, JAPONIJA. - 
Svarbiausias Japonu svietkas 
priesz Amerikieti kareivi, 
William S. Girard pats pakliu
vo in policijos rankas, kai jis 
saliune sumusze viena Ameri-i 
kieti kareivi.

Japonijos ir Amerikos vir- 
szininkai pripažinsta, kad szi- 
tas susipeszimas saliune gero
kai dabar susilpnina Japonu 
svarbiausio svietko žodi ir liu- 
dinima.

Dvidesz.’mts devynių metu 
amžiaus Japonas, Hidetsugu 
Onozeki buvo jeigu ne viena
tinis tai valdžios svarbiausias 
svietkas, nes jis sako kad jis 
buvo mates kaip tas Amerikie
tis nuszove Japone, Ponia Na- 
ka Sakai, penkių vaikucziu 
motina.

Jis ana vakara saliune susi- 
ginezino ir susipesze su Ameri- 
kiecziu kareiviu, 23 metu am
žiaus Wilbur R. Smith, ir labai 
sumusze su lazda.

To kareivio du draugai szo- 
ko jam in pagelba ir gerokai ta 
Japona, farmeri apdaužė. Ant 
rytojaus Japonu policija su- 
aresztavo ta farmeri.

Policijantai sako kad visi 
buvo gerokai iszsigere, kai su
sipesze.

TIKRA PASAKA
MOUNTAIN HOME, ARK. 

— Vai Sherrard, isz Topeka, 
Kansas, žvejoto j as pagavo la
bai gražia ir didele žuvi in 
White River upe; bet nabagas 
dabar negali nei pasigirti, nei 
niekam apie tai papasakoti, 
nes retas kuris jam tiki.

Kai jis pagavo ta žuvi ir jau 
trauke isz vandenio, didelis 
juodas vanagas staiga, kaip 
kokia kulka szove isz padangių 
ir nusinesze ta jo žuvi.

Per Kanados rinkimus bu
vo visokiu szposu, kai ir 
czia. Penkiolikos metu Bill 
Hatton, kurio tik peczius 
mes czia matome, buvo nu
stumtas nuo estrados, kur 
Kanados Prime Minister Lo
uis St. Laurent prakalbas sa
ke in Toronto.

Liberalu draugijos pirmi

ninkas Vincent Regan ji 
czia ,sustabdė ir pastūmė 
nuo estrados. Vėliau tas 
jaunuolis policijantams pa- 
siaiszkino kad politika jam 
visai nerupi ir kad jis nei 
nežinojo už ka ar apie ka 
ten kalbama, bet jis norėjo 
tik biski szposu iszkriesti.

□ o o

MAYORAS PASIVO-
Į GE MIESTO

MOKYTOJA .
__________  t

‘ ROGHUDI, ITALIJA. —
Szis mažas Roghudi miestelis 
tikrai bedoje. Miesto may oras 
40 metu amžiaus Ponas Pietro 
Nucera, pasivogė sau nusinesze 
vienatine miesto mokytoja, 28 
metu amžiaus Panele Frances

ca Zavattieri ir abudu dingo 
kalnuose.

Mayoras buvo vienas isz jos 
mokiniu, jis sake kad jis nori 
daugiau pasimokinti.

Dabar tas miestelis liko be 
valdžios ir be mokslo. Politi
kieriai nebežino kur kreiptis, 
policijantai jaueziasi be inga- 
liojimo, o vaikai, mokiniai 
džiaugiasi kad dabar jiems in 
mokykla nereikia eiti.

BOBOS SUSIPESZE

Vyrai Susimusze; Visi 
In Kalėjimą

PHILADELPHIA, PA. — 
Ponios Adeline Amoroso ir Lil
lian Altamuro susibarė ir susi
pesze. Tai butu visai ne nau
jiena, je:gu jųdviejų vyrai sa
vo paeziutems nebutu stoję in 
talka su revolveriais.

Kiek policijantai galėjo su
žinoti tu moteriszkiu vyrai su
sitiko prie “Lintons” restau- 
ranto, ir po keliu piktu žodžiu 
iszsitrauke revolverius ir pra
dėjo szaudinti viens in kita.

Tiedu vyrai buvo tuojaus su- 
I laresztuoti, teipgi ir Ponia Al
tamuro. O Ponia Amoroso bu
vo nuveszta in Szv. Agnieszkos 
ligonine su policijos sargyba. 
Kai ji pasveiks tai ir ji bus su- 
aresztuota.

SWEDESBORO, N. J. — 
Du lakūnai, karininkai isz 
Pennsylvania National Guard, 
skrisdami su Jet pesztuku ero- 
planu su dvejais kitais tokiais 
eroplanais, isz International 
Airport aerodromo, iszszoko 
isz savo deganezio eroplano ir 
pasekmingai nusileido su. savo i 
parasziutais.

Ju eroplanas nukrito ant 
ūkio in Swedesboro, New Jer
sey, kur ug'niagesiai stengiesi 
ta eroplana užgesinti, bet vėl-i 
tui.

Lakūnas karininkas Major! 
Walter E. Cope, isz Havertown 
ta eroplana vairavo, o Lt. Na
thaniel Farley, isz Levittown 
buvo prie to eroplano radijo. 
Jiedu sako kad jie pamate kad 
ju eroplanas dega, kai jiedu 
buvo pakilę apie penkiolika 
tukstaneziu pėdu. Lt. Farley 
tuojaus per radija pranesze In
ternational Airport, kad jiedu 
kuo greieziausia leidžiasi že
myn.

Policijantai, ugniagesiai ir 
daktarai tuojaus buvo su- 
szaukti ir stovėjo pasirenge 
skubintis in pagelba.

Už keliu minueziu po to, per 
radija praneszima, visas ju 
eroplanas paskendo durnuose, 
ir abudu karininkai iszszoko.
Oras buvo tokis tykius ir ra
mus, kad jiemdviem pasisekė 
beveik greta ir beveik toje pa
ežio j e vietoje nusileisti su savo 
parasziutais.

Dvideszimts szesziu metu 
amžiaus farmerys, Michael 
Sorbello sake kad jis mate kai 
tas eroplanas pasirodė isz pa
dangių ir visu savo smarkumu 
davė in žeme ir sudužo. Jis 
tuojaus pranesze policijantams 
kurie pranesze ugniagesiams, i 
To eroplano dalys, liekanos bu
vo iszmetintos per du szimtu 
pėdu.

“The Duke of Windsor” 
Anglijos Karalienes dede, 
sztai czia sau tinginiauja ir 
insaulyje sau sėdi ant pui- 
kio “Calisti” laivo, kuris 
plaukia Viduržemiu Jurose.

Szis paveikslas buvo nu
trauktas kai laivas inplauke 
in Tber upe prie Fiuminino 
uosto, Italijoje.

TAXI DRAIVERYS
APVOGTAS

PHILADELPHIA, PA. —
Keturios desz'mts vieno meto 
amžiaus taxi draiverys, John 
Stevens, buvo sumusztas ir ap
vogtas ant dvylikos doleriu. 
Jis sako kad trys vyrai inlipo 
in jo taxi, ir paprasze kad jis 
juos nuvesztu prie 25-tos ir Al
ter ulycziu. Kai vienas nudavė 
kad jis pinigu jieszkosi užmo
kėti už kelione, anie du ant jo 
užsipuolė ir ji prlmusze.

Policijantai draiveri nuveže 
in Graduate ligonine, kur jam 
galva buvo apriszta.

SKAITYKITE “SAULE”

Žingeidus Katiniukas

Visi žinome kad kates vi
sur slankioja, rodos isz žin
geidumo. Bet szito katiniu- 
ko žingeidumas iszrodo tik
rai moksliszkas. Czia, szi- 
tas katiniukas, in Copenha-

ge, Denmark kraszte žiuri in 
proferori aus žiūronus, mic
roscope, kad geriau pamaty
ti ir susipažintu su profero- 
riaus darbu.

o □ □
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Kas Girdėt
Szeimininke in Patoskey, 

Michigan, tik dabar prisirengė 
pareikalauti isz Probate Court 
savo dalies isz savo mocziutes 
tėstamento. Jos mocziute buvo 
mirus 1889 metuose.

Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS 

FOUNTAIN — MICHIGAN

VAIKVAGIAI SUIMTI

- Gyventojas in Lamberton, 
Minnesota, 'policijai sugražino 
vieszkelio iparodinimo 'ženklą, 
kur jis buvo pasivogęs Flori
doje, trylika metu atgal.

Meredith miestelyje, to 
miestelio- virszininkai insake 
panaikinti dvi vietas kur 'buvo, 
galima arklius pririszti. Jie pa- 
siaiszkino kad dabar tame 
miestelyje visai nesiranda nei 
vieno arklio.

CHECse

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

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

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

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 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

Iri Meredith miesteli, teisė
jas gavo laiszka, kuriame jo 
buvo praszoma kad jis pasaky
tu su kuria ar su kokia mergi
na tas vyras buvo apsi'ženijes 
1918 metuose. Jis sako kad jis 
negali atsiminti su kokia žmo
na jis tada apsižepijo.

- . . ■ ,
Iri Providence miestą, vienas 

žmogus gavo penkiolikos dole
riu czeki nuo- kostumerio, ku
rio jis dabar visai nepažinsta.

Szeszios deszimts septynios 
metu amžiaus žmogelis buvo 
šuaresztuotas ir in kalėjimą Ii e •
patupdintas, už tai kad jis už
sipuolė ant vieno žmogaus. 
“Asz mislinau” jis pasiaiszki- 
no kad jis buvo mano- virszi- 
ninkas, Saržentas, per Pirmąjį 
Pasaulini Kara.

Cigaretu fabrikantai rugoja, 
už tai kad tiek daug daktaru 
yra vieszai paskelbė, kad žmo
nes užsikreczia vėžio liga nuo 
cigaretu rūkymo.

Automobiliu kompanijos, už 
tai kad žmones nesiskubina 
pirktis sziu metu naujus auto
mobilius.

mo: musu karininkai ir karei
viai su savo žmonomis tuose 
krasztuose gyvena kaip kokie 
ponai ar bajorai, ir statosi ge
resni u'ž kitus.

Neįžiūrint kailp kas grūmoja 
ar ka kas sako, kol kas nėra nu
matoma karas su Rusija, ar ki
tas, treczias, pasaulinis karas.

Bet tai nereiszkia kad mes 
dalbai* galime pradėti nusigink
luoti. Kaip tik atbula, kitas ka
ras nepratomas vien tiek už tai 
kad nei vienas krasztas ne-be- 
drysta priesz mus pasistoti.

Pasikalbėjimai apie liovima 
apsiginklavimui nėra palszy- 
va. Sovietai siutina ir Eisenho- 
weris, buvęs tokis gabus kari
ninkas jiems tiki. Bet nei vie
nas kitas tiems Sovietams ne
tiki.

Visi krasztai, iszirnant Ame
rikos, dalbai* nori pradėti ir 
atnaujinti bizni, pramone su 
Komunistiszka Kinija. Anglija 
visa szita. bizni pradėjo.

Beveik visi Alijantai dabar 
nori 'bizni daryti, užvesti su 
Komunistiszkais krasztais, ne
paisant ka Amerikos valdžia 
nori ar sako.

Beveik visu krasztu atstovai 
baisiai nealpkenczia musu Sek
retoriaus, John Foster Dulles. 
Gal už tai jis yra Ipraneszes kad 
jis isz savo vietos szi rudeni 
pasitraukia.

Mes jau seniai sakeme ir ra- 
szeme, kad musu karininkams 
ir kareiviams turėtu Imti nu
statyta alga sulyg to kraszto, 
kuriame jie randasi; o resztas 
turėtu būti damoketas, kai jie 
jpargryszta namo.

CLINTON, S. C. 
jantai suėmė ir 
tris žmones, kurie grasino pasi
vogti bankieriaus keturiu me
tu sūneli, jeigu jis jiems ne
duos $350,000. i

Policijantai juos suėmė kaip 
tik tuo laiku, kada jie buvo pa
sirengė ta vaika pasivogti.

Policijantai sako kad jie da- 
žinojo apie tuos grasinimus 
Vasario 1'5-ta diena ir nuo to 
laiko seko tuos tris vyrus. Jie 
nesako kas jiems apie tai pra
ncūze.

Penkios deszimts devynių 
metu amžiaus Thomas P. Ja
cobs, isz geros ir garsios szei
mynos, buvo sueziuptas ir su- 
aresztuotas, kai jis nuėjo pasi
imti tuos pinigus, mislindamas 
kad jo draugai jau buvo pasi
vogė ta vaika. Jis yra anūkas 
garsaus William P. Jacobs, ku
ris yra insteiges Presbyterian 
Kolegija ir Thornwell prie
glaudos namus, in Clinton.

Pirm jo suaresztavimo poli
cijantai buvo sueziupe 28 metu 
amžiaus Jobie Shelton, kurio 
darbas buvo ta vaika pavogti. '

To vaiko, Robert M. Vance 
tėvas yra bankierius M. S. Bai
ly & Sons bankos, Clinton 
mieste.

Vėliau policijantai suaresz- 
tavo 60 metu amžiaus William 
T. Hill, kuris buvo su tais 
vaikvagiais susidėjęs.

Jie buvo pareikalavo $350,- 
000 isz to bankieriaus del jo 
sūnaus sugrąžinimo, kuri jie 
dar nebuvo pasivogė.

Policijantai laikrasztinin- 
kams nesutiko pasakyti kaip 
jie apie tai viską isz anksto bu
vo dažinoje.

Pypkes Durnai

Džiaugėsi

— Polici- 
suaresztavo

:: NE PIRMAS
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

apraszy-

apysaka 
szimtme-

želio tvoros, apsiaszarojusi 
žiurėjo kur tėvai eina?

Tėvas atrakino jaujos duris 
inejas dairėsi, bet niekur nie
ko patamsese neinate neiszgir- 
do ne silpniausio1 atsidūsėjimo:

gas kriininaliszkas 
rnas, 202 pus, 50c.

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

lodamas, įszsieme isz kisze- 
n i aus dektliktis, užsibrauke, 
kilnojo tai augsztyn, tai žemyn 
lai lenke iki paezios žemes, ap- 
szviete ir palopęs, bet
nerado. Kartu su juo dairėsi 
szeimyuiiike isžbalusi,

nieko

PRASIKALTĘ
STUDENTAI

Stos In Vaiska

ipersi-
gandusi. Netikėdami savo aki-

ir ežiu [tinę t (pozuodavusios ne
lygius sienos rastus. Ilga va
landa teiip iszjieszkoje pažiu
rėjo vienas kitam in akis: mo
tina, susiėmusi rankas, stovėjo

stojosi netikėtai; tėvo akyse 
vėl pasirodė į ii k luino žaibai.

— Kiaurai žemes nenueis! 
Tarė tėvas supykęs, ir nusi- 
Hpioves, gry’žo namon; paskui 
ji ėjo motina, spausdama ran
kas tai prie galvos, tai prie 
krutinės. Tarpvartyje pasiti
ko juos duktė. Persigandusi 
mergaite žvilkterejus iii tęva; 
bet nedryso prie jo prieiti; pri
siglaudusi prie motinos sznib- 
ždejo.

— Mama, neverk! Brolis 
pargrysz, sulauksi!

Motinos protas teip buvo 
prislėgtas, kad ir nesumetė isz 
kur jos dukrele galėjo' žinot, 
kad brolis prapuolė. Jai pasi
darė daug lengviau, pamaezius 
kaip jos maža dukrele glaud
žiasi prie jos, ir ramina 
As'zaras vėl pradėjo bėgti 
akiu ir sziek-tiek suramino 
laiminga motina.

— TOLIAUS BUS —

VIENAS SKAITO

Ja

ne-

Dabar, kaslink tu atominiu 
bombų susprogdinimo Ameri
kos ir Sovietu, valdžios yra isz- 
sigandusios, bet Eisenhoweris 
yra iszsigandes labiau negu 
Kruszczevas.

• •

Kas pakvietė ir pavėlino So
vietu Rusijos vadui Kruszcze-

• V *
vui pasirodinti ir prabilti ant 
musu televizi jos padare 'baisiai 
didele klaida.

—------- • •----- -
Sovietai niekados, už jokius 

pinigus, Eisenhoweriui neduo
tu tokios progos, tokios laisves 
taip prabilti in Rusijos žmones.

■ • • 1

Kruszczevas sako kad jis ri
jo valdžia sutiktu sumažinti 
apsiginklavimą, jeigu Ameri
ka sutiktu. Bet kiek jo žodis 
vertas ?

Nors svetimu krasztu val
džios invertina musu kareiviu 
apsauga ir kviecziasi musu ar
mijas in ju krasztus; 'bet apla
mai tu krasztu žmonėms musu 
kareiviai ir kariuomenes jau li
gi gyvo kaulo insipyko,

Musu kareiviai turi per 
daug pinigu, jie ir ju szeimy
lios užima geriausius ’Imtus, 
namus, musu kareiviu žmonos 
piktina tu krasztu gyventojus 
su savo pusnuogiu apsiredini- 
mu.

Sztorninkai pranesza kad 
jiems 'biznis gerai eina — ge
riau per penkta nuoszimti, ne
gu pernai.

Net prie to priėjo, kad Ame
rikos vaisko szta'bo virszinin
kai, Jalponijoje ir Vokietijoje 
buvo priversti priminti savo 
karininkams ir kareiviams, 
kad ju žmonos padoriau reng
tųsi ir kad ant ulycziu nesi- 
darkytu vien tik gu trumpomis 
kelnaitėmis ir siauromis, giliai 
iszkirptomis suknelėmis.

na tu krasztu
Tik cigaretu ir automobiliu 

fabrikantai Lozorių gieda.

Niekszaitis turėjo netikusia 
Paczia, ir uoszvia biauria 
Kaip velnias.
Iszpere abiem gerai 

kaili,
O kada vede ji in koza 

tarė:
Dievyti, norints karta 

turėsiu liuosybe!

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

SAULE - Mahanoy City, Pa.

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA • • • 5

Viesz. Jėzaus ir <: 
Motinos Szvencz. <;

VIENNA^ AUSTRIJA. — 
Du South Carolina studentai, 
kuriu paszportus ir vizas Ame
rikos valdžia atsiėmė, už tai 
kad jiedu buvo nukeliave in 
uždrausta Vengrijos kraszta ir 
tenai buvo suaresztuoti, dabar 
nutarė stoti in Amerikos vais
ka.

Myran A. Gilbert in Warren 
William Hare, abudu dvide- 
szimts metu amžiaus, sako kad 
jiedu vistiek toliau ar ilgiau 
po Europa negalėtu keliauti 
nes jiems jau pinigu pritruko.

Už tai jiedu nutarė dabar in 
vaiska stoti nes jiedu vistiek 
turės savo tarnysta atlikti. Jie
du sako kad stodami in Ameri
kos vaiska Europoje, Armija 
bus priversta juos namo par- 
veszti už dyka. O jiedu kad ir 
vaiske bebūdami dar daug Eu
ropos galės pamatyti, ir visai 
už dyka.

prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

W Pirtie U. S. Bonus! KATALOGAS
KNYGŲ

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. BbjxSU, col.
TIKTAI. 25 Cts
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Pirkite U. S. Bonus

Piatinkit “Saule”

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

užsisakykite knygas isz 
saito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
krivua. 4-04 pusiu pin. 50c

No.l02— Prakeiktu, meiliu j

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 szpodolei; 
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 nemu- 
no. 58 pus., 20c.

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

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

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

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

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

“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— Apio Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

No.152—Apio 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,‘ 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 o Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam 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.

į  ' Į1

Kitokios Knygos

ir tin- 
Lietu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Motinof 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Skaitykit “Saule”

Užsisakant knygas is» 
ežio 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 ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Q. 1. >
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piLNA grinczia žmonių. Pa

lubyj ties viduriu .stalo ka
bo lempele. Jos gelsva, szviesa 
sziek tiek aiszkiau apszvieczia 
tik sedinczius prie stalo; abu
du stalo galu ir grinczia skėsta 
prieblandose.

Visi buvo linksmus. Niekas 
nejuto ir neinate, kad szviesa 
menka ir oras troszkus, pilnas 
tabakos durnu, ip r akai t o, degu
to ir surugusiu kailiu kvapo. 
Juo daugiau iszlenke iki dug
nui stikleliu baltakes, juo dau
giau isztusztino užlbonu alaus, 
juo linksmesni buvo visi, juo 
labiau kaito veidai ir blizgėjo 
akis.

Grinczia uže; jauni ir seni, 
vyrai ir moter’e sznekejo, juo
kavo, tik retkarcziais per ta 
užima pakildavo riksmas 
sziandien apkriksztyto vaike
lio.

Smarkiai užkaitės tvirtas 
vyras su stacziais, kaip szeriai, 
plaukais ir szaltomis, kaip žel- 
ves, akimis szauke, belsdamas 
kumszczia in. st al a:

Kad tai mano vaikas teip pa
darytu, nuszaucziau ji!

Kaip mane gyva matot, nu
szaucziau !

Isztares.tuos žodžius, Budris 
žvilkterejo in nuoszaliai sto
vinti paszalyj gimnazistą; juo- 
dvieju akis susitiko. Atkaklu
mas aiszkiai buvo iszbriežtas 
ant abieju veidu. Sūnūs, iszgir- 
des grasinanczius tėvo žodžius, 
nenulenke galvos; išžiūrėjo 
ž vi I k ter e j i m a. nemi r k sėdama s. 
Tik sunku buvo suprast, ar jis 
pritarė tėvo, žodžiams, ar pa
niekino juos.

Ne viena užgavo tie žodžiai. 
Gerai inkaitusi kurna jau buvo 
sziek-tiek uižsnudusi, bet isz- 
girdusi tokius trankius žodžius 
pakele mieguistas akis ir pa
klausė :

—■ Kas ten pasidarė? Ko 
teip szaukia szeimyninkas?

Keli vyrai, teip-gi nenugir
dė priežasties, to szauksmo 
mostelėjo rankomis:

— Tai, teip-sau.
—: Ne teip sau, ne teip sau! 

Szauke vis labiau inkaisdamas 
szeimyninkas. ,Atsigrežes in 
szali sedenti žila seneli ramaus 
veido, kalbėjo sujudintas:

— Nesitikėjau, • szvoger, 
kad savo vaikams tokia valia 
duotum! Kiek jis tau pinigu 
suede! Ir kas dabar isz jo?! Eis 
szunims szeko piaut ir tiek!

Nusiminęs senelis tylėjo, o 
szeimy n ink a s paklausė:

— Ar jis pas tave dabar, 
namie?

— Ne, tyliu, liūdna balsu 
atsake senelis. Buvo sugryžes, 
prasze pinigu, toliau mokintis,

SAPNORIUS
J • Su 283 Paveikslaii b

• Į 160 Puslapiu ;
8 col. ilgio, 5% col. plocxio 

Į» Iszaiszkina sapna ir kas 
]• ateitoje stosis. Su priedu J į 
;! planatu ir visokiu burtu. J. 
Į> Knyga in minksztos po- j, 
į! pieros virszeliuose. :: :: Į> 
!» Pinigai reikia siusti su Jį 

užsakymu: /

Tiktai,. . . $1.00 (;
Saule Publishing Co., ![ 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. ]į
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bet asz jam stacziai atsakiau: 
važiuok in seminarija, tai isz 
paskatino®! Jis ir iszvažiavo.

— Ir tu jam niekur nieko! 
Szauke vėl szeimyninkas: Ne
dora noczia u asz tokiam pa
leistuviui! Arba važiuok tu 
man in -seminarija, arba. iszsi- 
vedes kur in paszali, nuszau
cziau ji, kaip szuni; pražudai 
tu ma.no kruvina prakalta, tai 
žūk ir pats! ■

> Y

Isz. vieno didelio miesto 
tiligrama aplaikau, 

Tuoj aus in tenai s 
pasirengiau, 

Ant dypo nubėgau ir 
sustojau, 

Gerai taji dalyka
■ apsvarscziau.

Visu fenais nesuvaldysiu, 
In talka kurna paipraszysiu, 

O kada abudu in ta 
miestą pribusim, 

Ant visu tokiu užklupsim, 
Ei-sim kur daugiausia 

muszty ni u at šit inka, 
Kur sporte! iai galvas 

įdaužos, 
Kur karcziamos geresnes 

už auzas.
Vai jus vyreliai duokit 

pakaju,
Ba jau laikas susivaldyti, 
Ir ant galo apsimalszyti, 

Kurna savo palikau, 
Ant vieno stryto užėjau, 

Kur moterėles neapsimalszina 
Visus ant guzutes vadina, 

Prie baro atsistoja ir 
geria,

O kaip katra ir vemia, 
Geriausia tu bobele 

i apsimalszykie, 
Juoku svietui nedarykie, 
Jeigu da karta pakliūsi 

in mano nagus, 
Jau per vėlai gailėsiesi už 

savo griekus, 
Jeigu da karta apie tave 

iszgirsiu, 
Varda tavo visiems 

pasakysiu, 
Karcziamose per dienas 

ne sėdėk, 
Veluk namie prie darbo 

>. trusek.
Neužilgio vela in ten.

(pribusiu, 
Ir kocziosiu,

O tada stenėsi, 
Karcziamose nesedesi.
Dabar eisiu pas savo 

kūma pasitikti, 
Ilga kelione da turime 

atlikti.
Ba tolia,us turime in 

svietą vaižiuoti, 
Savo daiba daboti.

Isztikruju Taip Yra

Daktaras — Pasakykie 
man Jonuk, kas dedasi po 
smert žmogaus?

Jonukas — Po smerties 
žmogaus, gimines muszasi už 
jo turtaf

— Lengva pasakyti, tarė 
vėl senelis, sunkiai atsidusęs, 
bet vaikas vis tau vaiku palie
ka.

— Kaip-gi ne? Kaip-gi ne? 
Pritarė daug balsu. Nors szir- 
di skauda, bet ka padarysi, pri
dėjo vienas.

— Nusispiove szeimininkas. 
Tfu, su t o k i u bobiszku 
p 1 epai u! Ar p ai ei s tu m et v agi, 
pagavę ji j u su arklius beva
giant?! Kuo geresnis toks vai
kas, kuris, prarijąs kruvina tė
vu prakalta, eina szunims sze
ko piaut ?

Czia vėl susitiko inpykusios 
tėvo akis su apsiaszarojusomis 
su n aus akimis. Tos akytes, ta
rytum liepnele, žibėjo ant pa
balusio veido1. Jos ramiai ir 
tvirtai žiurėjo in tėvo užkaitu
si veidą., bet drebanczios lupos 
jau aiszkiai reiszke vidurine 
kova ir szirdies neramumą.

II. .
Keliems metams prasilinkus 

toj paežio.]’ grinczioj sėdėjo da 
su gimnazisto rūbais Burdiu
kas. Per tuos kelerius metus 
jis labai persimainė. Anuo kart 
jis stovėjo Iprisiszliejes prie 
sienos ir nedrąsią^ žiurėjo ir 
klausė, ka kalba vyresniejie. 
Atkaklumas pakilo tas pats, 
•bet isz po surauktu antakiu ži
bėjo dabar akis, denganczios 
sausa vidurine ugnimi. Jau 
teip jaunam, amžiuje nepapras
tai iszdirbtos proto ir budo pa- 
j i ego s valde ir stabdė alka kiti
mą, kuris aiszkiai spindėjo isz 
jo akiu. Vaikinas, Susiėmęs 
kaistanczia galva abiem ran
kom, atsirėmė ant lango ir žiu
rėjo in darželi. Teb. žydėjo ir 
kvepėjo žolynai; vėjelis isz- 
lengvo lenke galvutes augsz- 
tesniu ju; žvirbliai, sulupę ant 
tvoros, pusbalsiai czirszkejo; 
digynes iszsikiszusios tarp var
na) eszu anapus tvoros tarytum 
snaudamos, lingavo. Tuoj už 
darželio gulėjo nesijudindama 
upe.

Bet prigimimo1 ramumas ne- 
instenge nuraminti vidurines 
vaikino' kovos. Ji draskė jau- 
nikaicziui krutinę, subraižejo 
augsztą balta kakta giliomis ir 
pripildė visas jo gyslas tary
tum ugnimi. Valandomis jo 
suspaustos lupos sudrebėdavo, 
(prasiverdavo, tarytum nebega
lėdamos sulaikyti visu tu sopu
liu, kurie netilpo' krūtinėj. Tai 
gilus nuliūdimas, tai rūstumas, 
tai pasigailėjimas spindėjo 
jaunikaiczio akyse, tik nusimi
nimas ne ant valandėlės jose 
neapsireiszke. Kartais per vi
sa silpna, nesuaugusi jo kana 
pereidavo sopuliai, bet galva 
vis buvo auksztyn (pakelta ir 
tvirtumas ne ant valandos ne
geso akyse, matyt, kad tam 
vaikui netrūksta drąsumo sto
ti in kova, nors ir su sunkiau
siomis gyvenimo sanlygomis.

Jau saule leidosi ir denge 
rausvo szydu laukus ir pievas. 
Jos paskutiniai spinduliai ap- 
szvietp jaunikaiczio1 galva, 
žvilkterejo in jo placziai atida
rytas, liūdnas akis atsimusze 
stikluose szventuju paveikslu, 
kalbancziu ant sienos, bet nepa
žadino vaikino isz. slegiancziu 
m in ežiu.

Jo mintis isžblaszke mote- 
riszke, inejusi in ta kambari.

— Ko tu czia teip sėdi vie
nas užsidaręs? Kodėl ne eini 
savo drabužius susidėt? Asz 
tuoj agni kursiu, vakariene 
virsiu, iszvit-siu ir jums mėsos 
kelionei.

'Staiga pažadintas isz. min- 
■cziu jaunikaitis sudrėbėjo, pa
mažu atsigryžo' ir, atkreipda

mas in motina akis, pratarė:
— Nereik, mama, man mė

sos kelionei, asz nevažiuosiu, 
bent in seminarija, nevažiuosiu.

Motinos rankos nusviro', 
raukszletas jos veidas, isztiso, 
lupos prasivėrė. Sūnūs atsilie
pimas teip ja užgavo, kad ji ne- 
begalejo nei žodžio pratarti.

Ja.nnika.itis prisiartino prie 
motinos, paėmė jos raukszleta, 
juoda ranka ir susigraudinęs 
Lucziavo ja:

— Mauna! Tik nenusimink 
teip labai! Tikėk man, asz. pa- 
liksu visuomet doru žmogum! 
Tikėk kad asz jus myliu! Man 
(baisiai sunku buvo ta pasakyti, 
bet asz, kitaip negaliu!

Tie žodžiai dar labiau užga
vo motina. Isz piktumo ji isz- 
trauke savo ranka, neleido jos 
bucziuot; atsitraukė nuo sū
naus ir suszuko piktu balsu:

— Tu nesvajok! Tu nieku 
nezaunyk. Ar nuo tavęs Dievas 
atstojo?!
JPiktumas ii’ iszgastis matyt 

buvo jos akyse.
Sūnūs nesitikėjo, kad moti

na teip prakalbėtu in ji. Jis jai 
in ranka norėjo 'bucziuot, 
priesz ja. nusilenkti, o ji ant jo 
roke piktu balsu! Suims pake
le nusvirusia galva ir pradėjo 
gailingai aiszkinti:

— Mama, juk ne vienas ke
lias tarnauti žmonėms! Visi 
kiiiiigais negalim būti! Reikia 
ir daktaru ir visokiu amatinin-j 
k u.

Bet motina negirdejo jo žo-! 
tižiu; žiurėjo in savo vaika pla-Į 
ežiai iszplestoms akimis, visa 
baimes ir piktumo perimta.

— Tu tylėk! Tu mane grei-į 
cziau grabe pamatysi, o ne asz' 
tave ne, ne kunigu!

Per daug sunku jai 'buvo isz- 
tart ta, ka ji tik sapne pama- 
eziusi pabusdavo ir bijojo at
siminti. Dabar, iszgirdusi isz 
savo vaiko lupu toki baisu isz- 
painima, pati nežinojo, kas jai 
pasidarė. Piktumas ir baime 
sziek-tiek atlyžo, 'bet szirdi su
ėmė toksai skausmas, nuo ku
rio galva dege aszaros stovė
jo akyse ir pikti nemielaszir- 
dingi žodžiai įpludo isz burnos.

Jeigu tu manės neklausysi, 
tai neregek per mano aszaras 
laimes savo' gyvenime!

Jaunikaitis da laibiau pabalo 
ir visas drebėdamas pusbalsiai 
prasze:

— Mama, mama! Kam 
teip?

'Prasivėrė duris, ir sunkiai 
žengdamas, inejo pats Budris 
tvirtas da vyras, bet truputi 
jau pražilęs.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT!

— Kas-gi ežia pasidarė?!
Isz lauko sugryžau, o< vakarie-
ne da nekaista!

Negaudamas atsakymo, ne
galėjo jis suprasti, kas atsitiko 
tik žiurėjo nekantriai tai in 
paezia, tai in sunu gimnazistą, 
tai in trejetą jaunesniuju vai
ku, kurie kartu su. juo inejo in 
grinczia. Visi stovėjo nesiju
dindami, tik motina .szluoste 
priekyszczia aszarose paplūdu
si veidą. Tėvo akys jau eme 
piktumo žaibus mėtyt, o balse 
jo .skambėjo didelis rūstumas.

— Ar jus kas pagadino? 
Ko stovite kaip sužavėti?! Ko 
tu motin žlembi?!

Visi tylėjo, tik buvo girdėtis 
trijų sujudintu žmonių kvėpa
vimas. Toj trumpoj valandoj 
suims žvilkterejas in inpykusi 
rustu tęva, suprato, jog jis pa- 
sirižo varyti kova ne vien sū
naus su tėvu, liet ta. sena, nie
kad neužbaigiama kova szvie- 
sos su tamsybe, proto pajiegu 
su medegiszka, milžiniszka 
spėka, kuri tvirtai gyvuoja pa
skendusioj tamsybėse minioj. 
Jaunikaitis troszko paveikti 
tas tamsybes; ketos suspaus
tos tėvo kumszios naikino visa 
vilti. Supratęs savo silpnumą, 
jaunikaitis pajuto begalini 
szirdies skausmą, bet atsimi-
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“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

nes savo pareiga, paszoko ir 
atsistojęs tarp tėvo ir motinos, 
pratarė alsiu ir kimu balsu:

— Pasakiau motinai, kad 
ne važi uosi u in seminarija!

Jeigu pats perkūnas butu 
trenkęs szalia Budrio, jis nebū
tu teip apsvaigęs; dabar tik ke
li jo sūnūs vos girdjiamu bal
su isztarti žodžiai smarkiai už
gavo ji. Akis jam aptema; vos 
ant kojų stovėjo, prislėgtas 
naszta jausmu ir mineziu. Jam 
gaila buvo pinigu teip sunkiai 
uždirbtu; 'bijojo nustoti pagei
dautos garbes; žinojo1 kad visi 
kaimynai tycziosis ir paniekis 
ji. Bet ir sunu jis mylėjo, ir vis
kas maiszesi galvoj, o sūnūs jo 
kaip ir visi szviesos ir teisybes 
mylėtojai pajuto' krūtinėj he- 
i^zsemama slpeka tarnauti tam, 
ka sau už gyveninio užduoti 
pastate. Bet tamsus pilnas 
prietaru tėvas negalėjo, paguo- 
dot, kas jam nesuprantama, 
škele sunui per veidą ir apsvai
gino1 ji; sugriebęs už sprando, 
atitraukė nuo jaunesniuju ver- 
kianeziu vaiku, kurie norėjo 
ginti savo broli, nuvilko in jau
ja ir te, nesigailedams nei 
kumseziavimu, ne spardymu 
pamėtė ant drėgnos aslos.

— Atsikvoses! I-gis proto, 
kaip patupės! Murmėjo per 
dantis sunkiai kvėpuodamas 
tėvas ir užrakino jau jos duris.

(Szalia jo stovėjo motina. Ta
rytum atlikę vien tik savo1 prie
derme, gryžo tėvai in grinczia.

III. b
Vos tik rytuose auszira užte

kėjo, Budriu grinezios duris 
atsidarė ir iszejo1 szeimininke. 
Žvaigždutes balo ir geso; au- 
šzra tik kilo. Budrienę pasivai- 
ge prapueszusi paiputusias nuo 
aszaru akis, ir sugryžo atgal. 
Už valandėlės abudu su vyru 
ėjo iszmintu takeliu klojiman.

— Negaliu ne valandėlės 
užmigti! Praszneko' szeimynin- 
ke.

Ji buvo labai nuliudusi; jos 
balsas drebėjo. Budris ėjo kaip 
kad nieko nebutu atsitikę, ar 
jis nenugirdo, ar nenorėjo nu
girs t paczio'S žodžiu.

Kas-gi galėjo suprasti, kas 
darėsi motinos szirdyj? Gal ta 
szalia rasa kuri ant žolynu gu
lėjo, arba tas vėjelis, kuris bėg
damas isz rytu puses blaszke 
miglas ant upes užgulusias. 
Gal tik nujautė mažos dukreles 
szirdis, kuri pasislėpusi už dar-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines Turėjo Teisybe

—t Panedelio vakara, žai
bas trenke netikėtai in narna 
prigulintis prie Mary Marin- 
chak, Buck Mountain peczeje, 
Iszkados padaryta.

— Buvęs miesto gyvento
jas ir saliuninkas Jonas Petke- 
viczius, pasimirė pareita Su
katos vakara, savo namuose in 
Park Crest. Velionis sirgo ilga 
laika. Gimęs Lietuvoje, atvyko 
in Shenadoryje po tani in Ma- 
hanojuje, kuris turėjo saliuna 
bizni, o apie trylika metu at
gal apsigyveno in Park Crest 
kuris kitados turėjo 'bizna,va 
vieta in Lakewood Parka. Ve
lionis taipgi buvo angliakasis 
ir kitados dirbo Knickerbocker 
kasyklose. Prigulėjo prie Szv. 
Riczardo parapijos Park Crest 
ir Unijos lokalio Nr. 1868. Pa
liko savo paozia Benedikta 
(Vaicziakau,skinte); du sunu: 
Vaitieka isz Irvington, N. J., ir 
Leona, New Jersey; dvi dukte
rys: Mare, pati Fr. Makausko, 
Cranford, N. J., ir Verna,, pati 
Benj. Gober, Chester, taipgi 
augintiniai Juozas Galinas, isz 
Chester ir Katarina, 'pati John 
Hrenevitch, Roselle, N. J. 
Taipgi daug anūku ir penkis 
pro-anuikus. Laidojo Seredos 
ryta su apiegomis in.Szv. Ri
czardo bažnyczioje deszimta 
valanda ir palaidotas in Szv. 
Kazimiero parapijos kapinėse 
Shenadoryje. .Gralboriai Ora- 
vitz laidojo.

— Panedelio vakara, apie 
7:30 valanda, trokas prigulin
tis prie Ray Picciano apsiverk 
te ant Tunnel Hill kalno. Isz
kados padaryta ant keletą do
leriu.

— Pons. Simonai Czer- 
niauskai isz Shenadoro, lankė
si mieste, pas pažinstamus, ir 
“Saules” Redakcija, atnaujin
ti savo prenumerata ‘Arž#laik- 
raszti. Szirdingai acziu i’iž at- 
silankyma.
' — Garnys (paliko sveika ir 
drūta sūneli del pons. Leonams 
Boczkauskams, nuo 322 West 
South ui y.

— Ponas Antanas Povilai
tis izs Pittsburgh©, Pa., ana 
diena lankėsi mieste su reika
lais, ir prie tos progos atsilan
kė. in “Saules ” Redakcija. 
Acziu už atsilankyma. Ponas 
Povilaitis taipgi lankėsi pas 
savo sesute, ponia Antonina 
Norkievicziene, isz Williams
port miesto.

— Nedelioj, Birželio 30-ta 
diena, pons. Juliai Gūniai, nuo 
101 E. Spruce uly., apvaiksti- 
nes savo 27 metu Vedybine su
kaktuves. Linkime pons. Lu
niams geriausios sveikatos ir 
Dievo malones.

■— Subatoj pripuola SS. 
Petro ir Povilo, o Tautiszka 
Vardine: Giedrime. Ir ta diena 
1945 m., trys Vokiecziai, Ame
rikos kariszko teismo pa
smerkti u'ž nužudinima Arne- 
rikiecziu lakunu buvo pakarti; 
1941 m., FBI (policija suėmė 29 
intartus žmones ir juos kaltina 
už tai kad jie stengiesi nuvers
ti musu valdžia, visi jie Komu
nistai; 1513 m., Vasco Balboa 
atrado Pacifiko mares.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola treczia Nedelia po 
Sekminių. Taipgi Szv. Povilo, 
o Tautiszka Vardine: Uogele. 
Taipgi ta diena: 1949 m., Žy- 
dėlkaite, Judith Coplon, kuri 
dirbo valdžios ofisuose, ir kuri 
vienam Ruskiui, Gu'bitchevui

Profesorius — Kiek valan
dų turi diena?

Studentas — Dvideszimts 
tris.

P. — Ar sakiai dvide
szimts tris? Kokiu tai budu?

S. — Nugi neseniai ponas 
profesoris kalbėjai kad da
bar laike “Daylight Saving 
Time” diena yra trumpesne 
viena valanda.

Mergina Su Karabinu

Vivian Masters, darbinin
ke ant aviu ūkio, niūriai sė
di apygardos kauejime, New 
ton. miestelyje, New Jersey. 
Policijantai ja nuginklavo, 
atėmė isz jos medžiokles ka
rabiną, policijos kambaruo- 
se, kur ji atėjus su atprovin- 
tu tuo karabinu ir privertė 
du policijantu savo revolve
rius jai atiduoti.

Policijantas buvo jai da
vės tikieta už tai kad ji per 
ilgai paliko savo automobi
liu vienoje uždraustoje vie
toje. Pirm to ji syki buvo 
suaresztuota už per greita 
važiavima.

Szita syki ji su karabinu, 
atėjo stacziai in policijos 
kambarus ir pareikalavo ži
noti: kur randasi tas toks ir 
toks policijantas kuris jai ta 
tikieta buvo davės.

— Utarninke pripuola Szv. 
Marijos Aplankymas, ir Szv. 
Martini jono, o Tautiszka Var
dine: Žilvine. Ir ta diena: 1881 
m., Amerikos Prezidentas Ja
mes Garfield likos nuszautas 
per Charles J. Guiteau, prieszi- 
ninkas Garfieldo. Žadintojas 
likos pakartas.

—■ Amerikos Nepriklauso
mybes Diena pripuola Ketver
ge, Liepos 4-ta diena.

MERGAITE
ISZNIEKINTA;

NUŽUDINTA

Shenandoah, Pa.—
Jieva Krupinskiene nuo 408 E. 
Lloyd uly., kuri gydėsi in Ash
land ligonbute, numirė pareita 
Nedelia popiet. Gimė Lietuvo
je, atvyko in Amerika ir apsi
gyveno Shenadoryje. Jos vyras 
Antanas mirė 1922 metuose. 
Paliko sunu Alberta mieste; 
dvi dukterys: Ona, pati Ed
mundo' Tacielausko, mieste ir 
Helena, pati Ant. Daniels, Har
risburg, taipgi keletą anuku ir 
du pro-anukus. Laidojo Ket
verge, su apiegomis in Szv. 
Jurgio bažnyczioje 9 valanda 
ii’ palaidota in Szv. Marijos ka- 
pineše.

— Matas Lapeta, nuo 113 
W. Coal uly., numirė Panedely
je po peit antra valanda, in Lo
cust Mt. ligonbute. Velionis ne- 
sveikavo per visa meta. Gimęs 
Rusijoje. Atvyko in New York 
miestą, po tam jisai su tėvais 
apsigyveno Shenadoryje. Kita
dos dirbo del Home Brewery 
Co., po tam del Homemaid Ice 
Cream Co., Minersvilleje. Pali
ko savo paezia Helena (Kurtz) 
du sunu, taipgi keletą brolienu 
ir seserienu, o jo dvynbrolis 
mire 1951 metuose. Laidojo 
Petnyczios ryta su apiegomis 
in Szv. Jurgio bažnyczioje de
vinta valanda, ir palaidotas 
BVM kapinėse.

Lietuviszku Suriu Fabrike

buvo isz'davus daug Amerikos 
paslapcziu, buvo nuteista nuo 
keturios deszimts menesiu iki 
deszimts metu in kalėjimą; 
1949 m., Mainieriu bosas John 
L. Lewisas insake mainieriams 
dirbti tik tris dienas in sanyai
te; 1934 m., Hitleris iszvalo sa
vo 'partija, nužudė Ernst 
Roehm ir kelis desetkus Naciu 
vadu.

— Juozas Stankieviczius 
isz miesto gydosi in Locust 
Mt. ligonbute.

— Panedelyje pripuola pir
ma diena Liepos-July, septin
tas menesis szio meto. Menesis. 
paszvenstas ant garbes Bran
giausio- Viesz. Jėzaus Kraujo. 
Taipgi Szv. Julijo, o Tautiszka 
Vardine: Gentrutis. Menulio 
atmainos: Prieszpilnis 4, Pil
natis 11, Delczia 19 ir Jaunutis 
26 diena. Ūkininku Priežo
džiai: Liepos menesis skaidrus 
tai ženklina geras metas. Lie
pos karsztyje turi taip kept ka 
Rugsėjį reik dagoti. Jiegu per 
Jokūbą nelyja, bus szalta žie
ma. Koks Liepos menesis, toks 
bus ir Sausis. Kas tam menesy
je szieno ne valo, tas su rezgi
nėms ‘žiema ubagus paszaro. 
Liepos menesis jau yra tikra 
vasara, saulute kaitina žmo
gus prakaituoja ir nerimauja, 
nori važiuoti kur. Liepos me
nesis turi daug paminėtinu die
nu, kurios mums Lietuviams ar 
mums Amerikiecziams yra 
svarbios ir vertos atsiminti.

Frackville, Pa,—
Gerai 'žinomas saliuninkas, nuo 
54 N. Lehigh avė., Petras Did- 
vylas, kuris gydėsi in Potts
ville ligonbute, pasimirė Pane
delio vakara, Velionis gimė 
Lietuvoje, ir per visa laika gy
veno Frackvilleje. Prigulėjo 
prie Lietuviu Darbininku Susi
vienijimo ir Eagles Draugijos 
isz Girai'dvilles. Velionis buvo 
nevedąs. Paliko du brolius: 
Juozą, mieste ir Joną, Kanado
je, ir sesere, Mare isz Lietuvos. 
Taipgi sekanezius brolienius ir 
seserienu: Violeta, pati Dr. L. 
DiLalla, Detroit, Mich., Teresa 
pati Antano Levulio, Girard
ville; Olesa, pati James McAn
drew, Brooklyn, N. Y., Adele 
Kegolis, -Girardville; Alberta 
ir Alponsa Macziai, Girard
ville. Laidojo Ketverge ryta 
deszimta valanda isz Grabo- 
riaus Burke’s koiplyczios, 217 
S. Lehigh uly., ir palaidotas in 
LKVD kapinėse Pottsvilleje.

DETROIT, MICH. Sze- 
sziu metu mergaite, Mary de • 
Caussin buvo surasta, suriszta, 
iszniekinta ir nužudinta misz- 
ke, apie deszimts myliu isz De
troit miesto.

Tas žmogžudis buvo nuple- 
szes beveik visus tos mergaitu- 
kes drabužius.

Wayne apygardos policijos 
virszininkas, Sheriff as Detek
tyvas Richard Novak sako kad 
tikrai iszrodo kad ežia buvo 
darbas lytiszkai paisutusio 
žmogaus.

Policijantai tuojaus sugai
niojo visus, kurie kada nors 
buvo prasikaltę panasziai.

Mergai t ūke dingo nuo uly- 
czios arti savo namu. Jos tėvai 
ponai Edmund de Caussin, in 
Ecrose Township pranesze po- 
licijantams, kai ju dukrele ne
parėjo namo del vakarienes.

Jos lavonas, ant rytojaus, 
apie vienuolikta valanda isz 
ryto buvo užtiktas apie pusan
tros mylios nuo jos namu.

Jos tėvas Edmund, raszyto- 
jas del Fordo automobiliu 
kompanijos, sako kad jis kaž 
kaip nujautė szita nelaime. Jis 
sako: “Asz ne tiek kaltinu ta 
vyra kuris mano dukrele taip 
nužudė, kiek asz kaltinu visa 
musu draugija, visa musu ne
lemta ir iszkreipta tvarka, kur 
valdžia pavėlina spauzdinti ir 
parduoti visokius begediszkus 
ir iszkraipytus lytinius žurna
lus ir kur begediszkos pasakos 
ir bcgediszki paveikslai yra vi
siems parduodami.”

Kunigas, klebonas James C. 
Curtain buvo užejes pas jos tė
vus, kai jos lavonėlis buvo su
rastas. Jis buvo pasirengęs jai 
duoti paskutini patepimą. Ji 
buvo parapijos mokyklos pir
mame skyriuje.

Saint Clair, Pa.—
Gerai'žinomas senas miesto gy
ventojas, Simonas Virbickas 
pasimirė. Velionis paliko vai
kus ir anukus. Jo sūnūs yra 
garsus kontraktoriai apylinkė
je kurie pasivadina save Vir- 
bicki Brothers. Velionis 'prigu
lėjo prie Szv. Kazimiero, para
pijos, vienas isz senu ir gerųjų 
parapijos pirmųjų rėmėju ir 
stateju. Kitados gyveno Mill 
Creek Township, St. Clair. 
Amžina atilsi.

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

FOUNTAIN, MICH.—
Viename Lietuviszikame ūky
je Michigan©' valstybėje pa
laipsniui iszaugo toks stambus 
Lietuviszku Suriu Fabrikas,

ir metalinais vamzdžiais supil
amas in baseinus, kuriuose tel
pa. po 500 ir net 800 galionu. 
Czia pienas per nakti rauginar 
mas, panaudojant tinkamu

kad šziuo metu in diena per-( ranga. Su rauginus szildornas 
dirba alpie deszimts tonu pie-Įlr pavereziamas in varszke. Jo 
no, pagamindamas apie 900 ežia tiek daug, kad darbinin- 
suriu, sverianeziu isz viso apie kai ja kastuvu maiszę. Darbi- 
1,800 svaru. Ir taip kas dien. įlinkai užsidėję gumos prie- 
Te gamina tik vienos ruszies juostė, apsiavė guminiais ba- 

ic r • neg anp cemento aslos
gausiai tekan- 
Inmoneje yra 

Ta stambia inmone isz- Į net apie 3,000 sur-m a išželiu,

surius: “Lietuviszkus, kokius Gaiš, 
Žemaitijos, Augsztaitijos ir! (grindų) yra 
Suvalkijos kaimuose tegamin-, ežio vandens, 
davo. '
ugdė gabus Amerikos Lietuvis1 tokiu paežiu, kokius naudojo 
JONAS ANDRULIS.

Pradėjo jis g_____ ____
tik isz savo karvių pieno, savo 
dirbtuvėje. Darbas plėtėsi; 
persikėle in namu rusi. Greit 
ir ežia birYo perankszta ir jie 
pasistatė specialu pastato. Me
te auginti javus savo ūkyje, at
sisakė karvių ūkio, o visa i
dėmėsi sutraukė in Suriu gn- 
myba.

j ir musu mamos kaimuose. Isz 
raminti surius ’ ju tiek daug pribėga iszrugu, 

kad jomis auginamos net 75 
kiaules.

Dalbai- jiems pieną atveža net 
septynios deszimts du ūkinin
kai, kurie po 10 ar 15 ar net 20 
karvių. Gal isz 1,000 karvių 
jie gauna, kasdien pieną. Ta
me Suriu Fabrike gausios ma- 
szinos, o prie ju dirba vienuoli
ka žmonių. Sūriai pasiekia vi
sa Amerika ir Kanada. Kas 
sanvaite . apie 7 tonu ju atga
bena in Chicaga; apie tona pa
siekia New Yorka; apie tiek 
pat in Detroitą ir kitas vietai. 
Ta Lietuviszka Sūri po Su
vienytose Valstijose skleidžia 
4 keliaujantieji pardavėjai. 
Jonui Andruliui nemaža pagel- 
bininke yra jo žmona, Angele 
Zopelyte, gimusi Blandford, 
Indiana, kuri laika gyvenusi
ir Chicagoja. Jonas Andrulis 
kasmet didina savo inmone, 
gausiai turi pripirkes maszinu.

LAIKRASZTIS
PABRANGO

dvigubai pa- 
penktuku ligi 

kasdienini nu-

Times ’ ’ laik-

NEW YORK, N. Y. — 
“New York Herald Tribune” 
laikrasztis paskelbė kad jo pre
numeratas yra 
brangintas,nuo 
deszimtuku del 
meri.

“New York
rasztis jau keletą menesiu kaip 
yra pabranges del savo Nede- 
linio numerio. Pirmiau jis 
kaštuodavo penkiolika centu. 
Dabar jis kasztuoja trisde- 
szimts centu.

Ir visi kiti laikraszcziai yra 
padvigubinę savo prekes ir sa
ko kad gal reikes dar labiau 
pabranginti.

New Jersey valstijos visi 
laikraszcziai yra jau seniai pa
dvigubinę savo prekes, nuo 
penktuko ligi deszimtuko del 
kasdieninio numerio ir nuo 
penkiolikos centu ligi trisde- 
szimts centu del nedelinio nu
merio.

Beveik visi žurnalai yra pa- 
nasziai pabranginę savo prekes 
kainas, ir sako kad jie negali 
savo skaitytojams, prenumera
toriams prižadėti kad tos pa
brangintos kainos taip pasiliks 
bet kad gal reikes dar labiau 
pabranginti, nes algos ir po- 
pieros kasztai vis kyla, vis 
deja!

Platinkit “Saule”

di-

New York, Boston, Baltimore1, 
New Britain, Conn., ir Scran
ton, Pa., taipgi in kitas vietas 
sūriai bus pristatomi lėktu
vais.;" '■ ■' ■■ b’L

Jonas ir Angele Andruliai 
pradeje Lietuviszko Sūrio ga
myba 1942 metuose, tiktai sau 
ir savo artimiesiems, suvarto
dami in diena 20 ligi 25 svarus, 
dabar gi in diena suvartojama 
virsz 30,000 svaru pieno Lietu
viszko Suriu gamybai.

Varszkes pripiltus sur-mai- 
szelius. deda in eile po 8, perde- 
je lenta ant tos eiles deda kita 
tokia pacizia, taip iki 14 eilių, o 
ant virszaUs slėgimui, sudeda
mi 5 cemento blokai po 40 sva
ru kiekvienas.

Pagaminti sūriai neszami in 
sandelius, kuriuose palaikomi 
temperatūra gana žema 37 
laipsnio. Iszsi uneziant pardar 
vimui kiekvienas suris suvy
niojamas in maiszeli, ant kurio 
užraszyta, kad tai Lietpvisz- 
kas Suris ir padėtas inmones 
adresas: JOHN ANDRULIS, 
Fountain, Michigan. ‘ -

Toks inpakavimas yrą insta- 
tymais reikalaujamas, kad 
kiekviena gamini, žinant, kas 
ji gamino, butu galima .patik
rinti, ai’ pagal visus sanitarin
ius reikalavimus paruosztas. 
Inmoneje dažnai, lankoki Svei
katos. Inspektoriai, ir nežinia, 
kuria diena jie užįes. Tai'p, kad 
szvara palaikoma pavyzdin-

Per specialia anga. voleliais

gai. • ■ ••
Pienui szildyti, varszkęi kai

tinti reikia taip atiprios .sžilu- 
mos, kad per sanvaite sudegi
nama 8 tonos anglių.

Suriai labai plito, Paraga
vę Lietuviszko Sūrio ir juo pa
tenkinti, norėdavo sau ir savo 
pažinstamiems gauti ir tokiu 
'budu perduodant vienas kitam 
tie sūriai plėtėsi. Dabar gi ir 
Andruliai pradėjo savo gami
nama sūri reklamuoti, kad ju 
seni kostumeriai nebutu su
klaidinti, nes Andruliai Lietu
viszka Sūri gamina pagal re
ceptą, kuri ju tėveliai atsivežė 
isz Lietuvos ir per keliolika 
metu yra gaminamas ir jo ga
myba vis yra tobulinama.

Kurie Michigan Farm Chee
se Co., Lietuviszka Suri gami
nama p. Andruliu, vartoja ke
liolika metu, pripažinsta, kad 
Michigan Farm Cheese Co. Su
ris, gaminamas p. Andruliu, 
Fountain, Michigan yra ska
niausias ir sveikiausias valgy
ti. P. Andrukiai gauna, daug 
laiszku, kuriuose yra labai pa- 
ankiai atsiliepiama apie ju* ga
minam us Surius ir p:raszpnia, 
kad jis butu pavadinąs “Teve
liu ''Suris,“ nes'jis gaminamas 
pagal ju teveliu receptą, kurie 
ji dar 'buvo atsivežė isz Lietu
vos'. Reikia tikėtis kad, kad 
ta įpraszyma p. Andruliai pa
tenkins ir susilauksime Sūrio 
su nauju pavadinimu “Teveliu 
Suris.”

*314

*554
Lėktuvais sūrius gabena in
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Duiles Patarė Pagclba Kaip Apsiginklavimą

gerai iszvaloini vandeniu, mui
lu ir garu.
jamas, dar karta perkosziainas

Michigan Farm Cheese 'Co. 
pasiekia ne tik straips

in ju fabriką atrieda atvežtieji i 
pieno bidonai (betonai). Su
piltas pienas pasveriamas. Be- Sūriai 
tonai nurieda in szali, kur jie nyje pažymėtas vietos, bet isz- 

vežiojai dargi lėktuvais po vi-
Pienas paster ižu o- sa Amerika ir Kanada.

............. prjce $3 ()()
COLORS* R»«i, Black, Green, 

Bine, Gray, Copper.

Amerikos Sekretorius Jo
hn Foster Dulles, ežia pasi- 
szneka ir pasitaria su Kon- 
gresmonu Thomas Gordon, 
Demokratu isz Illinois vals- 
tijo s, Kongreso Užsienio 
Reikalu pirmininku, pirm 
negu jis kalbėjo in kitus Va- 
szingtone, kaslink didesnes 
pagelbos svetimiems krasz- 
tams.

Duiles remia valdžios nu-

sistatyma paskirti beveik 
keturis bilijonus doleriu Už
sienio pagelbos programai. 
Jis sako kad tokia pagelba 
tikrumoje yra apsiginklavi
mas priesz Komunizmą ir 
Sovietu Rusija.

Jis toliau sako kad butu 
tikra kvailyste pasitikėti 
ant Sovietu Rusijos pasiža
dėjimu.
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