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SOVIETU MENULIS DAR 
SKRIS PER DU MENESIU 

AR ILGIAU

WASHINGTON, D. C.— [tai ka mes galime pasakyti? 
Nežiūrint ka musu laikraszti- Mes tik tiek žinome, kad Šo
niukai ir korespondentai rasze vietai mus pralenkė, mums už
ar dabar raszo, tikrai mokinti 
mokslincziai sako, kad tas Ru
sijos dirtinis menulis kuris da-Į 
bar lekia aplink pasauli, skris 
dar per du menesiu ar ilgiau.

Isz pradžių buvo pranaszau- 
jama ir sakoma kad jis už ke
liu dienu ar ilgiausiai už ke-1 
liu sanvaicziu iszdegs ir nu
kris. Bet dabar beveik moks
lincziai pripažinsta kad tas 
Sovietu pagamintas menulis 
dar kelis menesius gali skristi.

Anglijos Žvaigždžiu ir pa
danges žiūrovas ir moksliu
osius A. C. B. Loveli sako, kad 
jis yra tikras kad tas Sovietu 
menulis pražus dausose, nes 
jis ar sudegs ar susimusz su 
kurio planetų. Bet iki sziol 
matyti kad nieko panaszaus 
nėra atsitikę ir vargiai atsi
tiks.

Bet kitas tokis pat mokintas 
mokslinczius in Cambridge, 
Mass,, sako kad tas menulis 
gali skristi -per kelias sanvai- 
tes ar kad ir kelis menesius, 
pirm negu nusileis ar sudegs.

Mokslinczuis Daktaras F. 
L. Whipple sako kad tas So-

1 ' i
vietų menulis gali skristi ir 
gal per kelis menesius. Bet 
Daktaras Rob. Jastrow sako 
kad jis tikras kad tas menulis 
sudegs ar nusileis in viena 
sanvaite ar gal greicziau.

Kai mokslincziai nesutinka

Anglijos Karaliene Elz
bieta Antroji su savo vyru 
Karalaicziu Philip dalyva
vo Kanados tarybos posėdy
je, in Ottawa, Kanadoje. 
Tai pirma syki Anglijos ka
ralystes galva asmeniszkai 
atidarė Kanados tarybos 
posėdi.

Prarijo Daktaro
‘Thermometer’

Penkių metu amžiaus D. 
Minney, sėdi Daktaro ofisą 

ir laukia kol tu§ dažinota
kas jam dabar kenkia ar 
trūksta. Kai jis susirgo 
karsztliga “Flu” jo motina 
norėjo dažinoti kiek jis kar- 
szczio turi. Ji jam in burna 
ir dėjo stiklini ‘thermome
ter’ kuri jis nukando ir pra
rijo. Jis buvo greitai nu- 
vesztas in South Side ligo
nine, Pittsburgh, Pa.

Anglijos Karaliene Elzbieta II Kanadoje

Po kairei prie Karalienes 
Elzbietos sėdi Kanados Mi- 
nisteris, John Diefenbaker. 
Po deszinei prie Karalaiczio 
Philip sėdi Kanados Ben
dras Gubernatorius Vincent 
Massey.

Isz Kanados Karaliene su 
savo vyru atvažiavo in Va- 

akiu užbėgo pagamindami to
ki dirbtini menuli. Musu 
mokslincziai jau daug metu 
kaip darbuojasi kaip tik toki 
menuli pagaminti. Jie nusi- ■
skurdžia kad didžiūnai Vasz- 
ingtone jiems ju darba yra la
bai sutrukdė.

Sovietai dabar tokia pažan
ga yra padare su pavergtais 
mokslininkais, kuriuos jie pa
ėmė in vergija per antra pa
saulini kara. Amerika turėjo 
proga visus tuos mokslinczius 
pasiimti ir isz Sovietu nasrų 
iszgelbeti, bet Politika viską 
taip sumaisze kad mes muszi, 
kara laimėjome, bet visa kita 
prakiszome. Jeigu ežia butu 
galima ka nors kaltinti, tai 
galėtume pirsztu rodinti in 
Prezidentą Franklin D. Roo- 
sevelta ir jo patarėjus. Ame- 
rikiecziai turėjo gera proga 
per kara paimti visa Berlyną, 
kur tie mokslincziai buvo, bet 
del Politikos, musu armijos 
buvo sustabdintos prie pat 
miesto, ir turėjo laukti kol So- 
vieut armijos pribuvo ir ta 
miestą užėmė ir to miesto 
mokslinczius pasisavino. Mes 

; ir sziandien neturime tokiu 
mokslincziu, kokius Sovietai 
pasigrobė isz Vokietijos.

------------------------ .

SKAITYKIT
K?“ “SAULE” =^3SI

PLATINKI!’!

szingtona, kur Prezidentas 
Eisenhoweris su savo žmo
na ja sutiko ir pasveikino. 
Dar iki sziol nei vieno kra; 
szto atsotvas ar valdininkas 
nebuvo taip iszkilmingai ir 
triukszmingai priimtas ka
ip Anglijos Karaliene buvo 
priimta Vaszingtone.

Isz Amerikos
ARKINSAS VALSTI
JOS GUBER, STEN
GIASI ISZSITEISINTI

LITTLE ROCK, ARK.—
Arkirsas valstijos Gubernato
rius Faubus dabar stengiasi 
iszsiteisinti; jis yra stengęsis 
net ir papirkti kelis augsz- 
Puspolitikierius, kad visas tas 
Juoduku klausimas jo valsti
joje butu baigtas. Bet jis da
bar jau per toli yra nuėjės; jis 
dabar yra susikirtes su Ame- 
rijos Prezidentu Eisenhowe- 
riu, ir nežiūrint, ar mes esame 
Republikonai ar Demokratai, 
mes žinome kad reikia laikytis 
valdžios Instatymais. Mums 
tokie Instatymai gali nepatik
ti, ir mes galime taip vieszai 
pasakyti, bet kol tie Instaty
mai randasi valdžios knygose 
mes turime su jais skaitytis!

SUGIRUVO
NAUJAS TILTAS

KANADA. Kanadoje prie 
Taikos upes, naujas tiltas su
griuvo. Tiltas kasztavo keturi 
milijonu doleriu. Tiltas nu
truko susisekimas didžiuoju 
keliu, kuris per 1,500 myliu 
eina in Alaska.

JAU PASIUNSTA IN 
LIETUVA IR SIBIRĄ!

Tukstancziai Siuntinė
liu Su Vaistais Ir 

Szimtai Kitu
Siuntiniu
—

Isz BALF’o Veiklos 
Vokietijoje Ir Kitur
Balfo pirmininkas Kan. Dr. 

J. B. Konczius aktyviai daly
vauja invairiose tarptautine-! 
se konferencijose ir gina pa
bėgėliu, ypatingai Lietuviu ir 
kitu pabaltiecziu teises ir rei
kalus. Szimet Gegužes 27-29 
d. d., jis dalyvavo Genevoje, 
Palais des Nations, tarptauti- I 
neje szalpos organizacijų, vy
riausybių atstovu konferenci
joje (szukiu: “Pabėgėliu vei- 
kimos sziandien ir rytoj”) szi
met Rugpiuczio 5-9 d.d. irgi 
Genevoje tarptautinėje konfe-J 
rencijoje emigracijos reika
lais.

Szimet Rugsėjo 10d., kvie- 
cziamas Jungtiniu Tautu. 
Auksztojo Komisaro Pabėgė
liu Reikalams Dr. Lindt, pir
mininkas nuvyko in konferen
cija Genevon, kur Palais dės 
Nations svarstoma negalin- 
cziuju emigruoti pabėgėliu įn- 
kurdinimo reikalai.

Rugsėjo 27 d., Rymoje in- 
vyks R. Kataliku Bažnyczios 

į vadovaujamos Emigracines

Už Geležines Uždangos
VILNIAUS RADIJAS

Garsino Dzeržinski
VILNIUS, LIETUVA. — 

Vilniaus radijas Feliksą Dzer
žinski vadina žymiausiu Lie- 

i tuvos revoliucionieriumi. Tam 
i 

' buvusiam Bolszeviku czekos 
virszininkui, Rugsėjo 11-ta d, 
suėjo asztuonos deszimts metu 
nuo jo gimimo.

Vilniaus radijas ta diena 
garsino Dzeržinski kaip viena 
isz žymiausiu Lietuvos revo- 
liciniu veikėju. Pažymėjo, kad 
jis gimęs Vilniaus gubernijoje, 
Lenku dvarininko szeimynoje. 
1917 metais jis buvęs iszrink- 
tas Bolszeviku partijos nariu 
ir tais pat metais Lenino pa
siūlymu paskirtas visos Rusu 
Jos ypatingosios komisijos 
pirmininku.

Vėliau buvo ir visos jungi
nes liaudies ūkio tarybos pir
mininkas. Czekos virszininku 
iszbuvo iki savo mirties, ku
rios ne visai aiszkios aplinky-

Eroplano Nelaime; Keturi Sužeisti

Czia ugniagesis peržiūri 
eroplano liekanas, kad ne- 
isztiktu gaisras in Torrance 
California,. Eroplanas sten
giesi nusileisti per audra ir 
nepataike in vieta jam nusi
leisti ir sudužo. Daktaras

Komisijos konferencija. Joje 
dalyvaus Vysk. V. Padolskis 
ir padarys praneszima apie 
Balfo emigracine veikla per 
paskutini deszimtmeti.

TURKIJA ATMETE 
SIRIJOS 

KALTINIMUS
ANKARA, TNRKIJA. —

Turkija pasiuntė Sirijai laisz- 
ka, atmetanezia kaltinimus, 
kad Turkija ruosziasi pulti 
\%t Sirija. Turkija pareiszke, 
kad Sirija savo kaltinimais 
nori pridengti Sovietu žings
nius artimuose Rytuose.

^Pirkie U. S. Bonus! 

bes. Vilniaus radijas szitaip 
nusako: “Mirė jis 1926 metais 
Liepos 20-ta diena, nuo szir- 
dies ligos, kuri isztiko ji po 
liepsningos kalbos partijos 
plenume, nukreiptos priesz 
Trockį ir kitus partijos prie- 
szus.

Gryžo Devyni 
Lietuviai

VILNIUS, LIETUVA. — 
Isz Pietų Amerikos, Argenti
nos gryžo in Lietuva devyni 
Lietuviai. Taip pranesza laik- 
rasztis' “Tiesa” ir Vilniaus 
radijas.

Tarp sugryžusiuju esąs Je
ronimas Puzonas su sūnumis 
Albinu ir Romualdu, kurie 
priesz dvideszimts metu buvo 
iszvyke isz Daugu. Kiti gryžu- 
sieji esą yra: Jankūnas, Ute- 
niszkis Kazys Dijokas su žmo
na Elvyra ir sunumi, ir Pane- 
Gežietis Vladas Mauragis su 
žmona.

ir trys vaikai buvo labai su
žeisti toje nelaimėje. Sze- 
szi žmones, kurie buvo na
muose per siena to gara- 
džiaus in kur tas eroplanas 
sudužo nebuvo sužeisti.

o o o

PRANCŪZAS GAVO 
NOBELIO DOVANA

STOCKHOLM, SZVEDIJA.
— Prancūzu raszytojas, Al
bert Camus, 43 metu, szian
dien paskirta 1957 m., Nobelio 
Literatūrine Dovana. Jis gaus 
keturios deszimts tukstaneziu 
doleriu.

3 ESTAI PABĖGO
STOCKHOLM. — Stock- 

holmo laikraszcziu žiniomis, 
trys Estai, mažu buriniu lai
veliu pabėgo isz Talino ir la
bai iszvarge, iszbadeje, pasie
kė Szvedijos pakraszti.

Jie ne isz kart pasuko in 
Szvedija, bet ilgoka laika ju
roje plaukinėje, plūduriavo, 
kol ryžosi in savo nepaprasta 
žygi in laisve. , j

Jordano Karalius

Jaunas, dvideszimts dvie
ju metu amžiaus Jordano 
Karalius, Hussein; atidary
damas savo Kongreso posė
džius in Amman, pirma sy
ki nuo Birželio menesio vie
szai kaltino buvusius val
dininkus sakydamas kad jie 
tada norėjo ji nužudinti.

KANADOS
LIETUVIAI

Atsilankė In Lietuva
KANADA. — Lietuviu de

legacija isz Kanados buvo at
silankiusi in Lietuva. Aisz 
kus dalykas, szita Kanados 
Lietuviu delegacija sudarė 
vien tik isztikimi Komunistai, 
arba Komunistu draugai ir 
rėmėjai.

Penkiolikos nariu delegaci
jai vadovavo Juozas Lesevi- 
czius.

Rugpjuczio asztuoniolikta 
diena delegacija iszkilmingai 
buvo sutikta Vilniaus aero
drome. Isz Vilniaus radijo ir 
spaudos praneszimu apie Ka
nados Lietuviu delegacijos 
lankymosi Lietuvoje aiszkiai 
matyti, kad jiems yra parodo
mos tik Lietuvos “szviesio- 
sios” puses, kad gryže in Ka
nada jie galėtu papasakoti, 
kaip gera gyventi Sovietu val
domam kraszte.

Vienok kaip atsitiko su kai 
kuriais gryžusiais isz Lietu
vos, Urugvajaus Lieutviaiš 
turistais, keleiviais, ne visi 
sugryže pasisakė esą sužavė
ti tuo, ka Lietuvoje jie buvo 
mate.

PANAIKINS
PI R S Z T U 

NUSPAUDAS
WASHINGTON, D. C. —

Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles ir valdžios ben
dras tardytojas, Brownell, re
miantis Kongreso suteiktomis 
teisėmis, nutarė pamaikinti 
pirsztu nuospaudas paszpor- 
tuose atvykstantiems užsie- 
nieeziams in musu kraszta.

Sovietu Rusija yra seniai 
taip reikalavus, ir už tai nesu
tiko pasiunsti savo sportinin
kus pas mus per tarptautines 
rungtynes. ,
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Kas Girdėt
Daug- pradiniu mokyklų už

sidarė del tos Influenzos ligos. 
Mums iszrodo kad valdžia 
žmones pbr daug iszgazdino 
su szita liga ir daktarai pui
kiai pasipinigavo su tais czie- 
pinimais. Kelios valdžios už
draudė ta ėzieipinima, kaip tik 
del to kad žmones neiszgaz- 
dinti ir neduoti daktarams pa- 
sipiniguoti.

Kiek gero vardo darbininku 
unijos iki sziol turėjo, tai jau 
jos ir ta prarado kai Hoffa 
laimėjo Teamsters unijos pir
mininko vieta. Visi gerai ži
no kad jis sukczius, neteisin
gas, melagis ir vagis. Bet uni
jos vadai, viso to Pepaisinda- 
mi, ji iszrinko, nežiūrint to 
kad ir per tuos ju rinkimus 
tas ju vadas buvo po kaucija 
ir buvo ir yra Kongreso komi
sijos intartas ir beveik jau da
bai' pasmerktas.

1 " • • ■ "

Galimas daigias kad taksos 
ateinancziais metais bus nors 
biski sumažintos. Bet tai dar 
tikrai negalima pasakyti. Pa
reis nuo to, kiek valdžia ir ka- 
riszkas sztalbas reikalaus tais 
metais.

geriau.
Aiszkus alykas, fabrikantai 

ir kompanijos džiaugiasi ir 
laukia pamatyti kas tenai atsi
tiks. Dabar fabrikantai jau 
drąsiau atsikerta visoms uni
joms, gerai žinodami kad 
žmones žino apie uniju vadu 
suktybes.

Pypkes Durnai

Kas Turi,...
Kas turi Amerikoj 

užtektinai pinigu,
O nežino koki bizni užsidėti,
Tegul sau insitaiso 

spaustuve, ir
Iszleidineja Lietuviszka 

laikraszti!

Dabar visi rūpinasi apie 
statymą nauju ir puoszniu mo
kyklų, bet retai girdėti kad 
kas susirupintu mokytojais. 
Iszrodo kad mums labiau rupi 
mokyklų kam'barai negu mo
kytojai. 

• •
Valdžios atstovai sako kad 

ateinancziais metais bus sta
toma daug nauju ir dideliu 
namu. O daugiausia bažny- 
cziu.

Valdžia perspėja kad mes 
nepirktume nei stocku, nei jo
kiu bonu per paczta, nes bai
siai daug palszyvu kompanijų 
priviso', kurios savo bizni ve
da per paczta.

Dabar vis sunkiau ir sun
kiau stoti in kolegija ar uni
versitetą. Tiek daug jaunuju 
dabar klebena ui tu mokyklų 
duris, kad ju virszininkai da
bar gali pasirinkti ir pareika
lauti kad tie kurie stos in tas 
mokslo instaigas butu tikrai 
tinkami ir gana mokinti.

1 • • 1

Ir visos kolegijos ir univer
sitetai pakele pabrangino sa
vo kasztus del visu studentu. 
Dabar daug daugiau kasztuo- 
ja eiti mokslus in kolegija ar 
universitetą negu pirmiau 
kasztavo. .

Fabrikantai ir didelius kom
panijos skundžiasi kad nega
lima surasti gana tinkamu 
žmonių, kurie galėtu užimti 
atsakomingas vietas, nors al
gos eina nuo dvideszimts ligi 
szimto tukstancziui doleriu in 
metus. Ir valdžia panasziai 
nusiskundžia.

Bankos dabar vėl ima pini
gus lengviau skolinti, nes be
veik visos bankos per daug 
pinigu turi ir nebežino ka su 
jais daryti.

Iszrodo kad < laba r gali kil
ti revoliucija, sukilimas viso
se unijose po paskelbimo visu 
tu suktybių in Teamsters uni
ja. Ir tas galėtu būti visiems

Lietuvos 
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys
Achanbengeryte, Adele ir 

Ona, isz Bartininkų gyvenu
sios Naumiestyje.

Andri jauskiene-Vaznai te.
Augustinas, Jonas, sūnūs 

Praniciszka.us.
Bagdonas, Jonas ir Pranas, 

isz Požeriu k., Skaudvilės vai., 
Tauragės ap.

Balcziunas, Julius ir Juo
zas, isz Bartininkų valscz.

Biclviene-Vaznaite, Ona.
Duckoviczius, Juozapas, jo 

vaikai Juozapas, Juzefą ir 
Petronėle.

Eicas-B ar t u szy t e, Mari jo na 
ir jos sesuo Kaibauskiene Ona, 
duktė Juozo isz Gaures vai.

Grigaitiene, Agota, duktė 
Mato, vyras Jonas, duktė Al
dona, kilę Papecziu k., Aly
taus ap.

Grinius J. ir žmona Minei- 
kaite, Jadvyga.

Islinskaite, Vanda.
Jurgelums, Stanley, sūnūs 

Stanislovo.
Karbauskiene - Bartuszyte, 

Ona ir jos sesuo Eicas, Mari
jona, d. Juozo isz Gaures vai.

Kazimierenas, Feliksas.
Kliant, Ignas, sūnūs Povilo., 

. .Kliunka, Vladas, sūnūs Sta
sio, jo žmona Rekliute, Vanda.

Krukonis Juozas, sūnūs Ju
ro ir Katrės, isz Klepocziu k., 
Merkines vai.

Kuraszevicziene, Jadvyga, 
duktė Adomo, ir vaikai Alber
tas ir Elena.

Kuskyte - Tamulevicziene, 
Marijona,. duktė . Aleksandro 
isz Kvedaruos parap.

Levdanski Paul, suims Ado
mo.
Mekszraitis, Romualdas Fer

dinandas Jonas, sūnūs Jono.
Melninkaitis, Antanas, gy

venęs Detroit, Mich.
Mineikaite-iGriniene, J advyf- 

ga ir vyras Grinius J.
Norbutiene-Rubyte, Ona, 

duktė Juozapo.
Pruszka, Jonas, sun. Vinco 

isz Aniksztu k., Kietaviszkiu 
parap., Semeliszkiu vai.

Racziukaitis, Jonas isz Sza- 
kiu ap., isz Vokieitjos buvo 
nuvykęs Angį i jom

Rekliute, Vanda, vyras 
Kliunka, Vladas.

Ruby te- Norbu t ie ne, Ona,
duktė Juozapo.

įSaireika, Albertas, J. ir

Karolis.
Tamulevicziene - Kuskyte, 

Marijona, duktė Aleksandro 
isz Kvedaruos parap.

Vaiczekauskas, Petras, gy
venęs Aurora, Illinois.

Valužis, Aleksandras, suims 
Juozo.

Vaznaite - Andrijauskiene.
Vežei i s, Jurgis, sun. Jono. 

Tėvas buvo isz Musteniu vai., 
Semeliszkiu vai.

Bandzevicziene - Mažeikai
te, Antanina Regina, duktė 
Teofliiaus, vyras

B a n r z e v i cz i u s, Antanas.
Barauskas, Antanas, sūnūs

i
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Neiszsižadek Motinos 
Savo

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

būti Szvento Lozoriaus, nes 
szinkarka pasakė, kad ten ga
les dasižinot ka nors apie ta 
ubage, nes ten gulėjo sirgda.- 
ma ant kojų.

įSkubei dabar ėjo ulyCzia ve
da nezia in priemiesti Wesola 
vadinama, kur uvo ligonbutis 
Szv. Lozoriaus.

Navatnei skamba toji pra
varde priemiesezio Wesola ir 
rodos suvis neteisingai praini- 
netas, jeigu dasižinosime, jog 
ant to priemiesezio apart li- 
gonbuezio Szv. Lozoriaus sto
vi klinika, jog tuom keliu 
apart kito, dažniause galima 
matyti tarnus ligonibuezio juo
dais uždangalais užklotose ve
žimuose vežanezius laidoti la
vonus, suvyniotus in szaudus 
kuriu po smert gimines savo 
kasztu neturi jokio turto už ka 
galėtu palaidoti kuna jo po 
mirti.

Kaip būti gali linksmi toje 
vietoje, kur nieko linksmaus 
nemato praeigis,. kur prisi- 
žvelgt gali tik in tuos liūd
niausius regėjimus laidojimo 
negyvėliu ir gabenimo' in li- 
ligonbuti visokiu, iszbliszku- 
siu sudžiuvusiu, sužeistu, vai- 
tojeneziu, ledgyvu ligoniu? 
Apie linksmybių czion kone 
suvis nei manstyt negalima, 
matant ta viską, bet einant ke
liu per priemesti Wesola ap
statyta klosztorais ir bažny- 
cziom praskindusiom žalumy
ne medžiu isz už kuriu kone 
tik vieni boksztai stiro, darosi 
žmogui ant duszįos kaip tai 
saldu, miela, mes czion visur 
vieszpatauje malszumas ty
kumą, nikeo ne girdėt, apart 
cziulibejimu paukszteliu, tu 
gyventoju žalumynus, ap- 
szviestis sziltais spinduliais! 
saules. Akys praeigio su mei
lingumu ilsėsi tose žalumyne- 
se medžiu ir ausys užsiklauso 
in eziulbejima užgavinejenti 
szirdi žmogaus drabnu pauk
szteliu. Bet tuom liūdniau bu
na žmogui, tuom didesnis so
pulis suspaudže jo szirdi, kada 
paregi save karitoriuose li- 
gonbueziu, kur visur vieszpa- 
tanje mirtina malšzt ir tiku
mą, pertraukineta laikais ty- 
kum graudum dejavimu da- 
einaneziu isz vidaus ligonibu
ezio.

—Tu-gi paežiu jauslu ir 
inpudu datyre ii- Pranas eida
mas in ligonbuti jieszkot savo 
motinos. Paregejas daugybia 
ligoniu iszibliszkusiu, sudžiu
vusiu, 'susijudino, karezios 
jauslus pabudo jo szirdi je; 
pirmu kartu dar savo gyveni
me buvo ligorJbuti; pirmu kar

tu paregėjo ir pažino abi sza- 
les gyvenimo.

Dairėsi po didele sale ar 
kur tarp tu iszibliszkusiu vei
du nepažins savo motinos; 
jieszkojo jau ne isz privalumo, 
o isz meiles suniszkos; bijojo 
pasitikti motina kareziamoje, 
nes ten ja. rastu girta, bet da- 
si'žinojas, jog jije ligoributijė 
ir gal czion reikalaują jo pa
gelbės, vietoje baimes, pasi
gailėjimas apėmė jo szirdi, da
bartės geido ja paregėti pa
sveikint ja ir suraminti ne
laiminga. Bet ant tuszczio 
jieszkojo po visas loveles aki
mis, niekur nužvelgt negalėjo 
pažinstamo veido.

— Gal persimainė teip kad 
jos .suvis pažint negalima, pa- 
manste sau, ir prisiartino prie 
sesers mielaszirdystes, kuri 
pyle in szaukszta tuokart gy
duoles del kokios tai ligones 
ir paklausė apie Valentina 
Gvazdikiene.

— Buvo, atsake sesuo, bet 
jau senei apleido ligonbuti.

Ir pasilenkė prie ligones 
su gyduolėm.

Pranas žvilgterėjo ant ligo
nes ir staigai susilaikė, nes jau 
buvo pasirengiąs iszeit isz li
gonibuezio; matomai jis ligo
nėje pažino ka toki.

Kada zokoninke nuėjo prie 
kitos lovelse, jis prisiartino 
prie loveles ir prisilenkęs prie 
ligones paklausė:

— Ar-gi jus ne Blažiejene 
motina Juozo? /

— Teip, teip sunau, 'mano 
isztare ligone silpnu balsu.

Buvo tai motina Juozo mo
kintinio, kuris kaip žinome ei
damas su knygom po> pažaste 
su poniszkais vaikais isz mok- 
slaines susitikias su Pranu 
valkata priesz cukrinia, paža
dino jame geisme kitokio gy
venimo.

— Kur-gi jusu sūnūs?

— Kur? Dievas ji žino, nu
ėjo in svietą suvis pamirszo' 
apie motina.

Pranas nulindo, žodžiai tos 
moteres 'būtent sunkus, ak
mens nupuolė jam ant szir- 
dies. Teip pat-gi jo motina ga
lėjo pasakyti apie ji, gal isz- 
tikro skundžesi ir jo' motina 
ant jo, jog pamėtės ja, iszibego 
in svietą nežine kur? Mate ne
dorybių ir nedekingystia, gim
dytojams savo Juozo, bet ji 
paniekint negalėjo, nes ir jis 
buvo pamirszes apie motina 
suvis, dasižinot kur jije apsi- 
vereziai kitam laikui iki kolei 
kunigas ne primine jam.

—* Atidavėm ant jo visa 
savo turtą, idant padaryt ji 
žmogumi augszcziau *stovin- 
cziu nuo mus, idant suteikt 
jam laimingesnia ateiti, o da,- 
bar kada pasilikau paszle ne- 
turinezia pajiegu užsidirbti 
sau nors ant maisto, kad pa- 
puolau ant sveikatos pamirszo' 
apie mane visiszkai ir nei ne 
pasirūpina dasižinot ar moti
na jo«gyva ar ne? Iszsižadejo 
savo motinos ir nepasakos nei 
Dieve užmokėk už jusu storo- 
ne, iszejo Dievas žino kur! 
Kalbėjo motere sunkiai kvė
puodama ir kone ant kiekvie
no žodžio silsedamasi.

— Ir nei laiszko neraszo 
pas jus?

— Ne, atsake motere ir 
sunkiai atsiduosa, Užmerkė 
akis.

Pranas atsisveikino ja, bet 
ne ant visada, nes kas kelios 
dienos atsilankydavo in ligon
buti atlankyti ligones. Tokiu, 
budu norėjo nor kitai motereij

iszmoket skoles, suniszkos 
meiles, nes apie savo locna i 
motina niekur nieko dasižinot 
negalėjo. ;

VIII.
Pranas an,f vakacijos su- 

gryždavo kas metas pas savo 
ajpglaubeju. Ne buvo tai jau 
vaikinukas, o vaikinas patar- 
pias au'gsztas i r patogas. 
Szviesus plaukai persimainą 
ant atmšesniu, mėlynos dide
les akys, buvo pilnos ugnies ir 
iszmintingiumo. Po nose jau 
pažymu buvo g-erai tamsus 
uselie kas da patogesniu darę 
jo szvelnu veidą. Tas jo poto- 
gunias ir paveikslas atkreipė 
ant saves teminima locnininko 
kaimo ar dvarponio tuom la
binus jog nuo savo sunaus, ku
ris mokinosi drauge su Pranu 
Gvazdiku vienoje mokykloje, 
ka tik keliom klasom žemiau, 
nuo jo dasižinojo apie talentus 
ir spėka moksle, apie jo do
rumą ir teisingumą.

Vien kart dvarponis Ne- 
deldicni po Misziu, nusidavė 
in klebonyje pas kleboną no
rėdamas .pasimatyti su jo au
gintiniu ir pats persitikrinti, 
ar tai tiesa ka apie ji kalba.

Rado kunigą tiktai viena, ir 
tuojaus be jokiu inžangu pra
dėjo.

—• Ar klebonas vienas rau
dasi? Del to pradėsiu pirmiau- 
se kalba apie tavo augintini, 
kuris man patinka, p priek 
tam, kaip girdžiu, ir ne kvai
las; puikus esi augintojas jei
gu ji iszkieravinai ant gero 
žmogaus.

— Viskas yra galybėje 
Dievo. Teisingai yra puikum 
vyru, atsake kunigas. Jis gali 
būti paveizda geriause del 
daugelio!

— Tas teisybe. Tuom la- 
biaus-gi džiaugiuosiu, jog, at
sitikimas davė man turėti to
ki žmogų arti mano vaiku.

—i Asz manau, jog jis ne
atsakytu man tos malones, jei
gu pavesta1!! jo valdžiai savo 
sunu, idant savo paveizdingu. 
elgimosi vestu keliu dorybes 
ir mano sunu.

—< Isztikro, su noru priims 
ta užduota.

—■ Tas mane labai džia u gi
na rūpinsiuos isznagradint 
gausiai darbo tokio . žmogaus, 
ir noretau kuoveikiause pa.- 
žint ji areziau. Praszau kuni
gą pribut su juom drauge pas 
mus in dvara ant pįetu.

Netrukus po tam, atsisvei
kino kunigą ir nusidavė pas 
save laukti svecziu ant pietų.
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Neiszsižadek Motinos Savo

(Tasa) 
• I

Su via reikalingai Pranas 
’baiminosi tuom jog ji seni pa
tinstami tuojaus pažins, keli 
metai visiszkai atmainė ji kad 
vargei kas pažintu ji ten dar
bai- norint ir geri aus e buvo 
pažinojus, o velei, tu kurie ji 
geriause pažinojo, kurie buvo 
jo s and r augai, valkatų, jau 
ant trotuaru suvis nebuvo; 
iszaugia pasislėpė kur in ka- 
vones, gal lik naktimis iszeiti- 
neje ant uždarbiu. Baime su 
kokia važiavo in Kriokava, 
tuojaus apleido- ji po keliu 
dienu buvimą ‘teniais, persiti
krino' visiszka, jog niekas jo 
nepažinsta, o jis ir prie nieko 
neprisipažindavo. Tas ji viss 
iszkai apmalszino. Būdamas 
laisvu nuo baimes, visus savo 
geismus, visus teminimas at
kreipė ant mokslo ir netrukus 
stojosi vienu isz geriausiu mo
kintiniu, pirmutiniu spėkose 
ir darbszume. Paklusnumu, 
szvelnumu ir dorumu iszsinau
dojo del saves prilankuma mo
kintoju ir mokintiniu, draugu.

Po pusei metu mokslo, teip 
toli nuėjo, jog jau pats, gavo 
mokinti kitus, isz ko pelne tiek 
kad galėjo pats save maitinti 
ir užlaikyti gyvenimą. Būtis, 
koki jam kunigas, globėjas 
samdė, pasirodė jam per bran
gus, deltogi pasisamdė pats 
sau maža kambarėli ant tre- 
czio gyvenimo, už kuri pats 
galėjo samda užsimokėti. Ku
nigas atlankė ji dažnai tyrinė
damas kožnai žingsni jo elgi- 
muosia, atsidžiaugt negalėjo 
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matydamas savo augintini to
kiu, kokiu kiekvienas žmogus 
but privalo.

Norėjo jam norint maža pa
spirti davinet mėnesinei, bet 
matydamas, jog vaikinas daug 
laimingesnių jauczesi užproce- 
vodamas pats ant saves, nerei
kalaudamas svetimos procios, 
ne bruko jam savo paszelpos, 
tikėdamas ant velinimu vaiki
no ir tik atvažiuodamas pas ji 
atveždavo jam dovanas, pri- 
pirkes visokiu knygų, kuom, 
dare neapraszoma džiaugsma 
vaikinui. Kunigas jautėsi vi
siszkai lamingu, jog jo 'mažjas 
nuopelnas, arba maža gerade- 
ryste alnesza gausiu vaisiu, 
džiaugėsi ir dekavojo. Apveiz- 
dai jog per jo pagelba isztrau- 
ke vaikinuka nuo amžinos pra
pulties ir vargo ant szios pa
gaules.

Ineikime dabartės in kam
barėli Pranuko ir prisižvelki- 
me,in jo gyvenimą. Vaikinai, 
kuriems Vieszipats Dievas už
laikė gyvus gimdytojus ir ap
tiekė jus szioku tokiu turteliu, 
nei numanomo neturi apie pa- 
haszu gyvenimą, koki vede 
musu doras vaikelis Pranukas.

Pažiūrėsime. 7
Ant treczio gyvenimo-, szale 

trelpu vedancziu ant augszto-, 
radosi mažas kambarėlis, ku
riame tai gyveno Pranas. 
Kambarėlis buvo ne tik mažas 
bet ir žemas, kad Pranas leng
vai, galėjo su galva dasiekt lu- 
bu. Vienam kampe prie duru 
stovėjo mažais geležinis pecziu- 
kas, prie kurio stovėjo indelis 
blėkinis. su anglėmis; kitam 
kampe stovėjo lovele, o prie
lovos mažas stalelis, užkrau- dse pakele augsztini ranka, ir

tas visokiom knygoms, o prie 
stalelio viena prasta kedel 
Sztai viskas, ka matome kam
barėli Prano; norint rakandu 
suvis rodos nedaug-, o vietos 
suvis mažai pasiliko kambarė
lyje, kad vos apsisukt buvo; 
kur. I

Atsakancziu prie buczio bu
vo ir gyvenimas locnininko; 
.szmotelis juodos duonos su| 
puodeliu pieno buvo jo pusry- 
cziais, ant pietų eidavo in 
prasta restauracijai, kur su
valgęs už kelis centus pietus, 
sugryždavo velei prie mokslo 
in mokykla. Vakare nusipir
kęs velei už kelis centus-svies
to, kuri dar ne visada ant syk 
suvalgydavo, norint anksti 
niekados gult ant atisio ne
eidavo, nes daug darbo pats 
sau uždavinedavo (Skaitymu 
visokiu knygų.

Tokia pro'ce nenuilsanoziai 
dasimuszjuejo Pranas prie ge
resnes ateites ir buvo laimingu 
ir užganėdintu isz tokio pras
to savo locno uždarbio.

Vienkart sugryžes Pranas 
isz mokyklos 'pradėjo kurt ug- 
ni pceziukeje, inejo kunigas, 
globėjas. Pranas įpriszoko prie 
jo ir- karsztai pasveikino, pa- 
bucziuodamas jo rankas.

— O, susimuczinau gerai, 
tarė kunigas sunkiai kvėpuo
damas; ant mano senu metu 
tai truputi per augsztai reike 
lipti.

Pranas nubėgo prie lovos 
padėjo pagalvi ant braunos ir 
prasze sėstis, džiaugdamasis 
paregeimu savo • geradejaus. 
Kunigas vienok atsisėdo ant 
kėdės, liepdamas pagalvi pa-
dėt ant vietos. Po- tani prasi
dėjo tarp juodveju pasikalbė
jimas, apie mokslą, mokslaines 
apie visokius dalykus tame 
reikale; pagalinusi kunigas 
pradėjo klausinėti alpie Krio
kavęs gyventojus, apie czion- 
aitinius vargszus ir ju būda 
gyvenimo, primydamas Prai- 
nui jo praeita. Ant galo, kuni
gas insižiurejas in veidą Pra
no, tarė su svarbumu:

—■ Pranu k, tu man dar nie
kad nesakei nieko apie savo 
motina; ar dar gyva?

Tas užklausimas sumaisze 
jaunikaiti, jis to klausimo- nie
kados sau neuždavinejo, ap
kaito labai, nuleido akis susi
gėdijąs ir tarė pusbalsiu:

— Nežiniau.
— Tai szlektai, mano mie

las; tiktai gyvuliai pamirszta 
apie savo gimdytojus, mes 
esame augsztesnais, esame 
žmonėmis, privalome to nie
kados neužmirszti.

Tieje žodžiai, musze in szir- 
di Prano, užstojo valanda ty
lėjimo-. Pranas sėdėjo- su nu
leista galva, kaipo kaltininkas 
priesz sudžia, nežinodamas ka 
pasakyt ant savo iszsiteisini- 
mo.

— Ir niekados nesirūpinai 
dasižiniot kas stojosi su tavo 
motina ir sesere ?

— Baiminausi primyti sau 
praeitos kūdikystes dienu, ku
riu noringai noreczia suvis, 
pamirszti, atsiliepe nedrąsiai 
Pranas. Bijojau baisiai tos va
landos, kurioje, turėjau, kais
ti priesz žmones, už savo moti
na.

Kunigas pasikėlęs nuo ke-

truputi rustu balsu tarė:'
t — Kas tau davė- tiesa gu
dinti persižengimus tavo gim
dytoju? Pamanstik sau, kas 
stotųsi su svietu, jeigu vaikai 
norėtu stotis sūdriomis savo-
tevu? Ne vaikam suvis prigu
li sudint tėvus, jie už savo 
nuodėmės ir klaidas turės at
sakyti patys priesz, sudžia Die
vą, o ne priesz savo vaikus. 
Pranau, toji motere, kurios už
siginei yra tavo gimdytoje. 
Kitos motinos visoje pasaule-

In viena miesteli nuvykiau, 
Kur raudasi Ohajui 

valstijoje, 
Ten gana velnevu ten 

darosi, 
Geria ir labai gerai,

1 Moteres ir vyrai, 
Nuolatos peszasi,

Kas diena provojesi, 
Kiek uždiilba tai ir 

pralaka,
Nuo pedes lyg pedes . 

neužtenka?* * *
Kokia tai mergele turėjo 

keturis jaunikius, 
Bet paniekino visus 

Visi apie ja tupinėjo, 
Bet ne vienas jos 

nemylėjo, 
Vienas puikus vaikinelis 

bet vargingas, 
Buvo del jos^ie kas,

Antras negalėjo pacziuotis,
Ba buvo girtuoklis, 
O treczias buvo pei

ktas, 
Tai del josios netikias, 
Ketvirtas ja iszjuoke, 

Ir in kėlės dienas 
pamėtė, 

Tai mat milžiniszka 
mergina, 

Kad ii- nedidele gana.
Asz mislinau kad gera 

i mergina, 
Jeigu nepristoja vaikina, 

' Ba jeigu ji niekszus 
butu,

Tai kožnas pakulius 
prisikabytu,

Gerai mergele darai 
Tokius užpuolius nuo 

saves varai, 
Už tai vaikina gera 

gausi, 
Koki noresj tai 

iszsirinksi.* * *
Vaikinas panele isz 

Vokietijos parsitraukė, 
Ne ilgai lauke, 

Tuoj apsipacziavo, 
Na ir paežiui e gavo. 
Rodos tiktai gyvent 

riekėjo, 
Bet ka, savo vyro visai 

nemylėjo, 
Su kitais bom'bilais 

pleszkejo, 
Ant savo vyro visai 

nežiūrėjo, 
Beda tau žmogeli

Ka daryt dabar gali? 
Klaida -didele padarai, 

Kad taja “Panele”
* partraukai. 

Sziandien nei paezios nei 
pinigu neturi.

je ne rasi!
Pranas graudžiai pravirko,, 

mėtėsi kunigui in kojas, ir 
glausdamas savo veidą prie jo 
rubu, kalbėjo su gaileste.

— Nusidėjau, teisingai la
bai nusidėjau priesz. Dievai, 
pamirszdamas apie savo moti
na, peržengdamas Jo ketvirta 
prisakylma.

i VU
Ulyczia iszsodyta auksztais 

valakiszkais topelais ėjo Pra
nas in murinia kareziama sto- 
vinezia ant kampo Mogilskos 
ulyczios. Buvo laibai persimai- 
nias ant veido. -Suvis nestebė
ti n a. Gyvenimas jo dabartinis 
buvo teip ne panaszus in jo 
praeita jaunu dienu gyveni
mą, kaip giedri saulėta pava
sario diena. Buvo pamėtės ta 
savo nemiela gyvenimą, buvo 
kaip jam rodėsi palaidojus jau 
savo tamsia nemiela praeita, 
nemanste suvis daugiau susi- 
eit su ja, o dabarties, sztai žo
džiai kunigo, prikėlė bu,sent ja 
velei isz numirusiu, pažadino 
iszmeitnejimus nusprendė eit 
atjieszkot motina savo. Bet 
kuom areziau prisiartinejo 
prie kareziamos, -tuom primi-

Skvajeris — Kodėl tu teip 
nemielaszirdingai sumusziai 
szita žmogų?

Kaltininkas — Mat asz 
buvau gerai užsigeriąs ir 
mislinau kad tai mano pati. 

m

i
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to see these invitations tor yourself. And please don t let that 
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nimas tos moteres skarmaluo
se, kuria jis kada tai vadino 
savo- motina iszverinejo jame 
nelietas jausiąs, kaskart toji 
motere, kuria rodos, mate savo 
duszio-s akyse, darėsi nuobra- 
desne; nežinojo ar turės tiek 
pajiegu, idant radus ja ten 
prisigėrusią, pasakyt: “Tu esi 
mano motina.” Szirdis jame 
drueziai plake kas tokis užlai- 
kine.jo jame krutinėję kvaip-a; 
buvo-gi ir tokia valanda, ku
rioje protas sznabždejo jam,
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I
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jog privalo paisei apie savo 
žengimą pikta dvasia tempe ji 
atgal ir kalbnio sugryszti bet 
žodžiai kunigo matomai, ga 
tingesni buvo, nes su nepergar 
letina pajiega stūmė ji pirmin 
ir skambėjo- jo ausyse: “Tai 
tavo motina Pranai.”

Dėlto ėjo. Jau paregėjo 
kareziama prakaitas iszsipy- 
le jam ant kaktos ir szurpulis- 
perbėgo per jo kuna. Vienok 
nesitraukė- atgal nei ne stapte
lėjo, ėjo tiesok.

Viduryje kareziamos niekas 
nepersimaine, viskas buvo teip 
pat, kaip ir seiliaus, kada jis 
e-zion ■ gyveno, arba nakvojo, 
nes dienas praleisdinejo ant 
ulycziu miesto. Žinojo jis ge
rai josio-s kožna kamputi, 
kiekviena daigtelis joje esan
ti, o kaip jam rodėsi, viskas 
busaiit sveikino sugryžtan-ti. 
Szinkarka paregėjusi prisiar
tinanti prie jos žmogų jauna 
grąžei pasirodžiusi pasikėlė ir 
paėmė puskvatierki, laukdai-

Persergejo

Ant kalnu Karpatų vienas 
tyrinėtojas paėmė pie-meni 
už vedika, o kada priėjo 
prie baisios griovos, tarė 
piemuo:

— Poneli, dabar bukie 
atsargus, nes jau nuo tosios 
griovos ne vienas gyvulys 
nusi verte.

ma prisakymo kiek duot. Bet 
Pranas suvis nereikalavo deg
tines, jis vis dairėsi po stuba.

— Ka ponui duoti, ar rugi
nes? '

Ne, dekavoju, tarė su 
siergeliaves Pranas, ir po ilgu 
svarstymiu, paklausė:

— Ar ežia ne gyvena tūla 
ubage ?

Valentina Gvazdikiene?
Szinkorka p-ermieravo jau

nikaiti savo akimis, ne galė
dama žinot kas do reikalas 
jam prie ubages, atsisėdo- ant 
kėdės szale baczkos su degti
ne ir tarė szaltai:

— • Ne.'
Stebėtinas dalykas jog Pra

na tas atsakymas užganėdino. 
Rodosi jam jog jau iszpilde sa 
vo privalumą ir bus dabar’ 
laisvu nuo iszmetinejimu san- 
žines; bet pabludo! Nes neli
kai buvo jis tosios nuomones, 
tuojaus velei atsilieipe jam 
balsas duszios, jog neviska 
dar padare^ ko reikalauje pri
valumas nuo- vaiku, dėltb-gi 
velei paklausė: Kur-gi atrast 
galima butu? Arba norint 
dasižinotu.

— 0 ka-gi supaisei gali ta 
girtuokle?

Pranui kraujas musze in 
galva ant tu žodžiu szinkarkos 
veidas apkaito. Skub-ei iszejo- 
isz kareziamos, nes ten jam bu
vo troszku ir baisiainesmagu.

Iszejas nusiszluoste- skepe
taite ir nusidavė tiesok ligon-

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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. . . MALDA ...

Viesz. Jėzaus ir ; 
Motinos Szvencz. Į
Sapnas Motinos Szven- J 

cziausios, mieganezios ; 
ant kalno Alyvų, žemei Į 
Batanijos, bažnyczioj Į 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. Į
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— ‘ ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaityto j aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

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

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

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

Istorija Apie . . . ■ * 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa,
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Žinios Vietines
— Seredoj pripuola Szv. 

Antano, . Marijos C., o Tau
tiszka Vardine: Jautry be. Ir 
tai diena: 1795 m., Rusija pri
jungė sau Didžiąją Lietuva; 
1861 m., Western Union Tele
graph konijpanija pradėjo te
legramas siųst skersai platu 
Amerikos kraszti; 1793 m., gi
mė Lietuvos raszytojas Simo
nas Daukantas.

— Pareitai ir szia sanvaite 
Vyskupas J. Carroll McCor
mick isz Philadehphijos intei- 
ke Sakramenta Dirmavones 
szio j e a piy Ii nk e j e.

— Ketverge pripuolai Szv. 
Rapolio, o Tautiszka Vardine: 
Daugalis. Taipgi ta diena: 
1936 m., Vokietija susitarė su 
Italija susidaryti 'bendra Fa- 
szistini frunta -priesz Europa; 
1795 m., Rusija užėmė Lietu
va; Lietuvos valstybes pada
linimas; 1921 m., du ražbaiuin- 
kai Gerald Chapman ir Geo. 
Anderson, apvogė paczto ve
žimą, troka, pacziame vidur
dienyje ant didžiausios New 
York mieste ulyczios Broad
way, jiedu gavo $1,454,129 ir 
jiemdviem pasisekė laikinai 
pasprukti, pabėgti ‘bet vėliau 
buvo suimti ir in kalėjimai pa- 
tupdinti in Atlanta, Georgia. 
Anderson buvo nuszautas, o 
Cha pm an p a k a r tas.

— Ponia Aldona Kazalo- 
niene isz miesto, turėjo ope
racijai in Ashland ligon'bute.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Chrisantijo ir Szv. Darija, o 
Tautiszka Vardine: Karigaila. 
Ir ta diena: 1941 m., mainieriu 
'bosas John L. Lewisas par 
skelbe straikas visose kasyk
lose kurios kasa minksztas 
anglis plieno fabrikams ir jis 
drąsiai ir vieszai stojosi įpriesz 
Amerikos Prez. F. D. Roose- 
velta; 1936 m., Rymos-Berly- 
no aszis sudaryta, sutarti * 
taip Vokietijos ir Italijos.

— Pareita Petnyczia puib- 
likines mokyklos buvo užsida
rė, isz priežasties kad daug 
vaiku serga mieste, 'bet mo
kyklos atsidaro Panedelyje del 
mokslo.

Shenandoah, Pa. — 
Sirgdama per koki tai laika 
ir gydėsi in Locust Mt. ligon- 
bute, Mare Dombrauskiene, 
(Melauskiute) nuo 37 Schuyl
kill Ave., Shenandoah Hts., 
numirė pareita. Sereda popiet. 
Velione gimė Lietuvoje ir at
vyko in Amerika daugelis me
tu atgal. Jos vyras Jurgis mi
re 1941 metuose. Paliko ketu
ris sūnūs: Juozą, mieste; Leo 
isz Heights; Adoma, Mahanoy! 
City ir Joną, Detroit, Mich., 

sesere Agnieszka Lutai, mies
te ir deszimts anukus. Laidojo 
Panedelio ryta su apiegomis 
in Szv. Jurgio bažnyczioje de
vinta valanda ir palaidota in 
parapijos kapinėse.’ Grabe
liai Oravitz laidojo.

Frackville, Pa. —
John CHzudznik, 49 metu am
žiaus nuo 22 N. Spencer uly., 
likos užmusztas per nupuoli
mo “rako” pareita Ketverga 
in Packer Nr. 5 mainuose, 3:30 
valanda po piet. Jo lavonas 
likos atkastas, surastas Petny- 
czios ryta septinta valanda. 
Velionis gimė Shenadoryje, po 
tam apsigyveno Frack vi lie je. 
Paliko dideliame nuliudime 
savo paezia Ono, po tėvais 
Paulaikiute; dukrele Kristina, 
namie, ir 'broli Juozą, namie. 
Taipgi keturios seserys: pane
le Genia ir W. Balt isz Brook
lyn, N. Y., J Rogers ir J. 
Bresnock, mieste. Laidojo 
Utarninko ryta su apiegomis 
in Aprciszkimo Paneles Mari
jos 1 ažnyczioje devinta valan
da ir palaidotas iii parapijos 
kaĮiinese.

Mount Carmel, Pa —
Buvęs miesto gyventojas, Juo
zas Kraszefskis 34 metu am
žiaus nuo 1802 W. Courtland 
uly., Philadelphia, Pa., likos 
surastas mirtingam padėjime 
per policija ir nuvesztas in 
Temple University ligonbute 
kuris pasimirė pareita Ket
verga, vakare. Policija sako 
kad nelaimingas žmogus at
ėmė sau gyvastį per naudoji

LIETUV1SZKAS SURIS

Jono Ir Angelinos 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 Angelinos 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

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

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra iabai 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

Sieniniai Kalendoriai 1958m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio

Dabar po 50y arba 3 už $1.35 'W!
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Egiptiecziu kariuomenes 
kareiviai plaukia in Sirija 
su savo kraszto Laivyno ka
riszka sargyba. Tie karei
viai buvo pasiunsti in Vi
dur Rytus priesz Turkijos 
kariuomenes, kurios dabar 
spiečiasi prie pat rube- 
žiaus ir grasina Sirijos 
kraszta. Jie pribuvo in La
takia miestą, apie trisde- 

mą dinamito. Velionis pasku
tini karta dirbo del Olney 
Foundry. Paliko savo paezia 
Cecilija ir du sunu.

New York, N. Y. —
Anglijos Karaliene Elzbieta 
Antroji ir jos vyras Karalai
tis Philip per trumpa laika 
lankėsi szitame mieste Pane-

Egipto Kariszka Laivyno Sargyba gocžius gali užimti Amerikos 
Ambasadoro vieta, nes jo alga 
jam neužmoka nei mažiausius 
jo kasztus.

Tik vienas pavyzdis: Anglija) 
savo Ambasadoriams užmoka 
visas j u iszlaidas ir apart to 
moka daug didesne alga negu 
Amerika. Musu Ambasado
rius turi isz savo menkos algos 
iszmoketi visas iszlaidas ant 
visu savo svecziu. Ir tai ne 
taikos, kai tos iszlaidos buvo 
virsz szimto tukstaneziu dole
riu ant metu. O musu Amba
sadorius gauna biski daugiau 
kaip dvideszimts tukstaneziu 
doleriu ant metu.

szimts myliu nuo Turkijos 
Pietinio rubežiaus

Tuo paežiu laiku Ameri
kos Sekretorius John Fos
ter Dulles davė Sovietams 
žinoti kad jeigu jie ežia in- 
sikis tai Amerika nestos in 
kara Egipte ar Turkijoje, 
bet pulsis staeziai ant Rusi
jos. In ta praneszima, gra
sinimą Sovietai dar nėra at

delyje, o U tari) i nke, 12:45 va
landa ryte isz Idlewild aero
dromo iszskrido atgal in Lon
don, Anglija.

New York. —
New Yorko miestas nuo 1950 
metu, neteko 96,488 gyventoju, 
o dabar turi 7,795,471 gyven
toju.

VICE-PREZ. NIXON

Atidėjo Savo Kelione 
In Europa

WASHINGTON, D. C. - 
Baltnamu Atstovas pranesza 
kad Vice-Prezidentas Richard 
Nixonas yra atidėjęs savo ke
lione in Europa iki kitu metu.

Jis buvo pasirengęs iszva
žiuoti in Europa šzi rudeni, 
bet atidėjo ta savo kelione kol 
naujas Kongresas turės savo 
pirmutini posėdi ateinanti me
ta.

Baltnumu Atstovas sako 
kad Vice-Prezidentas jokiais 
budais nebegalejo atlikti savo 
pareikas Vaszingtone ir tuos 
paežiu sykiu iszkeliauti in Eu 

; ropa.
Bet kiti, ypatingai laikrasz- 

tininkai sako kad Vice-Prezi
dentas Nixonas nebeiszdrysta 
palikti Amerikos kraszta 
sziuo laiku, kai tiek daug 
klausimu kasdien iszkyla ypa
tingai isz Vidur Rytu krasztu.

Bet szitiek dabar jau aiszku: 
Nixonui visai -nerupi ateinan 
tieji Rikimai. Jis sako kad jis 
visai nepaiso nei balsuotoju, 
nei,savo partijos szulu, ir jis 
toliau sako kad jis nesistengs 
prisikalbinti kad kas už ji bal
suotu. Jis sako kad jam jo 
darbas jau dabar taip insipy- 
ko ir kad jam jau ligi gyvo 
kaulo inkiro visi tie kurie nori 
kaip jis turi savo pareigas 
jam patarti ar ji pamokinti 
vesti, kad jis pasirengęs viską 
mesti ir gryszti in savo darba, 
kur jis užsidirba keturis ar 
penkis syki daugiau negu val
džia jam dabar moka.

Gaila kad jis yra taip nusi
statęs. Bet tai visai ne naujie
na. Daug gabiu ir intakingu 
valdininku palieka savo dar

sake, bet iszrodo kad jie ge
rai apsiskaitys, negu jie 
iszdrys lysti in ta kraszta. 
Nors Khruszczevas baisiai 
drąsiai bliauja ir spareziai 
straksai, bet iszrodo kad ir 
liausis kazoka szokes kai 
-supras kad Amerika jau 
baiku nekreczia.

□ □ o

bus ir pareigas musu valdžio
je ir gryszta in savo darbus, 
kur jie yra gerbiami ir kur jie, 
gauna tiek daugiau atmokėti.

Jau laikas kad ir musu val
džia ir musu valdžios virszi- 
ninkai susiprastu ir tokiems 
žmonėms tinkamas algas mo
kėtu. Daug gabiu ir mokintu 
valdininku apleido Vaszingto- 
na paliko savo vietas ir gryžo 
in fabrikus ar in kitas pramo
nes vietas kur jie penkis sy
kius daugiau užsidirba.

Iszrodo kad valdžia kaip ir 
musu mokslo sztabas labiau . i . . •.rūpinasi puoszmais kambarais 
negu tais kurie tuose kampa
ruose dirba.

Sovietai deszimts sykiu dau
giau moka savo atstovams, sa
vo dipliomatams negu Ameri- 
Ir tai tikrai sarmata. Szian- 
dien vien tik milijonierius, ba-

Price $3.00 3,,u
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VIENAS SKAITO,.
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 avie
tiniu 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.

Lietuvos 
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

Juozo, nuo Zy'gaicziu.
Bendoraitiene, Marija, vy- 

yrais Adomas, vaikai Adomas 
ir Aldona, kilo isz Marijampo- 
les apskriezio.

Pielcvicziute, Maryte, iszvy- 
kusi isz Kauno 1944 metuose.

Borža, Baltrus .
B u ze 1 a .u s k i e i) e, V k i t o r i j a.
Daunvs, Kazys, sūnūs Joku- 

bo, nuo Rokiszkio.
Duducziute - Kurkulionienei 

Ona, ir Kurkulionis, Jonas.
G adon is, Pranas, sūnūs Pe

tro, isz Panevėžio miesto.
! Jaszinskas, Jonas ir Myko
las, kilę nuo Biržų.

Jesuleviczius, Jonas,, sūnūs 
Jono, isz Pieszcziu kaimo, Pa
nemunes paraip., ‘Szakiu aipsk.

Jokubaviczius, A. J., isz Va
dokliu, Panevėžio apskriezio.

Karenga, Pranas, sūnūs Jur
gio.
Kurgulionis, Jonas ir Dudu
cziute - Kurkulioniene, Ona.

Lukoszevicziene - Staszkute, 
Juze. "

Lukoszius, Jonas, sūnūs Ni
kodemo, nuo Vainuto.

Mažeikaite - Bainrzevicziene, 
Antanina Regina, duktė Tėo- 
f i liaus, vyras

Bandzeviczius, Antanas.
Mikėnas, Jonas, mokytojas, 

gyvenęs Sziluteje ir Kaune.
Mockus, Vincas, sūnūs Xrinco.
Pavilonis, Antanas, 1 sūnūs 

Petro ,ir jo sesuo Staniszkiene, 
Petruse.

Pavilonjs, Julius, sūnūs Ka
zio, gyveno Argentinoje.

Py ragis, Vincas, sūnūs Juo-

Szneideriene, Ane., vyras 
Augustas, vaikai Algirdas, 
Miliute, Onute, Ramute ir Ri
ta.

Stakutis, Jonas.
Staniszkiene Petruse, duktė) 

Petro, ir jos brolis Pavilionis, 
Antanas. ■?/

Staszkus Pranas, sudus Juo
zo.

Strockis, Petras.
Vanagaites, dvi seserys, dūk 

terys Jokūbo Vanago.
Vitkus, Pranas, sunns Juo- 

zo, isz Juszkaicziu kaimo, Szi- 
luvos valsczio. : '

Vitkute, Ona, duktė Jono isz 
Juszkaicziu kaimo, Sziluvos 
valsczio.

Vyszneveckis - Vyszniaus- 
kas, Antanas.

Zitkeviczius, Vilius.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:
Consulate General of America, 

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

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta it 

geidžiame, kad ir visi teisiu 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti, 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, pppiera 
ir kiti intaisymai, nes -uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai dė
ka voj ame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas pž 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingaj 
dėkingi. — “Saules” Redyste,

“Talmudo Paslaptys"

ŽYDU TIKYBOS
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.

Pirkite U. S. Bonus

Uncle Sam Says •

The purchase of U. S. Defense Bonds 
is a method whereby you can make 
your dollars work for America, just as 
they work for you. Our country must be 
strong economically. It should be ap
parent to everyone that defense is ev
erybody’s job. Your part is to buy De
fense Bonds. Every employee in a. 
plant or business establishment should 
be enrolled for the Payroll Savings Plan 
or the Bond-a-Month Plan at his bank. 
A few dollars here or there will ac
complish little, but with everyone doing 
his or her job, America will be econom
ically SCCUrc. ♦




