
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY
An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 

that circulates thruout the -U. S. A., and Foreign Countries.
Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $7.00;

¥a Year $4.00; Canada $8.00. Advertising Rates on Application.

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARN1NKA IR PETNYCZIA

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $7.00 metams, % metu $4.00; 
In Kanada: metams $8, Va metu $4.50; In Vokietije, Pietų Amerika,

Skotlandije, metams $10'.00. Atskiras “Saules” numeris 10 Cts.
Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

--------—------------------------- -------------~1

No.3 M (m MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA, SAUSIO 10,1958 (FRIDAY;JANUARY, 10 1958) I įį V. L. Boczkowski, Kdltor and Mgr. te 69 METAS

Szeszios deszimts vieno 
meto amžiaus Carlos P. Gar
ota, (po deszine) priima pri
sieta, kaipo ketvirtas Phili
pinu Respublikos Preziden
tas. Jis Prezidento parei
tas užėmė ana Kovo menesi

Isz Amerikos
POTVANIAI TEXAS 

VALSTIJOJE 

1,600 Iszgelbeti

DALLAS, TEXAS. — Daug 
miestu yra užsemti vandeniu,! 
kai per kelias dienas potvanis 
isztiko szita apylinke.

Kai sustojo liję, tai pradėjo 
įsnigti ir prisnigo keliose vie
tose apie dvdeszimts coliu 
sniego.

Tūkstantis szeszi szimtai 
žmonių buvo iszveszti, ar isz- 
neszti isz savo namu toje apy-

Studentai Reikalauja Savo Namu

Palestinos Studentai ir
Studentes isz Cairo Univer- lt
siteto susirinko prie savo ko 
legijos kambaru, kur buvo 
laikoma keturios deszimts 
trijų krasztu, Afrikos-Azi-

Philipinu Prezidentas Generolas J. M. Gavin
Nepaprastas Karininkas

kai Prezidentas M-gsaysay 
žuvo eroplano nelaimėj e. Jis 
dabar laimėjo rinkimus ir 
bus Prezidentas per keturis 
metus.

Prisieka jam inteike Vir- 
szininkas Teisėjas Risardo

linkeje.
Labiausiai nukentejo Edin

burg-, Rio Grande slėnyje, kur 
asztuoni szimtai žmonių turė
jo apleisti savo namus.

Apie penkj szimtai žmonių- 
buvo iszveszti isz Bishop, apie 
35 mylios nuo Corpus Christi; 
ir apie trys szimtai turėjo ap
leisti savo namus in Robstown.

Armija pasiuntė savo dide
lius trokus ir kelis eroplanus 
tiems žmonėms in pagelba. 
Teipgi jiems buvo pristatyta 
maisto ir drabužiu.

SKAITYKIT
OF “SAULE”

PLATINKIT!

jos vienybes konferencija ir 
jie reikalavo kad valdžia su 
gražintu jiems ir ju tėvams 
j u namus, kurie dabar ran
dasi Izraelyje, Žydu užimta
me kraszte. 

do Paris,(žemiau po kaire.). 
Prezidento Garcia žmona, 
Leonila, prie jo ir jo szvoge- 
ris Fernando Campos (vir- 
szuj, po kaire ir duktė, Lin
da Garcia-Campos), už savo 
tėvo, dalyvavo iszkimlese.

SOVIETAI ISZLEIDO

Kita “Szputninka”
WASHINGTOD.-C.

Sovietai dabar giriasi kad jie 
iszleido kita toki “szputnin
ka” su gyvu žmogumi, kuris 
nusileido isz padangių, szimta 
asztuonios deszimts szeszias 
mylias augsztumo. Nors niekas 
jiems netiki, bet musu moks-j 
lincziai sako kad jeigu valdžia 
jiems tik gana pinigu paskirtu 
del tardinimu, jie už keliu me
nesiu galėtu dar ir augszcziau 
iszleisti rakieta ir parūpinti 
kad tas žmogus, toje raketoje! 
sveikas ir gyvas sugrysztu.

VYRAS PASZAUTAS
_____ .

Susipcsze Su 
Motciiszkc

_
PHILADELPHIA. PA. — 

Trisdeszimts septynių metu 
amžiaus Francis T. Lewis bu
vo paszautas in krutinę, kai jis 
susipesze su moteriszke, apie 
vidurnakti ant ulyczios.i Jis 
buvo nuvesztas in Misericor- 
dia ligonine, kur Daktarai sa
ko kad jis pasveiks.

Policijantai jieszko »30 metu 
amžiaus Paneles Ruth Wicke, 

j nuo Montgomery Ave. Lewis 
pasakė detektyvams kad jis sė
do in savo automobiliu, kai ta 

. mergina jam pradėjo prikai- 
I szioti kad jis su kita boba bu- 
į vo susidėjęs, ir paskui, iszsi- 
trauke maža revolveri ir sta- 
cziai in ji szove. Jis tada nuėjo 
in namus kitos merginos, pa-
neles Ann Mangin ir isz te
nai paszauke policijantus.

PLATINKIT
“SAULE” =^3

Gal Nepasitrauks Isz 
Armijos; Reikalaus 28 

Divizijų Del Armijos 
Ir Daugiau Ginklu

WASHINGTON, D. C. — 
Penkios deszimts metu am
žiaus Leitenantas Generolas 
James M. Gavin, armijos jau
niausias tokis augsztas kari-

szalinti, jeigu mes norime tu
rėti tikrai tinkama armija.

Jis ne tik savo prasitarimais 
bet ir savo pasielgimu skiriasi 
nuo beveik visu kitu tokiu 
augsztu karininku. Gal butu 
galima ji prilyginti prie miru
sio Generolo Patton.

Per Antra Pasaulini Kara 
jis beveik visados maiszesi su 
savo kareiviais ant pat karo 
frunto, neszdamasis su savimi 
toki karabina kaip jo kareiviai 
turėjo. (Augszti karininkai 
niekados nepasirodo ant karo 
frunto, bet savo insakymus in- 
duoda leitenantams ar saržen- 
tams.)

Jis su savo karininkais su 
pafasziutu iszszoko isz eropla
no in Sicily, Salerno ir Hol
land. Jis niekados savo karei
viams nesake: “Eikite; bet vis 
eikime!” Jis vis sakydavo sa
vo karininkams kad jis nieka
dos savo kareivius nebuvo pa
siuntęs kur jis pats su jais ne- 
ejo.

Jis už ta savo drąsą buvo 
keletą kartu karo sztabo isz- 
bartas, bet rodos jis to nepaisė.

Dar mažas būdamas jis nete
ko savo tėvu, Brooklyn mieste. 
Jis savo jaunatves metus pra
leido in Mount Carmel, Pa: Jis 
jaunas būdamas stojo in vais- 
ka, nes jo gimines neturėjo ga
na pinigu ji leisti in mokslą. 
Vaiske jis pats prasimokino 
gana kad jis galėjo stoti in ka- 
riszka West Point Akademija 
kur jis baigė kariszkus moks
lus 1929 metais.

Nors jis buvo ejes pestinio 
karininko mokslus, bet jis pats 
daug skaitė ir mokinosi apie 
eroplanus ir lakūnus.

Sulaukės 37 metu amžiaus 
jis tapo Major Generolas, jau
niausias tokis karininkas 
Amerikoje.

Po karo jis buvo paszauktas 
in Vaszingtona, 1949 m., kaipo 
narys Armijos Komisijos, ku- 

■ ri tiria naujus ginklus. Vėliau 
jis buvo pasiunstas in Europa 

. kitu krasztu ginklus isztirti. 
Už dvieju metu jis buvo pa- 

Į skirtas virszininku tos komisi
jos. Ir dabar jis nori visa tai 

. mesti ir pasitraukti.

tins ant sienos 
to pareigas, Kovo

ninkas, jau ne karta sujudino 
visa Armijos Sztaba su savo 
pastabomis.

Szitas augsztas ir liesas Lei
tenantas Generolas jau daug 
kartu sukrėtė ir iszgazdino 
augszcziausius karininkus Va- 
szingtone su savo nusistaty
mais ir iszsireiszkimais. Rodos 
jis yra vienas karininkas ku
ris Karo Sztabo didžiūnu nesi
bijo ir nepaiso, ir isz kitos pu
ses, iszrodo kad tie didžiūnai 
ji invertina ar stacziai jo bijo
si.

Jis yra pasakęs Karo Szta- 
bui kad jis savo kariszkus dra
bužius pakabins ant sienos ir 
mes visas 
•menesyje, nes nenori ir negali 
savo insitikinimu lamdyti.

Kai tik laikrasztininkai pa
skelbė jo nutarimą, tai Kon- 
gresmonai ir Senatoriai sukilo 
ir eme pareikalauti kad jiems 
butu praneszta kas ten darosi 
tarp Armijos Sztabo virszu- 
nes. j

Lt. Generolas Gavin, kol kas 
yra virszininkas Karo Sztabo 
szakos kuri gamina ir rengia 
rakietas ir tokius orlaivius, 
kaip Rusijos szputninkas.

Jis yra ne tik karininkas, 
bet ir studentas ir mokslin- 
czius, raszytojas ir pieszejas.

Per Antra Pasaulini Kara 
jis labai pragarsėjo už savo 
drąsą ir kariszka mokslą. Jis 
buvo vienatinis augsztas kari
ninkas kuris reikalavo isz 
Kongreso pinigu del rakietu, 
ir dirbtiniu menuliu, kokius 
dabar Rusija turi.

Jis retai kada pakelia savo 
baisa, bet beveik pakukždomis 
kalba, bet ka jis sako tai visas 
Vaszingtonas iszgirsta. Jis re
tai kada savo insakymus per
duoda kitam, bet pats iszraszo 
ir pats nunesza in ta ofisą ar 
pas ta virszininka, kuriam jis 
ta insakyma paraszo.

Praeita meta, Liepos menesi 
jis Senato komisija pasakė ir 
paaiszkino kad jeigu mes da
bar susikirstume su Rusija, tai 
musu armija gal iszžudinti ke
lis milijonus Ruskiu, bet kad 
Sovietai tuo paežiu sykiu isz- 
žudintu apie septynios de
szimts milijonu Amerikiecziu.

Praeita rudeni jis per pra
kalbas in Virginia pasakė kad 
gaila kad musu karininkai yra 
priversti vienodiszkai veikti 
ir mislinti, kad jiems ne valia

savo mintis vieszai iszreikszti.
Jis už tai buvo labai iszbar- 

tas ir jam buvo insakyta kad 
pirm negu jis kur nors vėl pra
sižios, jis turi gauti pavelini- 
ma isz karo sztabo.

Jis szita syki tai jau tikrai 
davė visiems augsztiems karo 
sztabo karininkams per žanda,- 
kai jis stojo priesz Senato ko
misija ir patarė kad visi tie 
augszti karininkai butu pa-

WASHINGTON, D. C. — 
Lt. Generolas James M. Gavin 
laikrasztininkams yra pasakęs 
kad jis dar tkirai nežino ar jis 
pasitrauks isz vaisko ar pasi-

Automobiliu
Nelaimėje

Szita mergaituke buvo 
viena isz devynių žmonių 
sužeistu, kai szeszi automo
biliai susimusze ant Manhat 
ten tilto, prie Brooklyno pu
ses. Ji ežia yra neszama in 
laukiamti ambulansa, kuris 
ja nuveže in ligonine. Kiek 
buvo galima dažinoti isz li
gonines, tai mergaituke ne
labai sužeista ir tikimasi 
kad ji greitai pasveiks.

liks armijoje. Jis sako kad jei-’ 
gu jis pasiliks vaiske, tai jis 
tuojaus pareikalaus kad armi
jos kariszkos jiegos butu pa
didintos ligi dvideszimts asz- 
tuoniu divizijų.

Tuo paežiu sykiu jis pa- 
reiszke kad jis tuojaus reika
laus daug daugiau pinigu ar
mijai. Jis taip pasakė Senato 
komisijos nariams, kurie buvo 
ji paszauke pasiaiszkinti kodėl 
jis grasina mesti savo darba ir 
pasitraukti isz armijos sztabo.

Armijos Sekretorius Bruck - 
er vieszai isz Vaszingtono pa- 
reiszke kad jis nori kad Lt. Ge

Bilijono Doleriu Programa

Marion B. Folsom, (po de
szine) Sveikatos, Mokslo ir 
Labdarybės sekretorius, czi- 
a pasikalba su Prezidento 
spaudos Sekretoriumi Ja
mes Hagerty, Vaszingtone, 
kai Folsom buvo pasikalbė
jęs su Prezidentu Eisenhow- 
eriu in Gettysburg, Pa. Ei- 

nerolas Gavin pasiliktu ant jo 
sztabo. Jis sako kad to Lt. Ge
nerolo ateitis armijoje gali bū
ti laibai gera ir garbinga, kad 
jis gali susilaukti keturiu 
Žvaigždžiu garbe in trumpa, 
laika. (Lt. Generolas turi tris 
garbes žvaigždes. Augszcziau- 
sia garbe armijoje yra keturiu 
Žvaigždžiu Generolas.)

Demokratu vadas ir Senato 
komisijos pirmininkas Lyndon 
B. Johnson, isz Texas valstijos 
perspėjo visa armijos sztaba 
kad tik pasikėsinimas kaip 
nors nubausti ar pažeminti Lt. 
Generolą James M. Gavin grei
tai atsilieps Kongrese, ir kad 
ir augszcziausias karininkas 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

TILTAS INLUŽO

Mokiniu Bosas Ingriu
vo In Upe

TOWANDA, PA. — Tiltas 
skersai Susquehenna upe stai
ga inlužo, ir mokyklos autobu
sas su keturios deszimts vienu 
mokiniu ingriuvo in upe.

Su tuo autobusiu in tą Upe 
teipgi ingriuvo ir didelis sunk- 
vežimas, trokas. Autobusas nu
puolė apie dvideszimts penkias 
pėdas nuo to tilto in upe.

Tik keli mokiniai buvo bis- 
ki sužeisti, nors visi buvo la
bai iszgazdinti.

Nelaime atsitiko apie puse 
po asztuoniu isz ryto. Daugu
ma tu ęiokiniu eina in pradine 
mokykla. ; ’

Mokyklos autobusiu vaira
vo Willard Ackley. Kitas mo
kyklos autobusas kuri vairavo 
Harry Sill buvo sustojęs prie 
to tilto, kai tas pirmas auto
busas pradėjo važiuoti skersai 
ta tilta. Tuo paežiu sykiu tas 
trokas, kuri vairavo Rodney 
Williams teipgi pradėjo va
žiuoti skersai ta tilta, kai tas 
tiltas inlužo. Troko draiverys 
iszliko nesužeistas.

senhoweris sutiko paskirti 
viena bilijoną doleriu del ke 
turiu metu programos pa
gelbėti tiems Studentams 
kurie eina ar ketina eiti 
mokslo szaku. Hagerty sa
ko kad jis tikisi kad Kon
gresas gal ant to sutiks ir 
tiek pinigu paskirs.
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| Kas Girdėt
Žmones per Naujus Metus 

visokius ne’butus ir stacziai ne- v.iszgyvendimus pasiryžimus 
daro, ir ant rytojaus, iszsipa- 
girioje laimingai ir patogiai 
pamirszta. Mums iszrodo kad 
geraiusias ir tinkamiausias 
Nauju Metu pasiryžimas butu 
pasiryszti nedaryti jokiu pa
siryžimu, bet gyventi kaip gy
venome.

laimingi metai, įprasti metai, 
vargingi metai, mes už tai ga
lime kaltinti nelemta likimą. 
Bet Naujieji Metai musu ran
kose, mes galime nustatyti ar 
jie 'tpis geri ar prasti, nes ryto
jus musu rankose.

czius, ubagas ar' skarmalas. 
Nauju Metu szvente su turte
liu nesiskaito ir amato nepai
so: visiems lygiai yra prižade-

Sieniniai Kalendoriai 1958m

Per Kalėdas mes visiems ki
tiems dovanas pirkome; po 
Nauju Metu mes už tas dova
nas turėsimo užsimokėti.

Eina gandai kad Anglijos 
Premieras Harold Macmillan 
paves visa savo kraszto karisz-, 
ka Laivyną. po Tautu Snnjun- 
gos tvarka it priežiūra, 'Suez 
Kanalo apylinkėje. Laivynas 
Viduržemiu jurose 'bus panai- 
kintsa. Szitas Anglijos žings
nis yra parodini i kad Anglija 
nori visiems krasztums pilna 
laisve duoti.

Mes galime.savo doleriukus 
taupinti, drabužius krauti, 
maista eziedinti, bet dienu ir 
valandų mes negalime tau]tin
ti ar sau, susikrauti. Mes die
nas ir valandas turime vartuo
ti kaip tik mes ju susilaukia
me.

Pypkes Durnai

15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 

r5 Dabar po 50^ arba 3 už $1.35
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SAULE PUBL. CO Mahanoy City, Pa.

BAISI PRISIEGA

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Mums iszrodo kad mes turė
tume kiekvienus Naujus Metus 
vadinti laimingus kol per me
nesius ir invykius mes kitaip 
patirsime.

Belgrade mieste Jugoslavi
joje dabar beveik visi virszi- 
ninkai vieszai prieszinasi So
vietu bosui Nikita Kruslievui, 
ir aiszkiai matyti kad jie visai 
nepaiso ir nesibijo Sovietu ga
lybes. ' .

Jeigu,. .

Komunistu tarpe nėra Ra
mybes nei Taikos. Per paskuti
ni Komunistu susirinkimą 
Maskvoje, 'žinios pradėjo iszei- 
ti. Priesz, to mitingo užbaiga, 
Kinijos Mao Tse-tung ir Len
kijos Wladyslaw Gomulka jau 
vienas su kitu nesziiekejo. Mao 
užsipuolė ant Gomulka už tai 
kad Lenkijos vadas nesutiko 
pripažinti kad Rusija yra visu 
Komunistu vadas. Gomulka 
lintare Kiniecziu Komunistus 
kad jie parsidavė save Klirusz- 
lievui del tuszcziu prižadu 
ginklu ir maisto.

Yugoslavijos valdovas' Tito 
tikrai serga, .bet jis . savo vie
ta kitam neužleis, nežiūrint ka 
laikrasztininkai pranaszauja.

Geriausia Nauju Metu apy
skaita -yra suskaityti savo 
draugu skaicziu ir ju vardus, 
kaip ražancziu, arti saves am
žinai laikytis.

Vienas raszytojas, per Nau
jus Metus savo draugams pa
siuntė szitoki linkėjimą: “Lai 
jusu bėdos taip ilgai gyvuoja, 
kaip jusu Nauju Metu pasiry
žimai.’’

Vengrijos Janos Kadar, iki 
sziol Kremlino padupczninkas, 
visus nustebino kai jis pareisz- 
ke kad jis remia Lenkijos Go- 

. malka. priesz Sovietu Rusija.

Keturios deszimtą penki me
tai atgal — tai dar ne taiipi se
niai — Amerikos valdžia inve- 
de paczto tvarka siunsti ry- 
sziulįus per paczta.

Jeigu nori žinoti ka
Žmones kalba'apie tave 

už akiu,
Tai klausykie ka jie kalba 

apie kitus.

Pinigiszkas Vajus Del 
Gydymo Paralyžiaus 
Prasidės Sausio - Jan. 2 
Diena ir tesis iki 31 D.

“Talmudo Paslaptys”

Tame susirinkime teipgi isz- 
kilo susikirtimas tarp Prancū
zijos Komunistiniu bosu Mau
rice Thorez ir Jacques Dūdos 
ir Italijos Toglaitti. Prancū
zai intarę Italijos Komunistu 
vada Togliatti už prasta vado- 
vavima. Italijos Komunistu 
vadas Togliatti, savo žarų, in- 
tare Prancūzus už prasta tvar
ka Sziaurines Afrikos klausi
me.

Sausio menosis yra visiems 
skaistus ir gražus, nes jis vi
siems prižada dar nors kiek at
eities.

ŽYDU TIKYBOS
Labai užimanti’ apysaka 

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

Gerai Atsake Mergina

Laikas, kaip amlžinyste, ne
turi jokio skirtumo tarp die
nu. ar metu. Tik žmones padaro 
skirtumą tarp dienos ir nak
ties ; tik žmones skiria, laika in 
dienas ir valandas. U!ž tai ir 
Naujieji Metai mums reiszkia 
tik tiek, kiek mes norime kad 
jie reiksztu. Vienu žbdžiu, 
kiekvienas žmogus sudaro sa
vo Naujuosius Metus, — ar 
laimingus ar kitaip.

Nauji Metai visus mus suly
gina: neįžiūrint kiek mos uždir
bame, kokia alga mes gauname 
kiek turteliu turime, Naujieji 
Metai prižada visiems lygiai 
tiek menesiu, tiek Nedeliu, 
tiek dienu ir tiek valandų, ne
žiūrint ar tai butu ponas bago-

Po vakaruszku eina Anta
nas su Mariute namo. Kėlės 
vede per giria. Po kokiam 
tai laikui mergina prisiglau
dė prie Antano kalbėdama:

— Antanėli asz bijau.
— Ko tu bijai?
— Jeigu tu nežinai ko, 

tai kam turi eiti per giria.

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

Pereiti metai gal ’buvo blogi 
metai, nepasekmingi metai, ne-

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5i/2 coL ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

liktai, . . . $1.00
Saule Publishing Co., 

Mananoy City, Pa.,U.S.A.

IMT' H HKT

16 GLORIOUS DAYS

37a marines held their garrison op 
WAKE ISLAND AGAINST THE ONSLAUGHTS 
OF JAPANESE MIGHT FOR 16 PAYS. 
THESE BRAVE FIGHTING MEN, WITH 
NEVER MORE THAN FIVE SERVICEABLE 
PLANES, DESTROYED SEVEN JAPANESE 
5HIP5 AND BROUGHT DOWN A DOZEN

JAP PLANES/
The financial secho!--,ns su,ld 
COMMUNITY °P Yaj%

^rONPATFou^XTS

IIOU'ITIVQ,

VISIONARY?-
Ir was /eoo nears ago that the 

FIRST "RIA TO THE MOON WAS ENVISIONED
BY A CREEK-tUKIAN OF SPM0SAXA1

-TO PLAN YOUR FUTURE. YOUR GOVERNME-N i OFFERS YOU H=į-P KITEE
YOU BUT U.S. SAVINGS ECHOS. REMEMBER-THE SERIES E BMOjGME 
you ^N.00 FOR EVERY $3.00 YOU INVEST, WHEN BONDS ARc HEuD TO MATURl .

ties iszgelbėti. Ar poniai tasai 
Juan gal yra koks giminaitis? 
Ponia, tame dalyke mani reikė
tų vėlinti idant taip nebūtu, 
prieszingai-gi man labai isz to 
butu liūdna. ...

Mergina valandėlė mislino 
ir matomai kovojo su savimi, 
po tam ];asikelė, iszsitiese ir 
in ji tyliu balsu taip atsiliepė:

— Busiu ponui atvira ir 
viską pasakysiu: Neesiu Juano 
pati nei jokia jo giminaite bet 
ji mylįu labiau nei savo locna 
gyvasti. Jo gyvenimas yra ma
no gyvenimu ir kada jis nužu
dė mano vyra, laimingai isz to 
buvau kadangi žinojau, jog jis 
tai padare isz meiles del niur
nės. Ak, kad žinotum tik, koks 
jis buvo narsus, kaip drąsus, 
kaip vyriszkai jis mokėjo; 
smereziai ih akis žiūrėti! Buvo 
banditas, buvcĮ i^zbaininkas, 
žinau tai bet kas to ? Visi jo bi
jojo o kiekviena, mergaite, in 
kuria jis ipasižiuredaivo, tik 
viena savo niislia buvo iszdidi, 
kad ji to žniogziidžio buvo my
lima. Visaip bj-ydžiau kad ji 
iszgelbeti Jbet jlĮtui., Kalėjimo 
sienos buvo pf 
prižiūrėtojai įie
ti$ bet iprisick iau v a r d a n 
Szvencziausios 
kad rytoj jis »( 
ateinu pas poną 
idant man page
vyje, pone, pac ėdu visa savo 
vilti. Esiu. turt nga ir duosiu 
tau viską ka tu -iu jei tik man. 
tame reikale gelbėsi. O-juk tau 
tas taip lengvai
sziandien nakties trukiu su- 
gryszi in Murcija arba prane- 
szi valdžiai kad apalpai, gy
vastis jo bus apsaugota ir isz- 
gelbeta. Už poros dienu turi
me Didžiąją Potnyczia ir kara
lius ji aipdovanos laisve. -

Budelis liūdnai pakratė gal-

— Ne, senorita, esu doras 
žmogus ir dar karta tau atkar
toju kad to padaryti negaliu; 
jei asz tau galeeziau kokiu 
nors bndu kitaip prisitarnauti, 
butu man tas kibai malonu. 
Prižadu tau kad Juan neken
tęs ; ranka mano tikra,, apsiei
siu su juo prieteJiszkai ir man
dagiai ir jei ponia man už tai 
duosi viena, banknotą tai im
siu !

Mergele iszbalo kaip siena.
—t Atmink, yerdugo, tarė, 

kad prisiekiau, ant vardo Szv. 
Panos Marijos kad ji iszgelbe- 
siu. Prastocziau duszids iszga- 
nyma jei negaleeziau sizipiklyt 
to prižadėjimo.

— Toji tavo prisiega- tai 
beprotiszkas darbas senorita.

— Atkartoju kad ir asz už 
tai turecziau savo gyvastim 
užmokėt, vistiek jis rytoj ne
mirs ir jau.

— Nėra ko daugiau kalbėt 
atsake ant to budelis pasikel
damas nuo stabuko.

— Palauk! Tarė ji liepian- 
cziu 'balsu.

Nekantriai nustūmė jos 
ka kuria, ji padėjo ant jo 
ties.

ran-
pe-

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

įtuiKalėjimo 
: augs'ztos, o 
si davė ipapirk-

Marijos Panos, 
mirs, ir dabar 

su praszymu 
betum. Tik ta-

atsieitu! Jei

— Tai negalimas daigtas!
Negaliu jokiu badu ta pada-

— Duosiu tau tūkstanti 
daros (pinigu) sziandien vaka
re, o rytoj anksti in tavo ran
kas atu suidseiu liudijimą kad 
visi mano - turtai, vertes dau
giau deszimts tukstancziu, ten
ka tau ir tuo kart ponas galė
si ramiai'gyventi.

— Ne senorita, ne. Negaliu 
to padaryti, ’esu doras žmogus 
ir prisiekiau ant to, kad iszpil- 
dysiu savo priderystes.

Tuo taipu garsonas atnesze 
vyną ir budelis pripylė stikle
lius.

— Ant sveikatos poniai, 
atsiliepė ir vyną, iszgere.

—• Salud, ant sveikatos, at
sake mergina ir pridėjo stik
leli prie lupu. Pasakai žodi ir 
sziandien vakare gryszi in 
Mūrui ja. > $3

Tai sakydama, padavė jam 
banknotu pluoszta/

— Leisk mane; turiu eiti!
Norėjo trauktis szalin, bet 

tuo paežiu, laiku sukniubo ant 
'aslos?

.— Dieve, buk mielaszirdin,- 
gas mano dusziai! Stiszuko, 
stengdamasis isz žaiiždos 
laikyti tryszkanti kraują 
turėjo perškriosta szirdi.

Tik atsiduso ir viskas 
juom pasibaigė.

Su kruvinu rankoj durklu 
stovėjo tenai žmogžude besi- 
szypsoditnia iii negyva 'budeli.

— Ta smerti pats atsivedai 
ant savo galvos; tai tavo paties 
kaltybe. Juk asz tau pasakiau 
kad ant vardo Szvencziausios 
Panos prisiekiau jog ji iszgel- 
besiu. Ir sztai prisiega iszpil- 
tlžiau, ji iszgelbejau ir jis gy
vens.

Policija inszoko kavinėn; be 
pasijprieszinimo ji (pasidavė in 
palicijoš rankas ir ju apsupta 
apleido atsitikimo vieta.

----- GALAS-----

su
neš

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
saito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- | 
ha ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorins isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras pacziuojae 
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 Likos Tur 
tingu Ponu. 35c.

No.142—A p j e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuqpolei 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 Velniszka® 
Malūnas Kaip Studentas' Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste 
huklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

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

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

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražio® 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus-

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

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ežio
nžlieku.
dideliu puslapiu, 35c.

Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos

apraszy-

apysaka 
szimtme- 

iszimta isz Lietu vi szku 
Su paveikslais. 177

taniu. 20c
No. 158—A pi® Kapitor a.. i 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigauta? 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

♦

N0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Tsz Lietuvos. 68 pūsis 
pin, 20c.

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

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

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

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.

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

I8OV2—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin 
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali-
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su r 
nekuria® Naudingais Pade ji 
mais. 35o.

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Piru 
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. B. A



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Senas miesto gyvento

jas Juozas Dulskis, kuris gy
veno pais savo žentą ir duktere, 
Antana Yanonius, nuo 507 W. 
Maple uly., numirė pareita Ne
dėlios ryta 7:30 valanda. Velio
nis sirgo trumpa laika. Gimė 
Wiggans kaimelyje ir per koki 
tai laika gyveno Shenadoryje, 
po tam apsigyveno Mali ano ju- 
je. Buvo angliakasis per dau
gelis metu, o iszpriežasties se
natvės prąsiszalino nuo darbo 
keliolika metu atgal. Jo pati 
Mare mirė 1944 metuose, o sū
nūs Leonas mirė 1945 metuose. 
Paliko du sunu: Reimunda, isz 
Temple, ir Tamosziu, mieste; 
keturios dukterys: Klera, pati 
Antano Yanonio, mieste; Mare 
pati Jono Vasilausko, Bristol; 
Julija, pati Antano Sinkievi- 
ezio, Girardville ir Prane, pati 
Jurgio Starinskio, Elizabeth, 
N. J., taipgi szesziolika anuku 
ir anūkes, tris pro-anukus. Lai
dojo Ketverge ryta devinta 
valanda ir palaidotas in Kal
varijos kalno kapinėse Shena
doryje. •Graborius L. Tras- 
kauskas laidojo.

— Subatoj pripuola Szv. 
Iliginio ir Szv. Teodozijuszio1, 
o Tautiszka Vardine: Gryžulis. 
I r ta diena.: 1951 metuose Tau
tu Sanjunga pradėjo derintis 
del paliaubų ar taikos Korėjo
je; 1934 m., szeszi Laivyno ka- 
riszki eroplanai nuskrido isz 
Californijos in Hawaii in 24 
valandas; 1943 m., Casablanca 
konferencijoje Prez. F. D. Roo- 
seveltas sutinka su Anglijos 
Ministeriu Winston Churehil- 
liu pareikalauti isz Vokietijos 
ir Japonijos visiszka pasidavi- 
ina be jokiu sanlygiu.

— Ona Smulykiene, nuo 
631 E. Mahanoy uly-., numirė 
Utarninke, 2:08 valanda ryte 
hi Pottsville ligonbute. Sirgo 
trumpa laika. Gimė Lietuvoje. 
Po tėvais vadinosi Ona Juodai- 
cziute. Jos vyras Jokūbas mirė 
apie trisdeszimts metu atgal, 
taipgi iszmirc duktė Elsie Dig- 
riene ir du sunu, Pranas ir Jo
kūbas. Paliko sunu Stanislova 
namie; trys dukterys: Ona, pa
ti Juozo Digrio; Anele, pati 
Juozo Lo'bicziausko, Marcele, 
pati Juozo Karalieviczio, visi 
isz miesto, taipgi broli Kazi
miera. Deszimts anuku ii' du 
pro-anukus. Laidos Petnyczios 
ryta su apiegomis in Szv. Juo
zapo ‘bažnyczioje devinta va
landa ir palaidos in parapijos 
kapinėse.

ta diena: 1942 m., Amerikie- 
cziai susikirto su Japonais ant 
Solomon Salų; 1950 m., trys 
žuvo ir penkios deszimts asz- 
tuoni dingo, kai Anglijos po
vandeninis laivas, submarinas 
“Trueulnet” nuskendo! 1938 
m., Sovietu Rusijos pirmoji 
Raudonoji Taryba susirinko; 
1945 m., Alijantai su Amerikos 
kareiviu pagelba prasimusza 
per Vokiecziu karo 1‘runta ir 
vijasi Nacius; 1714 m., gimė 
pirmasis Liet, poetas Maž. 
Liet., Kristijonas Duonelaitis.

— Panedelyje pripuola 
Szv. Veronikos, o Tautiszka 
Vardine: Basmantas. Ir ta die
na: 1950 m., trylika kareiviu 
lakunu žuvo kai eroplanas nu
krito ir sudužo ant Lawson 
Field, Georgia; 1822 m., Grai
kai paskelbė savo Nepriklau
syme; 1950 m., John L, Lewisas 
atszaukia straikas Minksztos 
anglies mainieriams Youngs-* 
towne, ir paskelbė kad visi 
mainieriai dirbs tik tris dienas 
in sanvaite.

ISZ LIETUVOS
GENEROLAS J. M.
GAVIN, NEPAPRAS

TAS KARININKAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

side Memorial Field Ashlande. i LAISZKAS 
Clyde Wetzel isz Ashland© ra
do Masono kuna ir pranesze 
policijai. Daktaras Otto Miller
pavieto koroneris sako kad; (Kuri aplaike ponia Elzbieta 
Masonis turėjo naturaliszka Vosyliene isz Nanticoke, Pa.) 
mirti, (o gal turėjo szirdies at
aka). Velionis atvyko isz Lie
tuvos apie 40 metu atgal, ir gy- į
venp pas Edvardą Lubinsko deliaiš, leiskit pasveikinti Ju- 
nahiuose' per daugelis metu. į mi ir Jusu visa szeimyna ir pa- 
Buvo angliakasis ir paskutini [ linkėti daug pasisekimo Jusu 
karta dirbo Potts kasyklose j gyvenime. ' 
1951 metuose. Velionis jokiu 
giminiu nepaliko.

— Utarninke 'pripuola, Szv. 
Hilaro ir Szv. Felikso, o Tau
tiszka Vardine: Laimutis. Ir ta 
diena: 1950 m., Komunistai pa
ima Amerikos Konsulata Peip
ing mieste ir Amerikos val
džia insako visiems Amerikie- 
cziams isz ten pasitraukti; 
1940 m., Slapta Amerikos FBI 
policija suima asztuoniolika 
■žmonių, kurie stengiesi nu
versti musu valdžia ir uždėti 
Komiui i stiszka valdžia.

Shenandoah, Pa.—
Senas angliakasis Juozas Lut- 
kauskas, nuo 208 E. Mt. Ver
non uly., pasimirė pareita Ne
dėlios ryta in Locust Mt. li
gonbute. Gimė Lietuvoje. Bu
vo aligliakasis ir paskutini 
karta dirbo Knickerbocker ka
syklose ir prigulėjo prie UMW 
A unijos lokalio. Jo pati Elz
bieta mirė Spalio 18 d., 1955 
m. Paliko po-suni Alberta Bart 
isz Dayton, Ohio. Laidojo Se- 
redos ryta, su apiegomis in 
Szv. Jurgio bažnyczioje devin
ta valanda ir palaidotas in pa
rapijos kapinėse.

Tamaqua, Pa.—
Ugnis kylio in Pollock Dress 
Ine., fabrike, prie kampo 
Schuylkill ir E. Mauch Chunk 
uly. Tyrinėjimas parodo kad 
e lėkt rikiu io compressoro mo
teris užsidegė, nuo ko taipgi 
užsidegė siena. American Hose 
Co., ugniagesiai pribuvo, su 
maszinoms ir užgesino liepsna.

Brangi sesute:
t, . . . i . . . - bus greitai nubaustas jeiguPrimalsiąs laiszkuczio zo- & J °

Lt. Generolas Gavin kaip nors
nukentės už savo atvirumą.

Senatorius Kefauver, Demo-
’ . , . kratas isz Tennessee valstijosTaip pat sesute, I . ..................... ,

tpincri Vari iiq cpItc

—- Buvus miesto gyventoja 
Katarina Stakoniene (Bende- 
riute) nuo 212 Allendale Drive 
Falls Park, Morrisville, pasi
mirė pareita Su'batos ryta 9:40 
valanda in McKinley ligonbu
te, Trenton, N. J. Velione ne- 
sveikavo per szeszis menesius, 
o pareita Rugpiuczio 30-ta die
na turėjo operacija. Gimė 
G ray town, arti Port Carbon, 
po tėvais vadinosi Katarina 
Benderiute. Velione paliko sa
vo vyra Petra; du sunu: Alber
ta, kuris tarnauja del Dede Ša
mo ir Edvardą, namie; duktere 
Florence, namie; taipgi seseri 
ir du brolius. Laidotuves invy- 
ko Utarninke in Morrisville.

Morgantown, Pa. —
Keturi mainieriai kurie dirba 
in Grace angliakasyklose, pri
gulinti prie Bethlehem Steel 
kompanijos, likos apkvaitinti 
per duju laike darbo. Sekantie
ji mainieriai likos nuveszti in 
Ephfaat ligonbute: Klemen- 
cas Petraviczius, 39 metu isz 
Minersville; Edvardas Kaz- 
mitskas, 25 metu isz Birdsbo
ro; Roger Kneeream, 20 metu 
ir Charles Mervine, abudu isz 
Reading.

Mount Carmel, Pa. —
Romanas Masonis, apie 68 me
tu amžiaus nuo 523 E. Fifth 
uly., likos surastas negyvas 
Utarninko ryta, netoli West-

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Szv. Szeimyna ir Szv. 
Arkadijų, o Tautiszka Vardi
ne: Abaris. Taipgi ta diena, 
mėnulio atmaina, Delczia. Ir

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso iS’Michjgan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.

Pottsville, Pa.—
Garsus, Lietuvis Daktaras ir Į 
Chirurgas pasimirė, Daktaras Į 
William A. Burke, (Vincas 
Lukszys), pasimirė Panedelio 
ryta in Jefferson ligonine, Phi-j 
ladelphijoje. Jis buvo tik 58j 
metu amžiaus ir gyveno 508 
W. Market ulyczios, Pottsville 
mieste. Jis buvo automobiliaus 
susimuszime Spalio penkta 
diena, ir nuo to laiko nesveika-: 
vo. Jis pareina, isz Minersville, 
Pa. Mokslus ėjo in Jefferson 
Universitetą, Ph i ladelphijoje, 
teipgi in University of Penn
sylvania. Jis buvo narys Ame
rican', Pennsylvania ir Schuyl
kill County Medical draugijos; 
American Academy1 of General 
Practice, American Proctolo
gic Society ir America,n Gast
roenterology Society. Jis teip
gi 'buvo bendranarys Chirurgu 
kolegijos Amerikoje.

Paliko savo žmona Florence 
L. Carroll ir broli Daktara 
Klemensą isz Mahanoy City'. 
Jo sesuo, slauge
metai atgal pasimirė. Velionis 
palaidotas Ketverge isz Szv. 
Patriko bažnyczios su iszkil- 
mingomis Misziomis deszimta 
valandą, p kuna palaidojo in 
tos parapijos kapinėse.

A.a, Daktaras visiems 
tuviams buvo atneszes ne 
garbes su savo mokslu, 
daug pagelbos su savo į 
navimu. Amžina atilsi!

paraszysiu 
placziau. Apsive- 

metais ir gyvenau

leiskite szirdingai padėkoti už 
laiszkeli, kuri gavau nuo Jusu 
ir už paveikslus. Mes visos pa
kol kas sveikos ir gyvos. O se
sute kaip klausiat apie Ona 
Alaburdiępe tai ji yra sesuo ir 
yra vedus gyvena vyro tevisz- 
keje Žiovavodej, gyvena ne
blogai. O brolis Antanas gyve
na mieste, atskirai. Dabar pa
sistatė mieste narna, jau du 
metai kaip apsivedęs gyvena 
gerai, žmona siuvėja, szeimy- 
nos dar neturi.

Dabar sesute 
apie sav 
džiau 191
Igliaukoj turėjome savo trio- 
bas, bet jer kara viskas sude
gę. Paskiau persikraustem in 
Marijampole teko visaip pagy
veni!; mergaites buvo dar vi
sai mažos, bbet szaip teip pra
gyvenau, nes' vyras dirbo, 1951 

i metai vyras žuvo. Teko sun
kiai pergyventi, bet nieko ne
padarysi reikėjo leisti vyriau
siąja in mokykla, pati dar nie
kur negalėjau dirbti, nes bu
vau susiigus apie du metus, 
bet dėka valdžiai mes gauda- 

Yugusta. keli I vom pensija, pragyvenau. Da
bar trupu a lengviau, nes mer
gaites paiugo, pati galiu eiti 
dirbti, be 
liu. U

Sesute, įtaip klausiat apie 
Igliauka, tai galiu pasakyti, 
kad visai nepasikeitus, tik 
žmones gjvena ne pavieniui, 
bet kolukiose, o adresas tas 
pat. Marijampole per kara la
bai daug nukentejo iszgriau- 
tas beviek visas vidus miesto, 
bet bažnyczios dar liko nesu
griautos, o be to miestas jau

uždirbti mažai ga-

Lio

bet
patąr-

arba pradžia 
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teipgi pareiszke, kad jis seks 
Lt. Generolo Gavin veikimą, ir 
jeigu jam kas koja pakisz ar 
stengsis ji kaip nors nubausti, 
tai jis turės visam Kongresu 
atsakyti. Jis patarė Armijos 
Sekretoriui Brucker nepriimti 
Lt. Generolo Gavin atsisaky- 
ma.

Visas szitas lermas prasidė
jo kai Gavin staiga, be jokio 
pavelinimo isz armijos sztabo, 
pasirodė Senato komisijos 
kambaryje, ir staeziai pasakė 
kad butu visam krasztui in 
sveikata jeiug augszcziausias 
armijos sztabas butu panaikin
tas, ir kad kareiviu skaiezius 
butu padvigubintas. Jis sako 
kad dabar musu armijoje ran
dasi per daug karininku ir per 
mažai kareiviu.

Pirm negu jis szitaip prasi- 
szoko jo vardas buvo innesztas 
del augsztesnes vietos armijo
je, bet armijos sztabas greitai 
jo varda iszbrauke. Jis sako 
kad jis tai nepaiso, bet iszrodo 
kad dabar Kongresas paiso.

griautos, 
atstatomas. Sesute teviszkes 
adrseas tis pat. O kaip klau
siat apie
ti, kad damos sveikata visai 
bloga, ne: negali pati net apsi
versti anl 
ti. Tik p 
pamatytu net tai tiesiog nu
stebtu!, kaip vargsze kenezia 
visi sanapai iszvarineti isz sa
vo vietų, 
nemiega 
smerties
jauniausio sesuo Kastule, kuri 
viena dar nevedus, o kaip 
klausiat apie reciapta tai ki
tam laiszke indesime nuotrau
ka jos ir reciapta, nes pakvie
sime gydytoja ir paraszys. O 
sesute kaip klausiate kas ge
riau ar pinigai ar drapanos, 
turiu * pasakyti kad dolerio 
verte pas mus labai maža.

Tuo ir baigsiu raszyti.
Jusu pasiilgusi sesuo, 

Petronėle.

— 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.

mama galiu pasaky-

kito szono ir atsises- 
ikti dar pavalgo. Jus

visa gelia per naktis 
dejuoja ir verkia, ir 
praszosi. Ja prižiūri

Pirkite U. S. Bonus
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cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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Suaresztuotas Ir 
Paleistas

Ong Eng Guam, vienas isz 
naujos tarybos, in Singapo
re miesto komisija, ir vadas 
paleisti, kai tos komisijos re 
mejai pradėjo savo pose- 

da 
ir

džius ir pareiszke kad jie 
bar užima visa tvarka 
valdžia.

Skaitykit “Saule”
H r u

OPEROJE MAISZTAS

Italijonai Su Amerikie- 
cziais Susikūlė

RYMAS, ITALIJA. — Ry
mos operos draugija pranesze 
kad Amerikiete dainininke, 
Maria Meneghini Callas nega
li sugryszti tenai ir dainuoti 
in “Norma” opera, nes Itali
jonai dar ir dabar pyksta ant 
jos už tai kad ji nutraukė savo 
dainavimo po pirmo pasirodi- 
nimo, sakydama kad jai gerkle 
skauda.

Jos vieta tuojaus užėmė dai
nininke Anita Cerquetti, ku
rios dainavimas rodos visiems 
taip patiko, kad ji dabar yra 
paskirta Prima Donna, ar ge
riausia operos dainininke.

Operos direktorius Carlo 
Latini sako* kad Italijos val
džia sutinka su Operos komisi
jos nutarimu palaikyti Anita 
Cerquetti ir paleisti Amerikie
te Callas.

Dainininkes Callas vyras, 
milijonierius Giovanni Battis
ta Meneghini yra baisiai inpy- 
kes ir sako kad jis tariasi su 
lajerais ir gal Italijos Operos 
komisija patrauks in teismą 
už tai kad jo žmona negali te
nai dainuoti.

Amerikiete raszytoja ir vai- 
szinga milijonierka Vaszing- 
tone Elsa Maxwell visaip isz- 
koliojo Italijonus sakydama 
kad jie yra kurti, spangį Molio 
Motiejai, kad jie yra pirmos 
ruszies durniai kvailiai ir kad 
jie nemoka nvertinti gera dai
nininke.

Italijos Prezidentas Giovan
ni Gronchi buvo toje Operoje 
kai Amerikiete dainininke Cal
las atsisakė pasirodinti del an
tro akto. Ji pasiaiszkino kad 
jos daktarai buvo jai uždraudė 
dainuoti.

Kai laikrasztininke, milijo
nierka ir puiki vaiszininke El
sa Maxwell taip iszkoliojo vi
sus Italijonus, tai iszrode kad 
ežia gali būti tarptautinis su
sikirtimas tarp Amerikos ir 
Italijos. Bet vėliau pasireiszke 
kad net ir Italijos dipliomatai 
skaitosi su ta Amerikiete, kur 
su jokiais ponais ar valdovais 
nesiskaito. Net ir Italijos Pre
zidentas nusileido, ir patarė 
savo atstovams pamirszti visa 
ta nelemta atsitikima.

Kas ežia kaltas ar kieno tei
sybe sunku pasakyti, bet jau 
beveik laikas kad kas nors isz- 
drystu pakelti savo baisa ir ki
tiems krasztams, ypatingai 
Italijonams pasakyti kad ir 
Amerikoje randasi geru daini
ninku, dainininkių ir muzi
kantu, ir kad ne vien tik Itali
jonai supranta opera.

Jau per ilgai Italijonai ir 
Prancūzai mus Amerikieczius 
už mužikus laike ir dar laiko 
kaslink muzikos, literatūros ir 
žurnalistikos. O jie pamirszta 
ar nenori prisipažinti kad mes 
seniai juos ne tik pasivijome 
bet ir pralenkėme.

Jeigu Permainote 
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 ir 
kaszto!” Szirdingai Acziu!

—“Saules Redakcija.”

SVARBUS
PRANESZIMAS!

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi 

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

Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks:

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

Kanadoje: Metams $8.00; 
puse metu $4.50.

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

Atskiras “Saules” numeris 
10 centai.

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

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

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

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

Istorija Apie. . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai
* apie Jezu Kristų.

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

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

— Gal jusu draugai yrą 
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 ju nuliūdima.

Pirkite U. S. Bonus
“Saule” gražiausia ir tin

kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

SKAITYKIT 
į&T“SAULE”=«S 

PLATINKIT!
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- SZIRDIES ATMINTIS -
yiSA karalyste buvo 'pa

skendus nuliudime, nes jau
nas karalius, kuomet pasiliko 
naszliu, perstojo mislines apie 
karalystes reikalus, praleisda
mas isztisas dienas ir naktis 
aszarose priesz savo mylimos 
pacziules paveikslu.

Ta paveiksią jis 'pats nupie- 
Sze; Todėl tik jis ir mokinosi 
maliorystes nes jam butu buvę 
labai sunku. įžiūrėti kad kas ki
tas jo mylimiausios paczios pa
veikslą pernesztu .ant audeklo.

Karalius žinojo apie tai kad 
malioriai, dailininkai ne karta 
turi papratimu, be jokios at
sargos žiūrėti in savo modeli, 
priek tam. apt paveikslo to vis
ko ka mato nenupieszia, bet 
palieka sau ir užlaiko savo 
szirdyse ant visados, o juk ka
ralius to visko už jokius svie
to, turtus neleistu daryti nie
kam.

Tasai paveikslas dabar jam 
buvo visas suraminimas nuliū
dime. Kadai ant jo žiurpjo, ap- 
siliedavo gailingomis aszaro- 
miš o savo sopulio neatiduotu 
ulž visas svieto linksmybes.

Dykai ateidavo pas ji minis-/ 
teriai ir sakydavo:

— Mielaszirdinigas Pone, 
aplaikome neramias žinias, 
praneszanczias kad paszalines 
vieszpatystes karalius gink
luoja milžiniszka armija idant 
insiveržti musu karalystėn.

Karalius abejingai ministe- 
riu praneszimu klausosi ir nei 
ant minutos savo akiu nenu
trauk^' nuo mirusios paczios 
paveikslo.

Viena diena karalius iiipuo- 
le 'baisiausiam piktumai! ir ma
žai ko truko kad pultis ant sa
vo dvaro mylimiausio vienio 
marszalko kuris savo ponu nu
žemintai dryso perstatyti jog 
didžiausias sopulis negali 
trauktis amžinai ir kad szvie- 
siauses ponas privalo pamisly-

'rice $3.00 s“,e
COLORS: Red. Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.
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ti apie tai idant savo pavaldi
nius apdovanoti nauja karalie
ne be skirtumo ar tai bus isz 
kataliszkos ar isz žmonių gimi
nes.

—< Begėdi.! Suszukb kara
lius drebėdamas isz piktumo, 
kaip drysti man tai pasakoti! 
Asz, asz. turecziau savo myli
miausiai karalienei žodi laužy-

D augelis vaikinu labai 
norėtu, ■ 

Kad merginos po 
saliunius nesivalkiotu, . 

Mat vaikinai apsipaeziuotu,
Bet bijosi saliuniniu 

valkatų, 
Jeigu, neipasitaisysite, 

Ir valkiotis nenustosite, 
Tai asz kaili iszdirbsiu 

Ir pel’ koczela. perszokyisiu, 
O keliu ir vardus žinau 
Bet da pasiliksiu. sau.

* * *
Labai gerai motinos daro, 
iPapliauszkes isz grinezios 

įszvaro, 
Kaip tai viėna nibrgina 

pas kita atėjo, 
Ir del josios apie jaunikius 

kalbėt pradėjo, 
Motina, merginas kalbant 

iszigirdo,
Už plauku nutvėrė, 

Duris atidarė ir laukan 
iszivare.

Juk reikia merginoms 
valiai duoti,

Nereikia taip labai 
daboti, 

Toji motinėlė jeigu iii, 
kur eina, 

Tai ir dukrele' su saVim 
pasiima, 

Ar ant baliaus ar 
kriksztynu, 

Tai ima. dukrele kad 
Nekalbėtu su vaikinais, 

Gerai motin, darai, 
Kad dukrele taip 

prižiurai, 
Nuo akiu nenuleisk, 

Vienos dukreles niekur 
neleisk, 

Tegul žmones atuzija 
ka jie nori, 

Bet tame didi protą
1 turi.

Asz ir tave paigirsiu 
Už tai nebarsiu, 

Visos motinos taip 
darykite, 

Dukreles baimėje auginkite 
Už tai dideli džiaugsimi 

turėsite, 
Už savo dukriukes 

neverksite, 
Veskitės, ir ant kriksztynu 

O nedaleisk prie vaikinu,
• O ir bus gana.
Važiuosiu in Veselka 

viena, 
Ka ten. matysiu, 
Tai viską jums 

aprasziysiu! 

ti! Szalin isz po mano akiu, ar
ba tuo jaus ežia pražūsi! Bet 
kolei isz ežia, iszeisi, žinok apie 
tai ir visiems kiitems visur pa
sakyk jog kokia motere nepa- 
sidaltys su manim sosto, tik. jei
gu bus visiszkai panaszi tai, 
kuria dabar matau, sztai ant 
paveikslo.

Karalius žinojo gana gerai 
kada, isztare tuos žodžius, kad 
tas viskas nesirisza su prisiža,- 
dejimu-, kadangi kur ant svie
to rasis 1 tokia motere panaszi 
tani paveikslui! Ji buvo per
daug patogi; niotura pati juk 
du sykių nesutvers tokios pa
togybes.

Ak, tos aksomo akys, tos di
deles akys! Tie stebuklingi 
plaukai, augszta, balta kaip 
sniegas kakta, gražiai isztaisy- 
tos lupos, toji stebuklinga 
szypsena!

O panaszios, ant visos žemes 
skritulio, niekur neatsiras!

Praėjo menesiai, praėjo cieli 
metai o tame liūdname padėji
me nebuvo permainų.

Isz paszalines karalystes ka
raliui tas ’visai nerūpėjo.

Ministerial, kas teisybe, ka
raliaus vardu, pakele mokestis 
kariszkiemS reikalams bet vie
toj tas mokestis sunaudoti ar
mijos apginklavimui, pinigus 
krovė sau. in: kiszenius ir szalis 
del visu neprieteliu likosi at
dara..

.Neužganėdintu skaitlius vis 
augo ir kiekviena dienia minios 
žmonių rinkosi prieszai kara
liaus namus su skundais.

Bet karalius ant to visko ne
atkreipdavo atydos, nuolatos 
žiūrėdavo ant karalienes pa
veikslo.

Tuo tarpu viena rytmeti ka
ralius iszgirdo stebuklinga 
giedojimą.

Apimtas žingeidumo prisi
artino prie lango ir staiga su
stojo' kaip inkastas.

— Ne, panaszios grožybes 
da niekad niekur ntemacziau, 
kaip toji maža piemenaite, ei
nanti paskui kaimene, tare in 
save.

Tai buvo jauna mergaite’ su 
szviesiais plaukais; rodėsi, 
kad jos plaukus pati saule auk
savo. Jos 'žema, kakta buvo taip 
rožine kaip pražydintis rožes 
bumburas, akis turėjo szvie- 
sias kaip auszrine. o luputes 
taip mažas kad jai bedainuos 
jaut vos tik kelis dantukus ga
lėjai pamatyti.

Karalius tuo apsireiszkimu 
buvo apibartas, bet netrukus 
uždengė akis iir ulžsigedino ’ 
kad ta laika pamirszo savo' my
limiausia paezia. Atsiklaujpe 
taigi priesz paveikslai, pradėjo 
lieti gailingas aszaras ir jau 
nemislino apie stebuklinga 
piemenaite.

— O! Suszuko jis, perim
tas didžiausiu sopuliu, tu žiliai 
kad mano szirdis tau amžinai 
priguli kadangi nebuvo ir ne-

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

bus tau panaszios. moteres! 
Mano žmones reikalauja nau
jos karalienes, tiktai tuo kart 
sutikeziau idant tu joje atgy- 
tum!

Kada ant rytojaus karalius 
kaip paprastai, atsistojo priesz 
karalienes paveiksią, užgimė 
nepaprastas atsitikimas.

— Tai stebėtina! Atsiliepe, 
ar-gi ežia butu szla,pumas ir 
drėgnumais ? Rodosi kad tasai 
kambarys paveikslams ken
kiantis. Paveikslas baisiai pa
juodavo. Juk kuogeriausia at
simenu kad mano mylimiau
sios plaukai nebuvo toki juodi 
kaip kad dabar matau. Ne, už
tikrinu, nebuvo toki juodi kaip 
kad dabar matau.vNe, užtikri
nu, nebuvo toki juodi, atsime
nu gana aiszkiai kad buvo 
szviesus, taip1 kaip paauksuoti. 
Mano mylimiausia buvo pana
szi in Saviesos Dievaite, bet ne 
in Nakties Karaliene.

Karalius tuo jaus liepe pa
duoti teptuką ir v|ska ant pa- 

dregnumasveikslo pataiso ka 
buvo sugadinęs. ■'

— Dokui tau,.Dieve! -Vėl

siu garbines, susz iko ir

viską daro? Su-
Kas d r y s t a

turi tuos gražius ji odai-paauk- 
suotus plaukus kuriuos garbi
nau bepfotiszkai ii kuriuos iki 
gyvenimo pabaigai nepersto-

atsi- 
klaupe- prieszi pavdiksla dary
damas amžinos isztikimy’bes 
szliu'ba.

Bet matyt jog pikta dvasia 
insimaisze in kardiszkus rei
kalus, kadangi po! keliu dienu 
karalius vėla turėjo pataisyti 
paveiksią.

— Kas ta 
szuko piktai, 
szventvagiszkai palytėti mano 
kalralienes paveikia? Isz kur 
vėl urnai atsirado ta augszta, 
balta kaip sniegas kaikta ? Gar
binti Dieva gerai atmenu ir ži
nau kad jos žema ikakta buvo 
rožine ir nuolatos jauna, kaipo- 
rožes bumbuoras.

Patraukęs kelis kantus tep
tuku, pataisė plaukus ir pa
auksavo, sumažino veidą. ir ap
dengė rožiniu dažu.

Žiūrėdamas in 'pataisyta, pa
veiksią, karalius buvo labai užr 
ganadintas. Sekatnczia diena 
ant paveikslo pamate vėl dide
les permainas.

— Nėra jokioj 
kad ežiu dalbas bu; 
siu nes kaip-gi gal 
kinti akiu ir lupu uermaina!

! Mano my- 
;okiu. juodu 
1 lupu, per 
k visi dan- 

abejones
1 piktu, dva- 
ma iszaisz-

— Ne, niekados 
limiausia neturėjo 
akiu ir taip placzi 
kurias matyti beve 
tys!

— Prieszingai; 
žiydraines, kaip ry 
besiai btivo jos s

szviesios ir 
_, meczio de- 
akys, kurios 

ak, taip daug saldžiai ant ma
nos įžiūrėjo o luputes jos taip 
mažos, kad kuomet įdainuoda
vo, matėsi tiktai keli balti dan
tukai!

Karalius / degė baisiausiu 
piktumu, kad butu galėjas su
gauti ta raganių, nes be abe
jones tai buvo raganiaus dar
bas, tai baisiai jam. už tai at- 
monytu. Bet raganiaus nesu
gavo, tai visa ■ savo piktumą 
iszliejo ant paveikslo. Mažai 
ko reikėjo, idant paveikslas 
nebūtu nuplesztas nuo sienos 
ir kojom, sumindžiotas, kaipo 
kokis netikras paveikslas.

Palengva vienok nusiramino 
kadangi jam atėjo mislis in 
galvai kad ta viską ant pa
veikslo dar galima pataisyti.

Tai-gi, ėmėsi energiszkai už 
darbo, maliaivojo pagal savo 
atsiminimus ir viskas jam kuo-

geriausiai pasisekė. Po keliu 
valandų darbo patogi motere 
su szviesiai, ižydrainėmis aki
mis, auksiniais plaukais ir 
mažomis luputėmis žiurėjo' iii 
ji nuo paveikslo.

O karalius džiaugėsi su savo 
darbu ir liūdnai dejavo.

— Taip, taip tai ji! Taip ji 
iszrode, mano mylimiausia ne- 
pamirsztina karaliene!

Ir kada viena diena dvaro 
marszalka, turintis bloga pa
protį žiūrėti per rakto skylute 
patarė karaliui paimti už pa
ezia maža piemenaite, kadangi 
kaip laszas vandenio ji pana
szi in mirusia, karaliene o gal 
dar už ana ir gražesne, kara
lius tada tam patarhnui nesi- 
prieszino.

-- .GALAS--
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BAISI PRISIEGA

A NT Barcelonos u 1 y c z i u 
spietėsi ’žmonių minios. 

Specijaliszki trukai isz aplin
kiniu miestu ir miesteliu atga
beno' tukstanezius vyru, moto
ru ir vaiku. Visus czionai iii 
Barcelona sukvietė žingeidu
mas ir noras prisižiūrėti smer
ties nusprendimo iszpildymo, 
kas turėjo but atlikta sekan- 
czia diena, su vienu 'žmogžu
džiu delei ko miestas 'žingei- 
dingais taijp' daug buvo- pripil
dytas, kad net už gana augsz- 
tas pinigu, sumas nebuvo gali
ma gauti nei lovos, nei 'prie
glaudos visuose vieszbucziuo- 
se ir kituose namuose.
. Prikimsztose 'žmonėmis ka
vinėse, publika klausėsi karei- 
viszkos kapelijos, grajinair- 
czios ant piazža, 'begenant sau 
Isipaniszka drūta vynai.

Isz artimosios prie kalėjimo 
koplyczios buvo girdėtis varpo 
dcambejimas o po tam du zo- 
koninkai su kryžiais rankose 
artinosi prie kalėjimo vartų.

Vienoje ka|vineje prie, uly- 
czios Calle Reale, sėdėjo augsz- 
tas ir nepaprastai tvirto sudė
jimo vyras, kurio apskustas 
veidas buvo> pusiau uždengtas 
milžiniszka placzia skrybėlė, 
kokias vartoja torrerai, kuo
met cirkuose eina kovoti su Im
liais. Per valandėlė nei akiu ne 
atkreipė szalin nuolatos skai
tydamas laikraszti kuri ranko
je turėjo. Ir jis nuolatos tamei 
skaityme buvo taip paskendęs 
nors visu akys in ji buvo isz 
visu pusiu atkreiptos.’

— Elverdugo, kalbėtasi su
sirinkusiu. “Sztai budelis,” 
visi kartojo, kuris sziandien 
pribuvo isz Murcijos idant 
czionai iszpildyt savo kruvina 
priederyiste.

Budelis pripratęs prie žmo
nių žiūrėjimo, sėdėjo tyliai ir 
nepajudinamai ir net niepate- 
mijo kaip inejo jauna, labai 
patogi, bet iszbalus kaip drobe 
motere, kuri pasukus savo 
žingsnius prie budelio, ežia, pat 
prie jo- atsistojo.

— Ar ponas esi . verdugo 
(budelis) ? Paklausė.

Paklaustasis, didžiai nustebo 
ir isz ranku laikraszti paleido. 
Niekados kadangi per visa jo 
gyvenimą dar taip jam nieatsi- 
tiko idant kas ji turėtu užkal
binti vieszoje vietoje.

— Esu juomi, o poni? Pa
klausė mandagiai, ir ar galiu 
poniai kuom nors patarnauti?

Ant tu žodžiu arti stovintis 
garsonas, kavines tarnas, pra
sijuokė garsiai, pridurdamas 

nuo saves: Tegul Dievas seno
rita sergsti priesz verdugo1 
patarnavimus.

Bet iszbalusi motere in tai 
neatkreipe daug atydos ir vi
sai nepasirodydama kad ji su- 
simaiszius, atsisėdo szalia prie 
budelio.

— Norecziau kelis žodžius 
su ponu, pakalbėti ir ponui bu- 
ciziau labai dėkinga jei manęs 
kiek nors paklausytum, tarė.

— Žinoma, su didžiausiu 
nuolankumu, atsake, turiu vi
sados laikos kada pasitaiko 
kalbėti su taip patogia mer
gina, kaip ponia esi.

Liepe jisai garsonui atnesz- 
ti vyno buteli.

— Prie vyno stiklelio kal
basi smagiau, pridūrė atsisuk
damas in mergina, sedinezia 
szalia..

Mergina pecziais tik patrau- 

JOHN ANDRULIS, Pres.
FOUNTAIN — MICHIGAN
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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 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 skąni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p.-Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,

ke ir paklausė:
— Ai* ponas turi iszpildyti 

smerties nusprendimą, rytoj 
anksti, priesz saule-teki, ant 
Juano ?

— Taip yra, senorita, czio- 
nai del to tik ir esu. Turiu gy
venti ir isz to gyvenu, i

Ant to mergina linktelėjo su 
galva ir atsake:

— Ne dėl to abejau, kad poT 
nui iszinetinet ir iszkalbineti 
tiktai pasakyti kad Juan mirti 
negali.

Budelis liūdnai nusiszypso- 
jo.

— Smerties nusprendimas 
jau patvirtintas ir man suteik
tas; risztavone jau parengta; 
tai-gi su didelia gailesczia pri
valau poniai apreikszti kad 
net iSzvencziausioji Panele da
bar jau negalėtu ji nuo smer-
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