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Popiežius Ant Radijo Tautu Sanj. Susirinki
mas Paryžiuje

pasi- 
tarp

kad 
tame 
San- 
sako

szio menesio, kada sukanka 
keturios deszimts metu nuo 
Bolszeviku Revoliucijos Rusi
joje.
Prezidentas Eisenhoweris sa

ko kad jis pasikalbės su Re- 
publikonu ir Demokratu Va. 
dais pirm negu jis iszvažiuos 
in ta susirinkimą.

Tautu Sanjungos susirinki
me bus svarstoma kaip butu 
galima tampriau ir areziau su- 
riszti visu tu Vieszpatyscziu 
reikalus. Beveik visu Vieszpa-

POLICIJANTAS I
PASIMIRĖ

PHILADELPHIA, PA. — 
Keturios deszimts szesziu me
tu amžiaus policijantas Harry 
Cannon, nuo Carver ulyezios 
sukniubo prie 4-tos ir Poplar 
ulycziu ir pasimirė. Ugniage
siai ji greitai nuveže in Szv. 
Lukosziaus ligonine, kur dak
tarai pripažino kad jis jau mi
res. Jis palkio žmona, sunu ir 
dukterį.

Už Geležines Uždangos
Sziauliėcziams Pusžali 

Duona Ir Kitoks 
Brokas

Popiežius Pijus Dvylikta
sis ežia rengiasi paspausti 
guzikeli kuris oficialiai ati
darys Vatikano nauja radi
jo stoti in Santa Maria de

Galeria, Italijoje. Su popie
žiumi ežia yra Kunigas Ste- 
fanizzi ir Pralotas Giuseppe 
Calderai.

Isz Amerikos
BUVĘS KALINYS 

NUSZAUTAS

Buvo Nužudęs Viena

Razbaininka
CHICAGO, ILL. — Buvęs 

kalinys, saliuninkas, kuris ke
turi menesiai atgal buvo nu- 
Iszoves viena issz trjiu razbai- 
ninku, kurie norėjo ji nugala
binti, buvo pats nuszautas, kai 
jis vairavo savo “station wa
gon” automobiliu in savo na
mu darža in Lyons. Jis buvo 56 
metu amžiaus Willard O. 
Bates.

Praeita Birželio menesi, dvi
deszimts devinta diena jis nu- 
szove 29 metu amžiaus Frank 
Mustari, kai jis su dvejais ki
tais razbaininkais stengiesi ji 
nugalabinti in Chicagos prie
miesti, Brookfield. Kiti 
paspruko kai jiedu buvo 
žeide saliuninka Bates.

Teismas pripažino kad
tęs nebuvo kaltas, kad jis ta 
razbaininka nuszove apsigin- j 
damas.

Tuo laiku Bates sake kad 
tie razbaininkai ant jo buvo 
užsipuolė už tai kad jis teisme 
buvo liudijęs priesz kelis va
lgius, 1951 metuose.

du
su-

Ba-

ke perdirbti 3,762 kg kombina
to padaryto duonos gaminiu 
broko, o Liepos menesi 2,893 
kg. Tai esą beveik kas menuo. 
Inmones vadovybe duonos 
trboka stengiasi nuslėpti. Bu
halterijos knygose brokas 
klaiuinancziai užregistruotas 
inraszcma mažiau, negu buvo. 
Buvę užregistruota, kad per 
Rugsėjo menesio pirmąjį de- 
szimtadieni broko padaryta 80 
kg, o tikrai vien parduotuvėje 
Nr. 21 Rugsėjo 4 d. Valstybine 
kokybes inspekcija aktu Nr. 
90 iszbrokijo kitose parduotu
vėse, apie tai buhalterijos 
knygose žinių nesą.

Kita duonos gamybos inmo- 
ne Sziauliuose, Duonos fabri
kas Nr. 1, atkakliai negaminąs 
plikytos duonos, kurios varto
tojai reigalauja. Sziu metu 
pirmojo pusmeczio plikytos 
duonos gamybos būda fabri
kas invykdes tik 9.4%. Birže
lio menesi plikytos duonos pa
gaminta tik 8 tonos, o Rugpiu
czio menesi nepatieke vartoto
jams ne vieno kilogramo. “Tu
rėdami dvi stambias duonos 
gamybos inmones, jie (sziau- 
liecziai) visvien priversti imti 
isz ju ne tai ko nori, bet tai, ka 
jos duoda, tenkintis siauru vi
sokiu ir dažnai pusžalia rugine 
duona,” skundžiamasi “Tie
soje.”

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Sziauliu duonos parduotu
vėje Nr. 6 vėlai vakare ir anks
ti ryta visuomet esą pilną pir
kėju, “visuomet ežia triuksz- 
mas, barniai”, raszo “Tiesa” 
Rugsėjo 24 dienos numeryje. 
“Tikra beda su ta menka duo
na. Vartotojai reikalauja pa
gerintos duonos, o mes jiems 
duodame tik paprasta rugine. 
Kur mes paimsime geresnes?” 
Skundžiasi tos parduotoves 
vedeja.

Isz “Tiesos” praneszimo to
liau aiszkeja, kad Sziauliuose 
gyventoju nepasitenkinimas 
jau seniai jaueziamas. “Varto
tojai eile metu raszo skundus 
ir praszo geresnes duonos, pre
kybininkai to reikalauja isz 
jos gamintoju, o pastarieji 
lengvai pažada, bet sunkiai 
duoda.”

Naujasis duonos makaronu 
kombinatas esąs gerai mecha
nizuotas, vienok anot ‘Tiesos’ 
in vairesnes, geresnes duonos 
patiekia tik didžiosioms 
szventems. Pagerintos duonos 
iszleidimo užduotis per 6 me
nesius esą invykdyta tik 27.5 
nuoszimtis. Per 8 menesius 
vietoj plane numatytu 200 to
nu “Rygos” duonos pagamin
ta vos 9 tonos.

Bet ir ta pati pagamintoji 
duona menkos kokybes. Pa
vyzdžiui, Birželio menesi te-

Bilijonierius
su kitais pasi
galima, susitai-
daug svarbiu i tyseziu Vadai yra sutikę da

lyvauti tame susirinkime.
Eisenhowersi sako kad daug 

kas gali būti nuveikta per to
ki bendra susirinkimą, kaip 
buvo nuveikta per Panama 
kraszto susirinkimą.

Izraelio ir Egipto klausimas 
be jokios abejones ežia bus 
iszkeltas. Ir Suez Kanalo klau
simas nebus užmirsztas.

WASHINGTON. D. C. —
I Prez. Eisenhoweris yra laik- 
rasztininkams pasakęs kad jis 
važiuos in Paryžių del 
kalbėjimu ir pasitarimu 
Visu Valstijų Vadu.

Jis sako kad jis tikisi 
; szitokis jo pasirodinimas 
' susirinkime duos Tautu 
jungai gera varda. Jis
kad jis nebežino ar kas gero isz 
to susirinkimo iszeis, bet kad 
jis pasirengęs 
tarti ir jeigu 
kinti, kaslink 
klausimu.

Mes jau ana sanvaite rasze- 
me, kad Eisenhoweris važiuos 

i in Paryžių ir tuo paežiu sykiu 
aplankys Anglijos Karaliene 
ir jos vyra, Londone. Tai bus 
atsilyginimas, už Karalienes 
Elzbietos atsilankyma pas 
mus.

Sovietai teipgi laikys savo 
susirinkimus septinta diena

szimtu doleriu grynais pini
gais ir trylika bankos kr.ygu- 
cziu, kuriuose buvo apie pus
antro szimto tukstaneziu do
leriu.

Philip DiCicco, 21 meto am
žiaus isz Brooklyno buvo pa- 
tupdintas in kalėjimą po dvi
deszimts penkių tukstaneziu 
doleriu kaucijos.

Jo pagelbininke szitoje va
gystėje buvo 22 metu amžiaus 
Ponia Doris Quinones. Polici- 
jantai sako kad jie nei cento 
tu pinigu nesurado.

Klebonas, 74 metu amžiaus 
Ladislovas Manką su kitais 
kunigais tuo laiku valgė pie
tus. Jis sako kad tie vagiai isz 
jo pavogė ir žiedą kuris yra 
vertas .pustreczio szimto do
leriu. Ka klebonas dare su to
kiu žiedu dar nebuvo dažino-I 
ta.

EROPLANAS
LEIDO BE

Juru Ragana

NUSI-
RATU

Szita gražuole, Joan Faye 
Binette, ežia baikomis nu
duoda kaipo ragana, kuri 
paprastai lekia ant senos 
szlotos. Ji ežia lengvai ir

linksmai skrenda ant mariu 
Floridoje ant savo szluotos 
kuri yra juru paeziuzos ir 
kurios yra greito laivelio 
traukiamos.

Isz septynios deszimts 
dvieju bagoeziausiu, milijo
nierių Amerikoje, Jaen Paul 
Getty, 65 metu amžiaus isz 
Minnesota yra bagoeziau- 
sias. Jis dabar randasi Lon
done, Anglijoje, bet gyvena 
Paryžiuje. Jis dabar gyvena 
su penkta žmona, ir sako 
kad jis su kitomis savo žmo
nomis negalėjo sugyventi už 
tai kad jis taip tankiai tu
rėjo taip toli keliauti.

Jis yra vertas tarp septy
nios deszimts penkių milijo
nu ligi viso bilijono doleriu. 
Laikrasztininku užklaustas „ 
kiek jis isz tikrųjų vertas jis 
prisipažino kad jis tikrai 
nežino ir negali pasakyti 
kiek jis yra vertas, kiek pi
nigu jis turi. Jis sako kad 
jo tėvas ta jo turteli pradėjo 
su tik penkiais tukstaneziais 
doleriu.

— Motere meileje akla, 
bus todėl meileje ir suklups.

— Jeigu gerai ka apsvars- 
tysi, tai jau laimingas busi.

APVOGĖ KLEBONĄ

BROOKLYN, N. Y. — Dvi
deszimts dvieju metu amžiaus 
moteriszke ir svetimas vyras 
yra suaresztūoti ir intarti už 
apvogimą klebonijos in 
Queens, Rugpiuczio 23-czia d. 
Jiedu gavo keturios deszimts 
tukstaneziu doleriu in valdžios 
bonus, tris tukstanezius du

LOS ANGELES.
Didelis United Airlines ero- 
planas, DC-7, veszdamas sze- 
sziolika žmonių isz New York, 
be jokio sustojimo, skrido ap- 

j link International aerodroma 
I per kelias valandas ir paskui 
nusileido visai 
vienas keleivis 
tas.

Lakūnas, 40
Charles Dent, isz Allentown, 
Pa., visiems per radija prane- 
sze kad jis negali savo eropla- 
nu ratu nuleisti, ir kad jis da
bar nusileis ant eroplano pilvo, 
be ratu. Visiems buvo insaky- 
ta savo krieslu diržus gerai 
užsiriszti.

Jis tuo pat kartu per savo 
radija davė darbininkam ant 
aerodromo žinoti kad jis lei- 

; džiasi be ratu. Darbininkai 
; tuoj aus suskubo ir visa lauka 
i iszpyle su .putomis, kurios už-

CALIF. —

be ratu. Nei 
nebuvo sužeis-

metu amžiaus

gesina gaisrus ir padaro visa 
lauka slidu. Ugniagesiai, dak
tarai, slauges ir ambulansai 
pribuvo ir lauke to eroplano. 
Bet ju nebereikejo, nes eropla- 
nas nusileido ir kelis szimtus 
mastu paslydo ant savo pilvo 
ir sustojo. Bet ugniagesiai vis* 
tiek visa ji apipylė vandeniu, 
o lakūnas greitai užgesino sa
vo inžinus.

Lakunass Dent, nenorėda
mas iszgazdinti savo keleiviu, 
jimes tik pasakė kad jie gales 
biski paeziužioti, pirm negu 
iszlips isz eroplano.

penkis žmones, kuriu tarpe 
buvo moterų ir vaiku, kai jie 
užsipuolė ant Frazadas kaimo, 
Vallecauca Provincijoje.

Tai buvo viena isz žiauriau
siu skerdynių tame kraszte, 
nuo to laiko kai sukilėliai val
džiai pasiprieszino.

Spėjama kad tai tie patys 
žulikai, kurie nužudė asztuo- 
niolika žmonių in Veredas, EI 
Cebollar ir Calamar per praei
tas dvi sanvaites.

ZHUKOVAS
PASZALINTAS

SKERDYNES
COLOMBIA

MIESTELYJE

CALI, COLOMBIA. — Raz- 
baininkai isžžude dvideszimts

Bet Neketina Tyliai 
Pasiduoti

BELGRADE, JUGOSLA
VIJA. — Dipliomatu prane- 
szirnai ir kitu gandai sako kad

Marshal Georgi Zhukovas yra 
paszalintas isz Sovietu Komu- 

knistu Partijos Centro Komite
to ir isz Politburo.

Bet Sovietu laikraszcziai 
dar vis tyli ir nieko nesako, 
nes iszrodo kad Zhukovas ne
lengvai pasiduos. Tie Sovietu 
laikraszcziai turėjo jau ana 
sanvaite paskelbti kad Zhuko
vas yra pasząlintas isz Apsau
gos Ministerijos, bet nei vie
nas nebeiszdryso. Visi laukia 
pamatyti kas ežia bus.

Visu krasztu laikrasztinin- 
kai, valanda nuo valandos 
lauke ir laukia tokio praneszi
mo, bet kol kas, Pravda tyli.

Tie Komunistu laikraszcziai 
labai atsargiai pastebi kad 
Zhukovas buvo trukdines vi
sos apsaugos veikla.

Kai kurie dipliomatai ir 
laikrasztininkai spėja kad 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Razbaininko Naszle

Ponia Albert Anastasia, 
naszle razbaininko ir žmog
žudžio naszle, aszaras lieja 
per szermenis savo vyro, ku
ris buvo kitu žuliku nuszau
tas in barberio kriesla, New 
York miesto vieszbutyje.

Jos vyras vis statėsi ir 
skaitėsi kaipo Katalikas, 
nes jo brolis yra Kunigas, 
bet jis buvo, paszarvuotas ir

pakavotas be Misziu ir be 
bažnyczios palaiminimo.

Szitas razbaininkas Anas
tasia, ruo pat tos dienos ka
da jis atvyko in Amerika at
sižymėjo su savo vagystė
mis ir žmogžudystėmis. Jis 
daugiau kaip trisdeszimts 
žmonių buvo nugalabinęs. 
Jo brolis dabar yra intartas 
ir in teismą patrauktas.

t
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Kas Girdėt
In Sydney, Australijoje, Au

gust Moritz uždegi* savo na
mus ir ant ju užpylė dar ketu
ris garczius gazolino. Jis vė
liau, suimtas policijantn, pasi- 
aiszkino kad jis taip padare, 
tikėdamas kad jo žmona, kur 
ji 'buvo palikusi apie tai pasi
skaitytu ir dažinotu kad jis 
tikrai ja myli.

■ •
In Madison, Wisconsin, 32 

metu amžiaus Elmer Davis bu
vo suaresztuotas už tai kad jis 
‘buvo pasivogęs taxi automo
biliu. Jis teisėjui pasiaiszkino 
kad jam inkiro ir insipyko lau
kiant taxes ir už tai jis viena 
pasivogė parvažiuoti namo.

Paryžiuje 'buvęs kalinys 23 
metu amžiaus A'bd-EI Kader 
Herkouš atsidūrė in kalėjimu 
kai jis per apvogimą vieno 
fabriko, netyczia pamėtė savo 
paveiksią isz kurio policijan- 
tai ji greitai suseke ir su- 
aresztavo.

Tie musu Kongresmonai, 
Senatoriai ir politikieriai pa- 
mirszta kad Rooseveltas ir vi
sa jo kompanija mus pardavė 
Sovietu Rusijai per Antra Pa
saulini Kara, kai jie paliko vi
sus Vokietijos mokslinczius 
Sovietu pr i egi o'ba i.

■ • •

Per antra pasaulini karu 
Sovietai suėmė dauguma Vo- 
kiecziu mokslincziu, ir už tai 
acziu Ponui Prezidentui Roo- 
seveltui.

Pypkes Durnai

Nemoka,...

Egipto valdžia yra pasiun
tus savo kariuomenes in Syria 
vien tik už tai' kad ji nori isz 
ten iszgabenti ar iszstumti So
vietu mokslinczius ir karinin
kus.

Amerikos mokslincziai sako 
kad jie butu, galėjo iszsiunsti 
toki laiva ar eroplana kad in 
menuli pirmnegu Sovietai pa
siuntė savo Sputnik, jeigu po
nai valdininkai neimtu insjki- 
sze iri Laivyno, armijos ir La
kūnu reikalus.

Vieni žmones per
Iszminti nemoka mylėt,

O yra ir tokiu,
Kurie protą praranda
Jeigu negali tylėt.

UŽVYDI MOTERE

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Ta karsztlige, Asian Flu vi
sus labai iszgazdino. Daktarai 
la'bai puikiai pasipinigavo ir 
paprastiems žmonėms nieko 
daugiau nebuvo kaip tik di
desnes 'bilos savo daktarams. 
Valdžia iszgazdino visus per 
daug ir per anksti.

Dabar tiek daug augsztu 
žmonių pamota savo augsztas 
vietas Eisenhowerio valdžioje 
ir gryszta in savo amatus, kad 
kyla klausimas, kas ežia kal
tas.

Pirkite U. S. Bonus

jau neosmiu užvydi <ir niekad 
jau nebusiu tau užvydi! Nie
kad! Supranti, Antanieli ?

Nudžiugęs Antanėlis pri
spaudė prie krutinės savo pa- 
cziulo tikėdamas jog ] nieži ule 
dalaikys savo prižadėjimu.

Po ilgam pasisveikinimui 
nuėjo Antanas in kroma o po
ni Elena pradėjo triūsti aplink 
narna.. Nurodė jai jog 'nebuvo 
namie visa menesi.

Antanas sziandien skubinosi 
labai, nubodo jam be Elenos, 
o krome rodos ant tu patycziu

račĮosi nuolatos pilna žmonių.
Sztai davėsi girdot baisus 

kliksmas Elenos, o Rože iszba- 
lus kaip drobule, inpuole in 
kroma.

— Pon! Poni! Roke be ža
do. Poni! Ponas! Ponas! Po
nas!

Antanas ilgiaus nelaukė. 
Paliko viską, nubėgo iii paka- 
jp, Elena, graudžiai verke ki
tam pakajui.

— Kas at si t i ko ?! 1 ’a,szau- 
ke, del meiles Dievo, kas tau 
atsitiko ?!

Elute sėdėjo ant grindų, už
sidengus delnais veidą o verke 
teip graudžiai, jog rodos jai 
szirdis ketino plysztie.

Priesz ja. ant kėdės gulėjo 
puikus juodas aksominis žake- 
telis da jaunas.

— Kas atsitiko? Paantrino 
Antanas, prisiartindamas prie 
josios, paimdamas josios /ran
keles iii savo.

Staigai isztrauke rankeles, 
o pakėlus galvele, paszauke 
rustai:

— Nedaiipstek mane! Me
lagi! Zdraica tu! Tai mane 
teip myli! Kas buvo pas tave 
vakar?

— Nieks!
— O sztai kas? Paszauke, 

rodindamas su pirsztu ant ak
sominio žaketelio.

1
— Moteriszkas apsidengi- 

mas, atsake Antanas, nesu
prasdamas apie kas eina.

Musu Kataliku mokyklų 
virszininkai turėtu pasimokin
ti isz vieszuju mokyklų virszi- 
ninku. Kai tik ta Azijos 
karsztliges liga, paplatino po 
musu miestus, vieszuosios mo
kyklos užsidarė ir insake kad 
visi vaikai pasiliktu namie. 
Bet musu Kataliku mokyklų 
virszininkai nieko panaszaus 
nepadare ir insake kad mo
kyklos turi eiti kaip ir ėjo.

-1 • •

Dabar musu Kataliku mo
kyklų virszininkai turėtu, isz 
teisybes, užmokėti už visus 
Daktaru kasztu tiems vaikams 
kurie yra ar 'buvo susirgę ta 
karsztliga, kuri yra vadinama 
Asiatic Flu, ne jie palaike vi
sus musu vaikus mokyklose, 
kai kitos mokyklos užsidarė.

Kai Sovietu Rusija paleido 
savo ta “sputnik” aplink visa 
pasauli, tai Amerikos Kongre
sas ir Senatas sukilo, pareika
laudamas kas ežia darosi su 
musu mokslincziais kad So
vietai mus taip pražengė.
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— Teip, moteriszkas apsi- 
dengimas! Nos keuo? Kas bu
vo pas tave vakar ?

— Kalbėjau jau karta, jog 
niekas, ir nežinau., ko tu nori 
nuo manes.

— Ko asz noriu? Niokade- 
jau! Da manos klausi, ko asz 
noriu?! Noriu, idant man pa
sakytum t no jaus, kas pas tavo 
vakar laivo!? Kas paliko 1a 
žakoteli ? Brangus ir puikus! 
O gal tai toji palt-plauke?

Antanas žiurėjo ant žakete
lio, nesuprasdamas da, apie ka 
czion eina. Nes žodžiai paezios 
hipy kino ji baisiai.

— Asz nežinau! Asz nieko 
nežinau! Nes žinau tiek, jog 
sugryžtu tuojaus pas, motina. 
Negaliu gyventi su žmogum, 
kuris mane apgaudinėjo in 
mefa po vestuvių ir užsiduoda 
kitoms 'moterimis! Ak, tai 
biaurei! Važiuoju! Rožuk! Pa- 
szauki karieta!

— Eiki po velniu! Paszau
ke užpykęs Antanas. Nes pri
slegiu tau, jog nežinau keuo. 
tai žaketelis ir jog czionais nie
kas nebuvo vakar!

— Ne prisiegauk! Ne sun- 
kyk savo duszios nauju prasi
kaltimu! Prasitarukiu! Bukie 
laimingas su savo nauja laime.' 
Ak! Ak! Numirsiu! Apsirgsiu 
ant smert! O Dieve, Dieve.

Antanas stovėjo bevaldingai 
piktas, nulindęs, nežinodamas 
ka. pradėti, kaip taji perstati- 
ma> užbaigti ir iszaiszkyt apie 
ta ji aksomini žakoteli.

Sztai davėsi girdėti drūtas 
skambėjimas varpelio prie du
riu, o tuojaus i nėjo jo tetėnai 
Briuskiene an pakaju.

— O ežia kas? Užklausė 
žiūrėdama ant apsiverkusios 
Elenos ir užpykusio Antano.

— Nieko! Nieko!
— Na., jeigu nieko, tai nie

ko! Asz jum czionais ilgai ne- 
iperszkadinesiu. Atėjau atsiimt 
savo aksomini žakoteli. Vai
kai’ praeidama, pro jusu narna 
pradėjo lytie, o 'neturėjau pa- 
rasona, o kad man gailą tavo 
naujo žaketelio, per tai nuė
miau ir inmecziau in jusu Įau
ga. Matau, jog jam nieko blogo 
neatsitiko. Paduok man ji Ele- 
nuk. Na likite sveiki. Praszau 
amt kito karto turėti linksmes
nius veidus kada ateisiu!

Tai kalbėdama poni Brius
kiene pasienio nelaiminga ak
somini žakoteli ir iszejo.

Kaip poni Elena perprasze 
leido? Ar pasitaisė? Ar parne- 
leido? Ar pasiįtaise? Ar papie- 
te savo užvydejima? Yra tai 
klausimai, ant kuriu patys 
skaitytojai turi atsakyt j
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygai isi 
šiito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50o.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
pzio iszimta isz Lietuviszku 
•įžlioku Su paveikslais, 177 

j dideli u paalupiu, 3bc.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 

t.', 52 puslapiu, 20c.
No.112—Trys apysakos apie 

oinigai galva-žudžiai; Rąžan
čius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, G2 pus., 
20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa 
slapti. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas SzviL 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis .Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Dhkte. 62 pus- 
Ct4Z<*Z*C**Z*****Z**Z*****Z*********><

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

lapių, 20c.
No.158—A p i q’ Kapitonai

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

No.160—Apie Po Laikui j 
Per Neatsarguma 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; Iszklausy ta 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- 
navymaif Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25o.

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

180y2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

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

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas: J

IGsU Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, reikia 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: I
SAULE PUBLISHING CO., 
Mabanoy City, Pa,, - į(3 S <
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(Tasa)

Onutei dakarto svietas,ir gy
venimas. Nagi kad jau sau 
tos vienos szirdies apeiti ne
gali, tai sunku. Tegul tasai 
prakeiktas Pranukas ja ima, 
norints tiktai del jos pinigu. 
Bet kaip tas jam pasakyti kad 
tasa nedorėlis nuduoda, jog ne 
supranta jos kalbėjimo, nors 
tos prisznekos gana aiszkios, 
kaip balta diena.

Juk . ji pas pirszliu negal 
pasiusti. Pranukas nuduoda, 
kad jos nesupranta, ba jai ne- 
užsitiki. Ji tiek jau vaikinu 
suvedžiojo, tiek atsiuntė pas 
ja. pirszliu, o suvedžiotoja ir 
apgavike juos potam tik isz- 
juoke priesz svietą. Pranukas 
bijosi, tai-gi reikia ji suramin
ti.

Nuėjo Onute pas senia Vai- 
tokienes burtininkes bobos nu- 
nesze jai riebia, viszta, nauja 
skepeta ir truputi pinigu. Bo
ba su mergaite paszvapejo, ir 
pasiuntė ana patylomis pas 
Pranuką, pažadėdama, kad jei 
vaikinas jai atsius pirszlius tai 
ji už tai mokes gausiai atsily
ginti.

Ir tas nieko negelbėjo. Pra
nukas net niekados nenorėjo 
užeiti in Onutės namus nors jo 
tankiai labai praszydavo. Mer
gaite vis labiau ėjo menkyn ir 
balo nuo to n/epasiekimo, nak
timis verku, o pikta buvo tokia 
kad prie jos nei neprisiartink. 
Visa savo piktumą iszleidavo 
ant motinos, nors toji niekados 
ant savo dukteres iszgamos ne
siskundė, vienok visi žinojo 
kas Grigoriynes pirkioj veikia.- 
si. Senis Grigorius, kalbėta jei 
atgytu, numirtu antru sykiu 
matydamas kaip Onutės moti
na persekioja. O lures' tasai 
Pranukas! Per szonus jam isz- 
ais Onutės pinigai ir turtas!

Ir sztai greitai, kada mer
gaite jau rodėsi, neteks proto 
Pranukas, ju pirkia pradėjo 
lankyti. Onutės net duszia 
plaukiojo nors jisai nežiūrint 
in ta lankymą buvo* del jos vis 

( toksai pat, kaip ir pirmiau.
■ — Tiktai del mano pinigu . v / apsizenys su manim, maustė 

mergaite apsileidama karczio- 
mis aszaromis.

Ali, tegul nors ir teip bus, 
bet vis tiek neteks kokia ki
tai.

Ir ta Onute, ta iszdidi su sa
vo turtais, ta vaikinu suve
džiotoja sziandien pasirengus 
buvo pulties ant kaklo tokiam 
kuris jos visai nemylėjo. Net 
ne syki ir kumsztis sugniauž- 

. davo muistydama apie tai, ir

SAPNORIUS

!!
 Su 283 Paveikslaii J

160 Puslapiu Į
8 col. ilgio, 5% col. ploczio !; 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje' stosis. Su priedu / 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztoe po- 
pieros virszeliuose. :: :: /

Pinigai reikia siusti su ! [ 
užsakymu: !į

Tiktai,. . . $1.00 l;
Saule Publishing Oo., iĮ 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. 

buvo laikai kad neapkentė vai 
kino liet nepaisant to buvo pa
sirengus už jo iszteketi.

Visi kaime tikėjosi, kad ru
deni, tuojaus po piutei Pranu
kas nusius pirszlius pas Onu
te. Dabar tankiai tenai užei
dinėjo. Žmones negalėjo su
prasti, kas ežia tokio veikia- 
si? Ar Pranukas mergaitei 
“ liubcziko ” neuždavė? Ji pa
skui Pranuką lakstė, net ruks-

Skulkino paviete randasi, 
Miestelis tarp kalnu, 
Tenais gyvena visokiu

bobelių,
Dvi yra turtingesnes, 

Visiems badai patinka, 
Isz kvailiu vyru turtus 

prirenka, 
Katruos ant ulyczin 

pasigauna, 
In saliuna veda, 

Gerti daug gauna,
Bet “gud taims” jau 

pasibaigs, 
Vyrai pamėtė taisės nebages, 

Nes merginu in czion pribuvo, 
Vyrai in ju szirdeles 

pakliuvo 
Dabar tosios senos cacytes, 

Pasiliko vela mamytes, 
Merginos vyrus joms paveržė 

Raguczins apdaužo,
Cacytes. dabar laižosi prie .

•Graiku, 
Ir eina, po galu!

Vyrai pareija isz darbu, 
Neranda tuju nieku, 

Dabar merginoms pavojus- 
grasina, 

Tosios cacytes visoms 
kerszina, 

, Bet mergeles dorai 
užsilaiko, 

Cacytes isz piktumo 
nedalaiko.

* * *
Nedėlios vakara. tupinejau, 

Viename miestelyje žiurėjau, 
Bet tokiu juoku d a 

neregėjau, 
Buvo tenais kokis tai 

suėjimas, 
Ir vaikinu paszokimas, 
Visi ten gražiai szoko, 

Ir gėrynių visiems 
nestokavo, 

Tiktai nelaime ant ju 
užklupo, 

Kaip in ju tarpa boba 
insisuko, 

Niekam nieko nesake,
Mergele viena gerai sukratė. 
Juk nereikejo prie žmonių 

tašyti, 
Reikėjo jai in ausele pasakyti, 

Kita karta bobuk taip 
nedaryk! I ■ ■ ’ \--------------- --------- .

— Blizgėjimas meiles tan
kiausia meta baisu szeszeli ant 
viso gyvenimo.

— Ant gero pasielgimo gy
venime, daugiau reikia proto, 
negu mokslo.

rodo kaip jos visi neapkentė. 
Kiekvienas ja, pirsztu bade, 
kad puldinėjo Pranukui ant 
kaklo, o tasgi ja: atmete ir su 
visais jo turtais.

❖ ❖
Pranukas su Teresiuke ves- 

tuve atsibuvo labai kukliai. 
Onute-gi vestiivion nei pati ne 
ėjo, nei motinos neleido. Gri- 
goriene savo sescren ai norėjo 
duoti kiek nors skalbinių ir pa 
klodalo ant pradžios gyveni
mo, liet Onute su. kumszczio- 
mis už tai prie1 motinos priszo- 
ko rekejo, nei motinos neleido. 
Grigoriene savo seserėnai no
rėjo duoti kiek nors skalbinių 
ir paklodalo ant pradžios gy
venimo, bet Onute su kumsz- 
cziomis už tai prie motinos 
priszoko, rėkdama, ka motina, 
užmusze jei tik duos tai uba
gei nors duonos plutelę, bet 
dar neką kita.

— Jos dovanu Pranukas t 
nereikalavo. Teresiuke netu
rėjo kraiezio, bet gera pa
ti daugiau ženklina,, nei di
džiausia kraitis. Teresiuke vi
same kaime garsi, kaipo ge
riausia gaspadine; su vyru gy
vena teip kad net miela ir Die
vas laimina ju darbams.

Onute visu juoku negalėjo 
iszkenteti. Niekas in ja. neno
rėjo pažiūrėti. Teip dalykams 
virtus, privertė savo motina 
gsapadorysta parduoti ir su 
pinigais persikėlė iii artimiau
sia miesteli gyventi.

•Grigorienei ilgai negyveno. 
Iszsiilgimas gimtinio kaimo ir 
duktries su ja blogas apsi- 
vaikszcziojimas, ja galutinai 
visai užmusze. Mirdama, kei
kė savo dukterį, nesupranda- 
ma, kad ji pati buvo kalta nes, 
nemokėjo dukteres dorai isz- 
aukti.

ta, o tasai vis viena vis ja pa
siveju ir nuo jos pabėga, kaip 
ateina pirkion, tai tiktai sten
giasi kuodą,ogiausiai Onutei 
užlysti ant akiu ir ja erzinti.

Turėjo nuo jos ir kiti bet tu
rėjo ir ji už savo.

Ant galo, viena, nedelia ma
tyta du rimti kaspadoriai, 
kaip iszejo isz, Pranuko pir
kios ir nuėjo pas Mitkalus. 
Tuojaus tas susijudino; vie
nas ir kitas iszbego, idant 
einanczius užkabinti. Jie tuo 
tarpu kaip tai stebėtinai juo
kėsi.

— Oj, bus ermyderis! Tarė 
vienas.

Antras ji paspyrė su alkūne 
ir nuėjo toliau.

Inejo Onutės pirkioju Gri- 
goriene drebėdama paprasze 
juos in sekly ežia: Onute tuo 
tarpu pasislėpė kitame pir
kios gale linksmai besiszypso- 
dama.

Ant galo, ant galo! Szvape- 
jo. Pikta dvasia jai pakiszo 
minti, idant dabar paskiitinej 
valandoj atsakyti, Pranukui, 
pažeminti ji, iszjuokti. Teip! 
Taip! Iszjuokš ji, atstums, 
dabar jos valia, tegul ji supras 
kaip gardus pažeminimas! At
stums, atstums! Tegul dabar 
jisai pyksta. O! Tegul rusti- 
nasi, gerai jam teip,. ..

Kas tas fra! Kas tenai do 
riksmas. Ko tenai motina teip 
klykia? Kam szaukia Tere
siuke? Kas atsitiko? O! Dabar 
Pranukas inejo pirkion, jai te- 
nei nepaszauktai neiszpuola 
eiti, juk tuojaus ja turi tenai 
nepaszauktai neiszpuola eiti, 
juk tuojaus ja turi tenai pa
kviesti. Ach, kodėl pas ja nie
kas neateina! Prakeikta, boba, 
pasibia n retina mergelka, del 
ko in ežia nei viena neateina?

Ir staiga persigando® pama
te, kad pirszliai isz pirkios isz 
eina. Jos visai nevadino. Kasi 
tai yra? Pasžoko ir tuojaus at
sirado pirkioje.

Jėzus Marija! Ar jos akys 
neapgaudinoje. Kertei ant šuo 
lėlio Pranukas ir Teresiuke 
abudu susiglaudė sėdi, sėdi už 
ranku sau laikosi. Priesz ji 
degtino ir baltas pyragas. Ne!' 
Tas negalimas daigias, tas ne
teisybe ir tas nepanasziu!

— Ka tu ežia veiki, dyka
duone! Suriko ant Teresiukes, 
nedaboji savo darbo? O pas 
kiaules man tuojaus, liet nesė
dėti ežia poniszkai! Matei tu 
ja!

— Szalin! Szalin! Suszn- 
ko Pranukas, nelysk prie ma
no sužiedotines, supranti? Ne- 
sulaukimas tavo, kad ji pas 
tarnautu! Asz ja sziandien 
tuojaus pasiimsiu!

Onute- ant valandėlės suak
menėjo, o potam, kaipo padri
kus, puolėsi ant Teresiukes. 
Dievas žino, kas butu atsitikę; 
bet Pranukas ja nustūmė, kad 
ji net parvirto. Iszvede Tere
siuke isz pirkios ir nuvede ja 
pas savo teta, pas kuria turėjo 
gyventi lyg vestuvui.

Kas veikesi potam Onutės 
pirkioj apie tai ir apsakyti 
sunku. Mergaite drabužius ant 
saves draskė, daužė aplinkui 
viską,, betnieko su tuo negalė
jo dastoti ir negalėjo niekam 
užkenkti. Tiktai dabar pasi-

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., Ų.S.Ą.

Sieniniai Kalendoriai 1958m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 
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Mirus motinai, Onute neno-Įpoju ir tenai prapuolė. Dabar 
rejo savo kraszte būti, nonore- niekas nežino kur ji apsiver- 
jo susitikti su Pranuku ir Te- ežia. —GALAS.
resiuke. Iszvažiavo ji in Lie- o □ m
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- Užvydi Motere -
ANTANAS K vedos, jaunas 

kupezius, turėjo patogia 
pacziule. Elena mylėjo savo 
vyra, buvo gera, gaspadine, už
laikė szvariai visa narna, o 
priek tani, buvo paezedi moto
re, dar'bszti ir tikru aniuolu, 
jeigu nebūt u turėjus viena 
klaida, o kurios jokiu budu ne
galėjo atsikratyt nuo saves. 
Toji klaida buvo didelis užvy- 
dejimas.

Viena diena aplaike poni 
Elena, la.iszka, nuo savo moti
nos, su praszymu idant atva
žiuotu pas ja, ant keliu dienu. 
Isz pradžių labai nudžiugo 
Elena pasimatymu su motina, 
bet tuojaus nusiminė ir tarė:

— Nevažiuosiu!
— Kodėl? Užklausė Anta

nas nusistebėjas.
— Veluk palauksiu kol tu 

galėsi su manim važiuoti!
— Bet asz negalėsiu va

žiuoti taip greit. Interesas da
bar gerai eina, ir kaip asz galiu 
iszvaži.uoti?,Važiuok pati, juk 

If you want to know more 
about what the college crisis 
means to you, send for the free 
booklet "The Closing College 
Door" to: Box 36, Times Square 
Station, New York 36, N. Y.

Perhaps it’s 
later than 
you think!
Your son. His eager young mind is on' 
football now. But soon, in high school, 
he’ll be grappling with Science, and 
English and History. Then, almost before 
you know it, you and he will be trying to 
decide on where he’ll go to college. r ’

; W//Z you be too late ?
At this very moment our colleges and 
universities are facing a crisis. Despite 
all their efforts to meet the challenge of 
growing pressure for applications, they 
are hampered by lack of funds. That 
pressure will continue and increase. The 
number of boys and girls who want to go 
to college is expected to double by 1967.

Meanwhile the needed expansion is far 
more than a matter of adding class
rooms, laboratories and dormitory space. 
There must be a corresponding increase 
in faculty and in faculty caliber. The 
profession of college teaching must' 
attract more firsi-rate graduates.

This problem vitally affects not only 
students and their parents but business 
and industry as well. There is a pressing 
need for scientists—for teachers and 
civic leaders—for business administra
tors and home-makers —who have 
learned to think well and choose wisely. 
They are and will continue to be the 
backbone of our strength as a nation.

Freedom needs educated people. In this 
country, those who lead are those who 
know. Help the colleges or universities 
of your choice—now!

HIGHER EDUCATIOM

KEEP IT BRIGHT

Sponsored as a public service, in cooperation with the Council for Financial Aid to Education, by

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

tai ne toli. Dvi dienas gali pa
būti pas motina. Nemato jau 
tave seniai per tai praszo 
idant atvažiuotum.

— Ar tau bodetn paskui 
mane ?

— Žinoma!
—1 O kur valgysi per ta. lai

ka? Nes Rože negali virti.
— Restauracijoj pas , Zi- 

mermona, tenais kur ' bn van 
ant gyvenimo da priesz szliu- 
ba!

— Aha! Tenais atipgi bū
na daraktorkos ir tarnaites isz 
kromn, patogios, jaunos.

Ir akys ponios Elenos prisi
pildė aszaromis.

— Kūdikis esi, su savo už- 
vydejimu, suniurnėjo Anta
nas. Nuolatos turi kokius isz- 
sikalbiliejimus, ir szuo to ne- 
iszlaikytu!

— Gerai, iszvažiuosiu, pa- 
szanke dabar .Elena, verkdama.. 
Važiuoju tuojaus. Daryk ka 
nori, žinau nuo senei jog mane 
jau nemyli, jog geidi kita®, ach 

ach, esmių nelaiminga isz visul 
moterių!

Lauždama rankas .iszejo isz 
pakajaus.

Antanui pagailo paezios nes 
mylėjo ja isz szirdies, bet pa- 
siutiszkas. jos užvydejimas už 
daug ji kankino. Nenusidave 
paskui ja. ir neatsisveikino 
szirdingai kada ta paezia die
na. iszvažiavo pas motinai

— Linksminkis gerai, su- 
sznabždejo jam sėdėdama trū
kyje. Man rodos jog pas Zi- 
mermona, valgo pietus ir ak- 
torkos o labiausia toji balt
plauke kuri taip tau patiko.

— Žinoma. Džiaugiuosiu 
labai jog dabar turėsiu geres
ne progai susipažinimo su ja, 
atsake Antanas szypsodama- 
sis.

Szirdele ponios Elenos su
spaudė sopulei. Kas žino, gal 
ir butu iszszokus isz trūkio 
idant nedaleist susipažint su 
aktorka bet trūkis pasijudino 
isz vietos ir poni Elenai nuva
žiavo apsiverkus ir nelaimin
ga.

Ant rytojaus Antanas isz- 
tikruju nusidavė pas Zimer- 
mona ant piet kur gerai links
minosi su savo pažinstamais. 
O kad diena buvo puiki ir sau
le szviete, pastanavijo visi eiti 
po’ piet in artima, giraite.

Antanas po teisybei turėjo 
daug užsiėmimo namie bet 
taip pradėjo kalbinti pažinsta- 
mi jog ant galo ir sutiko ant 
ju praszymo.

Rože ilgai lauke ant pono 
Antano su kava o nesulaukda
ma jo greitai, iszgere pati ka
va ir nusidavė pas kaiminka 
uždaryti pakajaus langus. 
Apie szeszta valanda vakare 
pradėjo lyt kaip isz ceberio, 
rodos niekad nepaliaus.

Antanas sugryžo namon vė
lybam laike ir tuojaus atsigu
lęs užmigo kietai ir miegojo 
lyg devintai valandai ant ry
tojaus. Neatsitiko jam tas per 
visus metus, tai yra, nuo die
nos savo a.psipacziavimo, jog 
nebuvo su sayo draugais ant 
piet ir giraitėje! O ir giraitėje 
radosi restauracija su gardžiu 
vynu! i

Vos atsikėlė ir iszgere kava 
kad sztai priesz narna pasiro
dė karieta.

— Eliute!
Isztikrujn buvo tai jo par 

cziule.
— Negalėjau ilgiaus pasi

likti pas motinėlė, szauke mes
damas! jam ant kaklo. Turė
jau sugryžti idant tau pasa
kyt jog asz tau visame užsiti- 
kiu, jog turiu tavyje vilti, jog

[Tasa Ant 2 Puslapio] 
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Jeigu Permainote į
Savo Adresus 

Gyvenimo

Tieji kurie persikrausto in. 
kitas vietas arba iszvažiuoja 
.in kitus miestus del apsigyve-, 
nimo ir geidžia “kad .jiems 
“Saule“ eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio jr 
kaszto!“ Szirdingai Acziu!

—‘ ‘ Saules Redakcija. ’1
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ZiniosVietines
Politiszki Rinkimai. Tegul 
kožnas balsuoja pagal savo 
sanžine ir protą. Patariau! 
balsuoti už tuos kurie del mus 
prielankus, gero velijanti ir 
neužmirsz po rinkimu!!!

— Seredoj pripuola Szv. 
Leonardo, O' Tautiszka Vardi
ne: Ragalis. Ir ta diena: 1941 
metuose Maksimas M. Litvi
novas buvo paskirtas Sovietu 
Rusijos Ambasadorius Ameri
kai; 1941m. Prezidentas Fran
klin D. Rooseveltas Sovietu 
Rusijai prižadėjo visa bilijo
ną doleriu kaipo draugiszkam 
krasztui; 1944m., mirė Dakta- 
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ras Jonas Szliupas Beri ynoje; 
1869m., invyko pirmutinis ko
legijų futboles loszimas tarp 
Princeton ir New Brunswick; 
1928m., Herbert Hooveris sa
mu sze Al Smith del Preziden
to vietos.

— Ketverge 'pripuola, Szv. 
Florentino, o Tautiszka Var
dine: Kvietė. Taipgi ta diena: 
Menulio atmaina: Pilnatis. 
1917 metuose Bolszevikai po 
Lenino vadovyste, užėmė val
džia Rusijoje, isz Pirmojo Pa
sauline Karo; 1808m., Finlan- 
dija buvo pasidavus Rusijai, 
bot tai 'buvo nei pirmutinis nei 
paskutinis sykis. Rusija pra
dėjo 'brautis in Finlandijos 
kraszta. nuo 1529 metu; 191 hm. 
.Jeannette Rankin isz Monta
na valstijos buvo iszrinkta in 
Kongresą. Tai pirmutine mo- 
terizske Amerikos Kongrese.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Severino ir Szv. G of rodo, o 
Tautiszka Vardine: Svirbutas. 
Ir ta diena: 1939 metuose Hit

— Vietines Politiszki Rin
kimai (Election Day) pripuo
la Utaminke, Lapkriczio Nov. 
54a diena. Taigi turime pra- 
neszte, kad ponas Vincas Le- 
zauskas isz pirmo vordo, vela 
yra Kandidatas ant Konsul- 
mono Pirmam Vorde. Jisai 
yra Lietuvis ir skaitosi kaipo 
vienas isz musu ateiviu žmo
nių. Todėl, Lietuviai turi laibai 
gera proga iszrinkti poną Le- 
zauska ant Konsulmono. Jis 
yra: “Teisingas, Tinkamas, 
Kandidatas pildyt ta urėdą!” 
Ponas Lezauskas yra Visu 
Prieteliu Vyras! Jisai praszo 
jusu Balso ir Paramos. Acziu.

— Gerai žinomas* saliunin- 
kas, Antanas (Slim) Kazokas, 
nuo 301 W. Centre uly., pasi
mirė pareita Seredos ryta 
11:30 valanda in Veteranu li- 
gonbute .Wilkes-Barre. Ve
lionis nesveikavo ’per keletą 
menesius. Gimė Maizevilleje. 
Veteranas isz Pirmos Svetines 
kares ir tarnavo Pranei joje. 
Prigulėjo prie sekanezius 
draugijų: American Legion 
Post 74, Eagles, Moose, Elks 
ir West End Ugniagesiu. Pa
liko savo paezia Caroline 
(Beynon); du sunu: Antana, 
Philadelphia ir Vinca namie. 
Taipgi dvi dukterys: Carol ir 
Janet namie. Dvi seserys: 
Margareta, pati Wm. Mauger 
ir Veronika Harty, Philadel
phia, taipgi du anūkus. Laido
jo Pauedelio ryta dcszimta va
landa isz Graboriaus L. Tras- 
kausko kopi vežios, 535 W. 
Centre uly., ir palaidotas in 
Protcstonu kapinėse.

— Pareita Ketvcrga vakar 
e, staigai susirgo savo namuo
se, gerai žinomas pardavėjas 
alų, Peter Stack, Lietuvis (Pe
tras Stacziokas), nuo 532 W. 
Spruce uly., pasimirė Petny- 
czioj, anksti ryta 12:15 valan
da. Velionis gimė Shenadory- 
je, o trumpa laika gyveno 
Ashlandc, o 1929 m., apsigyve
no Mahanojuje. Paliko savo 
paezia Konstancija (Krista- 
pavieziute); sunu Ranolda, 
Philadelphia; dvi dukterys: 
Barbora, namie ir Darota, pa
ti Daniel Doyle, Philadelphia. 
Taipgi ’broli, Lt. Col. Andrew 
Stack, kuris tarnauja U. S. ar
mijoje Vokietijoje ir sesere V. 
Pomplas, Philadelphia. Lai
dos Utarninka ryta, su apie- 
gomis in Szv. Juozapo bažny- 
ezioje devinta valanda, ir pa
laidos in parapijos kapinėse.

•— Mare Szclaikiene, kuri 
gyvena pas savo žentą ir duk- 
tere, Vinca ir Mare Stulgins- 
kus, 908 E. Market uly., numi
rė pareita Petnyezios vakare 
11:30 valanda. Velione sirgo 
per koki tai laika. Gimė Lie
tuvoje, po tėvais vadinosi Ma
re Andrukaicziute, atvyko in 
Mahanojuje 1907 metuose. Jos 
vyras Boleslavas mirė 1938 
metuose. Paliko duktere Ma
re, pati Vinco Stulginsko raies 
te; du sunu: Antana mieste ir 
Vinca, Minersville taipgi sese
re Lietuvoje, ir du anukus. 
Laidos Seredos ryta, su apie- 
gomis in Szv. Juozapo bažny- 
czioje devinta valanda ir pa,- 
laidos in parapijos kapinėse. 
Grahorius L. Traskauskas lai
dos.

H ■ ■,

— Utarninke, Lapkriczio 
(Nov.) 5-ta diena, pripuola 

leris stebuklingai iszliko gy
vas kai bomba susprogo Mu
ni c saliune, sze.szi kiti žuvo; 
1933m., Kuboje vėl siauezia 
karas; 1940m., Hitleris sako 
kad Amerikos 'pagalba neisz- 
gelbos Anglijai.

— Kita Panedelyje pripuo
la Amerikos Tautiszka Diena 
Karo Paliaubų Diena, Veter
an’s Day.

Tamaqua, Pa.—
Juozas A. Grigaitis, 56 metu 
amžiaus, nuo 125 Pitt uly., nu
mirė pareita Sereda, in Coal
dale ligonbute. Velionis gimė 
Mahanoy City,o 1927 metuose 
apsigyveno Tamakvoje. Kita
dos dirbo Tamaqua kasyklose. 
Prigulėjo prie UMWA unijos. 
Paliko savo paezia Juozefina 
(Lore); dvi dukterys: Ed. Do- 
mauskiene mieste ir Barbora 
namie; tris brolius: Antana, 
Philadelphia; Vinca ir Kazi
miera isz Now Philadelphia; 
keturios seserys: M. SI a.pik ie
na mieste; H. Endicott, Gary, 
Ind., Mare Bagdoniene, New 
Philadelphia ir A. Mentalto, 
Middletown. Laidojo Sukatos 
ryla, su apiegomis in Szv. Je
ronimo bažnyczioje devinta 
valanda ir palaidotas in para
pijos kapinėse.

Philadelphia, Pa.—
Kaip teko tikrai sužinuoti, tai 
vietines ‘‘Leidęs” veikėjos po 
vadovyste, ponios Elenos' Ka- 
zakauskienes jau ruoszia taip 
vadinama: Annual Card Party 
naudai parapijos Szv. Jurgio. 
Tas naudingas parapijai pa
rengimas kuris invyks Node-

LIETUVISZKAS SURIS WPirkie U. S. Bonus!

happy housewife 
who knew all about

SAVINGS BONDS

Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos
MICHIGAN FARM SURIS

___  FOUNTAIN — MICHIGAN
JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 

FARM Sūrio. Szis'Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelines 
Andriuliu ir j u szeimynos, Fountain, Michigan.

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

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir nraszoma, 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 patenkina 
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 .
« 4 -

lioj, Lapkriczio - Nov. 24-ta 
diena, in parapijos svetainėje, 
ežia pat prie bažnyczios Szv. 
Jurgio, kaip nujaueziama, bus 
labai pasekmingas. —K. V.

ZHUKOVAS
PASZALINTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Zhukovas rengiesi pasistatyti 
priesz Nikita Khruscheva, ir 
už tai dabar jam ragai yra ap
laužanti.

Sovietai dabar rengiasi in 
Lapkriczio septintos iszkilmes 
su didele kariszka paroda, bet 
labai visu yra pastebėtina kad 
mažai, labai mažai kareiviu 
randasi ant ulycziu.

Sovietu laikraszcziai, nemi
nėdami jokiu vardu vis kauli
ja kad yra gyvas reikalas ar
mijai isz vieno dirbti ir dar
buotis su Politine partija.

Komunistiszkos Kinijos 
laikraszcziai biski drąsiau 
prasitarė, sakydami kad So
vietu Rusijos Armija turi 
glaudžiau veikti su Komunis
tu partija.

Sovietu Laivyno, Armijos ir 
Lakunu Sztabo laikraszcziai 
ta pati raszo ir sako kad būti
nas riekalas kad visos apsau
gos szakos kariszko sztabo tu
ri viena ranka laikyti su Ko
munistu partija.

Isz visko iszrodo kad Zhu- 
kovo Politines dienos suskai
tytos! Mes isz pradžių spėjome 
kad jis bus paskirtas in kuria 
augsztesne vieta, bet dabar 
taip neiszrodo. Bet, kol kas, 
tikrai dar nieko negalima pa
sakyti.

Part of every 
American’s savings 
belongs in 
U. S. Savings Bonds

The U• Government does not pay for this advertisement. The Treasury Department thanks,
for their patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., Malianoy City, Pa.

POLICIJANTAS NE-
TYCZIA PASISZOVE

PHILADELPHIA, PA. — 
Dvideszimts septynių metu 
amžiaus policijantas John T. 
Bookford, nuo 7649 Elmwood 
Avenue, netyczia pats sau in- 
siszove in koja kai jis rengie
si. Jis buvo nuvesztas in Phi- 
ladelphia General ligonine, 
kur daktarai sako kad jo 
žaizda, nors skaudi, bet nepa
vojinga.

Platinkit “Saule”

Guatemalan. Kongreso pi
lietis ežia pakelia savo bai
sa, ir duoda patarimu Kon
gresui apie ka laisve reisz- 
kia.

Szitie susirinkimai iszkilo 
kai laikinis Prezidentas bu

THE 
SAD SALAMI 
SANDWICH

Once there was a man who didn’t like salami. But olie 
day his wile slipped a salami sandwich in his lunch box.

“I’ll dress it up with a little pickle and mustard 
and he’ll never know it from ham,” said the wife.

But he did. He took one bite of the sandwich and put 
it back in his lunch box—along with a U. S. Savings 
Bond he wanted to take home.

That night his wife cleaned out the lunch box and 
burned its contents—salami sandwich, waxed paper 
wrappings, Bond—and all.

Now it was the husband’s turn to be burned up.
But the happy housewife, who knew all about Savings 

Bonds, explained that all her husband needed to do was 
to fill out a form, send it in to the Treasury, and his 
Savings Bond would be replaced free of charge. 
Which he did—and they did.

This true story, suggests one of the many reasons why 
it’s so sensible to put savings in Bonds. There are many 
more. For one, in Bonds your principal is guaranteed. 
For another, your rate of return is assured.

And now every U. S. Series E Savings Bond bought 
since February 1, 1957 pays a new, higher interest— 
3)4% when held to maturity! It matures faster, in only 
8 years and 11 months. And redemption values are 
higher, too, especially in the earlier years.

That’s why so many happy housewives are urging 
their husbands to invest regularly in U. S. Savings Bonds. 
Why don’t you join 'hem—today?

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Svarsto Klaidingomis 
Svarstyklėmis

Tu “trukumu turi būti ne j koktu. ’ ’
mažai, jei “Tiesa” kartais isz- 
tisas skiltis jais pripildo. Sztai 
kai kuriose maisto parduotu
vėse (turbut Kaune) svarstyk
les tokios netikslios, kad pir
kėjams pastoviai susidaro 
nuostoliai. Tvarkingoje vals-
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Žmonių Balsas

vo iszrinktas, paskirtas ir 
trijų karininku valdžia ta
me kraszte buvo panaikinta. 
Per visa sanvaite buvo di
desniu ir mažesniu sukilimu 
priesz Guillermo Flores Av
endano nauja valdžia. 

tybeje (taip būdavo ir nepri
klausomoje Lietuvoje) svars
tykles tikrinamos laikinai.

Kitu atveju vėl skundžia
masi, kad gazuoto vandens 
pardavėjai per mažai inpila 
sunkos, per mažai duoda gazo. 
“Ir taip vietoj malonaus, gai- 
vinanezio gėrimo, paprastas 
vanduo isz cziaupo. Žmonėms

“Pažadai Ir Tikrove”
Tokia antrasze “Tiesos” 

Rugsėjo 20 d., numeryje Kau
no Vaiczaiczio gatves 7 nr. gy
ventojai skundžiasi, kad jau 
“deszimtis kartu kreipėsi žo
džiu ir rasztu in Kauno butu 
ūkio valdyba, praszydami su
remontuoti griūvanti narna. 
Vienok valdybos vadovu, kaip 
matyti tas nejaudina. Jie tik 
žada remontuoti, bet remontą 
pradėti ir negalvoja. Pritrukę 
kantrybes gyventojai kreipė
si in Kauno ‘Tiesos’ redakcija, 
praszydami isz judinti butu 
ūkio valdyba isz leatrgo mie
go. Pastaroji pranesze redak
cijai, kad duoti nurodymai 20 
butu valdybos Valdytojui 
Stankevicziui padaryti būti
niausia remontą. Vienok tai 
buvo tik atsiraszinejimas”. 
Paaiszkeje, kad nėra sąmatos 
tam remontui atlikti, o kada 
samata atsirado, pasirodė, kad 
tie namai neintraukti in re
monto plana, tai ir vėl remon
tas nebuvo pradėtas. Gyvento
jai skundžiasi: “Jeigų butu 
ūkio valdybos vadovai nejau
trus gyventoju poreikiams,, tai 
jie turėtu susirūpinti bent 
valstybinio turto apsauga. Juk 
tiek metu neremontuojamas 
visai sugriaus. Kas už tai atsa
kys?” , ? -

Neprieme
Pamokinimo

I

Mokytas — Tamista nori 
duoti man savo pamokinimą 
bet žinokie jog asz jau pa
baigiau universiteto mokslą 
ir nereikalauju jokio pamo
kinimu nuo tokio tamsuolio 
kaip tu!

Prastas žmogelis — Tai 
nieko ponuli. Asz turėjau 
versziuka kuris žindo tuom 
paežiu kartu net tris karves 
ir kuo daugiau žindo tuo bu
vo didesniu versziu!

Mokytas gerai suprato 
prie ko prikiszo ji ir nuėjo 
neisztares nei žodelio.

Istorija Apie...
“AMŽINAŽYDA”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu! • uy,/- ■

i.-------
__ - ..Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai 
SAULE = Mahanoy City, P&
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