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V. L. Boczkuwhki, bailor aud Męr. 69 METAS

Ar Pasimirė, Ar Buvo Nutrucintas? Bulganinas Aiszkinasi; i
Prez. Eisenhoweris Reikalauja^

271 JAPONU ŽUVO

21 Nelaime Ant Juru
Per Viesulas

VATIKANO NARYS 
PRAVARYTAS

Norėjo Nusižudinti

Gunnar

Czia Szvedijos Karalius 
Gustaf Adolf, po deszinei, 
su Profesoriumi 
Ekstrom, po kaire, ir Rag-
nar Casparson, to provinci
jos Gubernatoriumi, prie 
Szvedijos Karaliaus Ketu
rioliktojo karstu, Vasteras

Katedroje in Stockholm. 
Mokslincziai dabar stengia
si dažinoti ar tas Karalius 
Erik XIV kuris mirė trys 
szimtai asztuonios deszimts 
vienas metas atgal nebuvo 
savo brolio Karaliaus Johan 
Trecziojo nutrucintas.

WASHINGTON, D. C. — ' je vieta nuo visu krasztu, kur] kaslink Artimu ir Vidur Rytui 
Jau keli menesiai kai Krusz- nebutu valia atominiu bombų klausimo. (Ir czia, vien tik Ru- 
czevas ir Bulganinas isz Rusi-' gaminti ar inveszti.
.jos reikalauja kad Amerika A—Susitarimas del neužsi-, 
sutiktu ant susitarimu ir mi- puolimo tarp Varszavos ir vi-

' tingu kaslink nusiginklavimo, su kitu Atlanto sutarties 
j Sovietu Premieras Nikolai krasztu.
Bulganinas, stato szitus reika- 5—Susitarimas kad nei vie-'
lavimus: nas krasztas ant kito neužsi-

1— Kad visi tuojaus nustotu puls be perspėjimo.
gamine atomines ir vandenilio 
Lembas.

2— Kad Amerika, Anglija ir
Rusija bendrai pasižadėtu 
daugiau tokiu bombų nega-

i minti.
3— Reikia, insteigti Europoj

6— Pasitarimas . k a s 1 i n k 
tarptautines prekybos.

7— Pabaiga propagandinio 
karo tarp visu krasztu. (nie
kas kitas neveda toki propa
gandini kara kai tik Rusija.)

8— Susitarti ir susitaikinti

Ledu Neszami In Sziaurini Aszigali

RYMAS, ITALIJA. — Ka
ra’aitis Filippo Napoleone Or-

Isz Amerikos
VALSTIJA PRASZO
IKI GYVOS GALVOS

BAUSME

Per “Jury” Nuteisini
mą Lydia Dean Likos 

Paliuosuota

Vals-FRANKLIN, PA. — 
tijos advokatai isz teismo rei
kalauja kad 22 metu amžiaus 
žmona isz Philipinu, Lydia

Puczia Priesz Veja

Dean butu nubausta iki gyvos j 
galvos in kalėjimą už nužudi-. 
nima savo vyro, kareivio, La
kūno Saržento Ronald Dean, i 
kuris buvo nuszautas Gruodžio 
septinta diena.

Teisėjas Lee A. McCracken 
davė' teismo “jury” iki ryto- ■ 
jaus susitarti kaip jie nutars ■ 
ta jo žmona nuteisti.

Tos žmonos teisėjai aiszkina 
kad ji norėjo savo vyra tiks 
iszgazdinti, Kai' ji dazinojo < 
kad jis buvo susidėjęs su kita 
boba, kuri dabar yra neszczia 
po jos vyru. Ji pati sako kad 
ji labai mylėjo savo vyra kad 
ji tik norėjo ji iszgazdinti ir 
kad tas medžiokles karabinas į 
netyczia iszszove ir jos vyra 
nugalabino. Jos advokatai sa
ko kad ji ketino save nusižu
dinti kai ta nelaime atsitiko.

Ji buvo už jo isztekejus dau
giau kaip keturi metai atgal, 
kai jis buvo Philipinuose. Jis' 
buvo nužudintas kai jis po 
septyniolikos menesiu pargry- 
žo isz Anglijos, in Pleasant- j 
ville, N. J.

Jo meilužes laiszkas buvo 
inteiktas teismui, bet nebuvo 
vieszai perskaitytas.

sija buntus gamina ir stato.) j 
Prez. Eisenhoweris ant abie

ju pirmųjų punktu atsake kad 
jis sutinka jeigu visi kiti va
karu krasztąi sutiks ir jeigu 
Rusija savo žodi iszlaikys.

Ant treczio, ketvirto ir de
vinto punkto, ar su musu ra- 
szymu, asztunto punkto, Prez. 
Eisenhoweris pasakė kad Tau
tu Sanjungos czia klausimas ir 
kad Amerika, kaipo /vienas j 
krasztas negali galutinai atsa
kyti.

Jis toliau pasakė kad viso 
svieto taika dabar pareina nuo 
Sovietu ir ju vadu.

Abelnai Prez. Eisenhoweris 
pasakė kad Rusijos pareika
lavimai ir pasiulinimai yra to
kie bendrus ir tokie plati ir ne- 
aiszkus, kad in juos negalima 
teisingai ir sanžiningai atsa-; 
kyti.

Ir mums iszrodo kad musu

TOKYO, JAPONIJA. —
Baisios viesulos per dvi dienas 
sudaužė dvideszimts viena lai- S3n3 norejo nusižudinti ir už tai 
va. Ant vieno tu laivu, Nankai 
Maru, net szimtas septynios 
deszimts žmonių žuvo.

Nelaimes atsitiko Inland
Sea jurose. Ten kur tas laivas 
Nankai Maru dingo, žvejoto- Karalaitis Orsini prasipjovė 
jai pranesza kad jie rado daug 
aliejaus ant bangu. Tai reiksz- 
tu kad tas laivas toje 
nuskendo.

Toje vietoje, apie penkios 
mylios nuo Tomogashima sa
los, mares yra pusantro szimto 
pėdu gilumo. Jurininkai spėja 
kad nei vienas nebeiszliko gy- 

į vas.

prarado augszta garbes vieta, 
Szvento Tėvo pagelbininku 
tarpe.

Rymos laikrasztai ant pirmo 
puslapio buvo paskelbė kai

Szitiedu paveikslai, Co
lumbia Universiteto, New 
York iszleisti, yra mokslin- 
cziu kelione in sziaurini 
svieto aszigali. Ju pasista
tyti namai ir laboratorijos 
yra didelio ledo, isz lėto ir 
pamažu neszami in ta aszi
gali.

Žemesnis paveiks’as 
rodo mokslincziu Kenneth 
Hunkins kuris stovi prie in- 
taiso, vadinamo ‘theodolite’ 
su kuriuo jie gali sekti ledy- 
kiu ir milžiniszku ledo kal
nu judėjimus ar slinkimus 
prie ar nuo pasaulio asziga 
lio.

pa

Jis buvo susidėjęs su Ang- , dryso invykdinti savo insitiki- j automobilius juos suvažinės 
laite, vardu Brenda, kuri da- ■ nimns 
bar'yra neszczia. Kai jis daži-j 
nojo kad jo meiluže yra nesz-i valstijoje,

Penkios deszimts vieno 
meto amžiaus architektas, 
Albert S. Bigelow isz Cob, 
Conn., dabar randasi in Los 
Angeles, Californijoje, isz 
kur jis kitais keturiais keti
na iszplaukti in Eniwetok 
Atoll, kur Amerika mėgina 
savo atomines ir vandenilio 
bombas. Jis yra užsispyrės 
tenai sukinėtis ir būti kad 
Amerikiecziai daugiau to
kiu baisiu bombus nesprog
dintu.

savo ranku gyslas, norėdamas 
nusižudinti, kai jo meiluže, 

vietoje Anglijos loszike Belinda Lee 
buvo nugerus per daug pilių 
del miego ir rodos buvo norė
jus nusižudinti.

Vatikano atstovai sako kad 
be jokio klausimo, kai tik bu
vo vieszai dažinota kad Kara
laitis norėjo nusižudinti, nors 
jam nepasiseke, jis buvo pa- 
szalintas isz tos garbes vietos 
prie Szvento Tėvo.

Karalaitis Orsini buvo nuve
dės tris szimtus keturios de
szimts szeszias szeimynas pas 
Szventa Tęva, Sausio devinta 
diena. Ta proga, per trumpas 
prakalbas Szventas Tėvas bu
vo visiems inspejes vengti blo
gu darbu kad jie kitus nepa- 

ir tenai sudaužė trylika nauju Patintu.
automobiliu; sumuszfemi Orsini szeimyna
szviesas, iszmuszdanii langus,;ir y*5'Vauaa.iui oave

i du Popiežių, ir laike vadovys
tes vieta Vatikane per asztuo- 
nis szimtus metu. • .

Bet in paskutini szimtmeti 
ta szeimyna du sykiu pakliuvo 
in beda su Vatikanu.

I Karalaiczio Filippo Napo
leono Orsinio tėvas, nebuvo 
pakviestas in Vatika na užimti 
garbes vieta, kaipo karalaitis 
prie Szvento Tėvo Sosto, už tai 

u kad jis buvo apsiženyjes su di- 
vorsota Amerikiete. Jis dabar, 
gyvena Amerikoje.

SUDAUŽĖ TRYLIKA 
AUTOMOBILIU

PHILADELPHIA, PA. — 
Vagiai insilauže in F o s s 
Hughes Fordo automobiliu!U1 
sztora. ir garadžiu. Jie rado tikf *

Prez. Eisenhoweris czia labai apie szimta doleriu' S"»ke' 
i mandagiai ir protingai pasiel- in tos kompanijos garudiiu
ge, nes czia iszrodo kad Rusi- 

! ja tik nori savo propaganda 
! skleisti, ir stengiasi visiems j ,
parodini! kad Sovietai daoar tvertus, pas-

' . - ... . . į kui jie sudaužė maszinas del
, i cigaretu ir Visus pinigus pasi-j m K3,r2L,1

e me.
Kompanijos prezidentas spė

ja kad jie iszkados padare už 
daugiau kaip penkis tukstan- 
czius doleriu.

i taikos nori, o kad mes Ameri- 
■ kiecziai rengesimes 
priesz visa pasauli.

BANKA APVOGTA

Ant Szesziolikos 
Tukstancziu Doleriu

Sargas Dingo

PHILADELPHIA, PA. — 
Provident Tradesmen’s banka 
buvo apvogta ant szesziolikos' 
tukstancziu doleriu. Bankos 
sargas taip viską gerai sutvar- 
ke, kad ta vagyste nebuvo da- 

, žinota per trisdeszimts ketu
rias valandas, tai jam buvo ga- 

i na laiko pabėgti.
Sargas paliko trumpa laisz-' 

keli prisipažindamas prie tos1
Bet ne visiems biznieriams į-vagystes, ir dingo apie deszim- i 

■pringfield miestas, Oregon■ taai patiko; beveik puse ju rei-į ta valanda vakare. Banka ne- ' 
kur gyvena apie kalauja kad tas instatymas bu- i atsidarė iki puse po asztuoniu 

czia jis norejo gauti divorsa trylika tukstancziu penki tu atszauktas ir kad automobi- Panedelio ryta, kada buvo su-: 
: nuo savo žmonos. I szimtai žmonių, iszdryso pada-;liams vėl butu pavėlinta va- žinota kad tie pinigai yra din-1
1 Vėliausios žinios pranesze: ryti tai ka kiti miestai seniai; žinoti in miestą per biznio va- ge.
buk “Jury” nuteisino Lydia; norejo ir nebeiszdryso. ] landas. Jau buvo beveik per vėlu,
Dean ir ji likos paliuosuota ūži Miesto virszininkai iszleido;

, nužudinima savo vyro.

st

SKAITYKIT
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PLATINKIT!

Atomines Jiegos Pasekmes Mitinguoja

GAL GERA
PRADŽIA

Automobiliams Nėra 
Vietos Mieste

SPRINGFIELD, OREGON, 
— Daug miestu apie tai kalbė
jo ir atriesi, bet retas kuris isz-

Gandas. Jau buvo beveik per vėlu,
Biznieriai paeziame vidury-; ^et policijantai greitai iszleido i 

, iinsakyma kad automobiliams i je miesto džiaugiesi tokia tvar- į išsakymus jo jieszkoti eropja- ; 
nevalia invažiuoti in miestą ka, bet tie kurie randasi antnu> traukiniu, autobusu ir lai- 
dienos laiku, kada visi eina ap- szoniniu ulycziu, nusiskundė' vu st°tyse- Policijantai spejaj 
sipirkdinti. kad visos ulyczios buvo kimsz- į ^ad jis stengsis gryszti in savo
Iszrodo kad visiems labai te prikimsztos automobiliais, : gimtine, MeKsika.

patiko, nes per tas deszimts biznis nukentejo. Jis yra 54 metu amžiaus
Emilio Diaz, kuris viens sau 
gyveno ant burdo. Jis buvo 
penkiolika metu toje bankoje 
iszdirbes kaipo džianatorius, 
ir 1956 metuose jis buvo 
skirtas kaipo sargas.

nusiskundė I vu stotyse. Policijantai spėja

dienu biznierių biznis paszoko, i Gal reiketu tokia nauja 
padidėjo net keturioliktu nuo- tvarka iszmeginti ilgiau negu 
szimeziu. per deszimts dienu, kad pama-

Žmones sake kad buvo ma- ežius kaip viskas eina, 
lonu ir ramu sau isz lėto vaik- 
sztineti po sztorus ir skersai 
ulyczias, be jokios baimes kad

Keli kiti miestai ka pana- 
szaus ima mėginti, bet isz j u 
dar jokio raporto nėra.

pa-

Czia trys mokslincziai pa
sisveikina per mitinga, ku
riame dalyvavo mokslin
cziai atstovai isz penkioli
kos atskiru krasztu. Jie bu
vo susirinkę New York mie
te pasitarti apie tu atominiu 
bombų pasekmes ant žmo
nių ir ant visu gyvunu.

Czia isz kaires in deszine: 
Daktaras Maseo Tsuzuhi isz 
Japonijos; C. Pavan isz Bra 
zilijos ir Andre Lebedinsky 
isz Sovietu Rusijos. Tris- 
deszimts valstijų mokslin
cziai iszdave raportus, ku
rie renge per du metu.
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I Kas Girdėt I
L.___________________ i

Kai Sovietams pasisekė isz- 
leisti savo ta “Szputninka” iii 
dausas, tai tuojaus iszkilo ter
mas Amerikoje, kodėl mes taip 
atsitikome, kodėl musu moks- 
lincziai pirmiau ka panaszaus 
nepagamino ?

Isz to iszkilo visokie reika
lavimai, veinas isz kuriu buvo 
kad. valdžia padengtu kolegi
jos ir universiteto kasztus 
tiems studentams kurie inži
nierių mokslus eina ar eis.

Valdžia ne greitai sutiks ant 
to. Bet jau dabar eina gandai 
kad tėvai kurie siunczia savo 
vaikus in augsztesnius moks
lus, in kolegijas ir universite
tus, gales nufc savo taksu tuos 
iszkasczius numuszti.

Pernai Amerikiecziai pada
re apie penkios deszimts mili
jonu kelionių su eroplanais. 
Yra iszrokuota kad mažiau ne
laimiu atsitiko ir mažesnis 
procentas žmonių žuvo ant tu 
eroplanu negu ant musu krasz- 
to vieszkeliu, su automobiliais.

Keturi dideli eroplanai nu
krito ir u'žmusze szeszios de
szimts septynis žmones; ero- 
planai kurie lie jokio nustaty
to laiko ar marszruto lekia ne
turėjo nei vienos nelaimes per
nai.

Automobiliu nelaimėse žuvo 
trisdeszimts asztuoiii tukstan- 
cziai septyni szimtai žmonių.

Per pastaruosius szeszis me
tus eroplanu kompanijos vię- 
na mirtina nelaime, viena 
žmogų žuvo del kiekvieno 
szimto milijonu iszkeliautu 
myliu. Pernai tik deszimta da
lis vieno procento žuvo ant 
eroplanu del kiekvieno szimto 
milijonu iszkeliautu myliu ant 
eroplanu.

Per ta pati laika automobi
liu nelaimėse szeszi žuvo del 
kiekvieno szimto milijonu isz
keliautu myliu ant musu viesz
keliu.

Reiszkia, szeszis sykius sau
giau eroplanu skristi, negu au
tomobiliu važiuoti.

Anglija dar laibiau sumažins 
< savo vaiska Vakaru Vokieti

joje, jeigu Bonn valdžia nesu
tiks padengti Anglijos armijų; 
kasztus tame kraszte. Eina 
gandai kad Anglija rengiasi 
isztraukti apie trylika tuks- 

’ tancziu savo kareiviu. Tai 
reiksztu kad Anglija bus isz- 
sitraukus keturios deszimts 
tukstancziu Savo kareiviu per 
szia vasara. O ji tenai turėjo 
tik szeszios deszimts tukstan
cziu isz viso.

In Los Angeles, Californijo- 
je Ponia Pearl Balos prasze 
teismo kad tas teismas privers
tu jos buvusi vyra, nuo kurio 
ji ka tik gavo divorsa, kad jis 
jai parūpintu drabužiu, nes ji 
neturi ka neszioti. Ji pareika
lavo szeszis szimtus doleriu 
ant menesio vien tik del drabu
žiu.

Jos vyras ant to nesutiko. 
Jis teismui priparpdino kad 
jau dabar jo žmona turi szimta 
penkios deszimts tris dreses, 
68 andarokus, 72 poras ipan- 
cziaku, 85 masznas, 32 apati
nius ir 36 naminius rubus.

Teismas nutarė kad ji turės 
apsieiti su $1,400 ant menesio, 
pakol viskas bus iszlyginta ir

iszrokota tarp jos ir jos vyro.

Nabagui tikrai reikia divor- 
so: In Fort Worth, Texas, Po
nas Erwin Leudtke teismo' 
prasze divorso nuo savo žmo
nos. Jis nusiskundė kad jo 
žmona Bernice iszdauže visus 
jo automobiliaus langus; isz- 
musze keturiolika langu ju na
muose; jam taip inspyre in ko
ja kad jis dabar dar szliuboja; 
davė jam in žanda; sumusze jo 
akinius, akuliorius, ir ji taip 
apdaužė kad jis turėjo pas 
daktara eiti pasigydinti. Jis 
teismo praszo k aid t eismas S u
sakytu jo žmonai kad ji palik
tu ji ramybėje.

In Chattahoochee, Florida,, 
kalinys isz beprocziu namu, 
William Gordon pabėgo isz tu 
namu bet už keliu valandų pa
sidavė policijantams sakyda
mas, kad per szalta lauke, ir 
kad jis nori gryszti in kalėji
mą kur ramu ir szilta.

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.“

Price $3.00 su“
COLORSi Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper

NMV.MW MVNMM

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. - U. S. A.

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

Saule Publishing Co., Maha 
noy City, Pa.

Jei,. . .
Jei netaupini to, 
Ka dabar turi, 
Nesulauksi to, 
Ka gali turėti ateityje, 
Nes busi nepripratęs 
Prie taupinimo.

A - B - CELA^ 
Iarba pradžia : 

SKAITYMO :
...ir... ;;RASZYMO :

64 pus. Did. 5x7 col. į
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Saule Publishing Co., i j 
Mahanoy City, Pa., U.S.A

Piatinkit “Saule”

MARSAS
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

ant mislics senas kareivis. Kad 
tai butu, jis! Kažin, o gal ir 
jis?

Padaviau jam ranka.,
—■ Ah, tai Marsas tasai ku

ris vakar mane taip puikiai 
pargriovė: szūo tiesa?

— Taip.
— Kas do puiki žvėris! Da

bar mudu esame prieteliais.
—i Apie tai žinau, sumur

mėjo.
Tylėjimas... Mano stebėtinas 

sveczias turėjo rankose ka tai 
tokių kareiviszko ir taip no
riai žiurėjo ant duriu tarytum 
jis 'be jokio atsižiūrėjimo norė
jo' iper anas pabėgti.

— Ar ko sau norite priete- 
li.au? Gal asz kame nors bu- 
cziau jums pagelbon! Paklau
siau ant galo.

Padare du žingsnius prie 
manės, o tuo kart galėjau pri
sižiūrėti kareivio energiszkam 
veidui, ■ susiraukszlejusiam, 
kas reiszke jo kitus kartus 
dideli narsumą.

— Sztai pradėjo su savo 
prigimtu sziurksztum gyveno 
kaip laukinis, o panaszu teip
gi-ne esu kas-tas tai ne! Mar
sas tai mano visa draugija. Su- 
sisznekame pagal savo budo. 
Kada rukau pypke ir matau 
priesz save žiūrinti in mane 
szuni man tada radosi kad asz•
kalbu su kuriuo tai isz draugu 
apie senus prietikius. Žodžiu 
sakant vienas kita supra,tam 
myliu Marsza tai ir viskas!

Žmonys su juo 'blogai apsi
eina ten kas jam suduo da ten 
kitas vėl ji ipaspyria. Sako: 
tavo ponas bedievis! Ir nemyli 
szunes.

Bedievis! Po szimto baczku! 
Kaip szuvis pro ausis dūzgė 
tai juk reikėjo maustyto apie 
Dieva.

Vakar matau, misijonierius 

glamonėja szuni. Mane kas tai 
už szirdies nutvėrė ba macziau 
ka toji pekliszka gyvate pada
re, kitas butu suspardes.

Suvarpuota. Liejau 'bažny- 
czion. Susigalvojau; eisiu pri
sižiūrėsiu jam arcziau ir pa
klausysiu ar teipgi kaip kiti 
baido pekla.

Klausiau. Vis labiau man 
darosi minkszcziau aplinkui 
szirdi. Verkti turėsiu, ai- kas 
ežia galas ? Aszara pas karei
vi! Tegul prapulsiu, jei kada 
man tas atsitikdavo! Prisimi
nė man senas, mano tėvas ka
reivis kuris paguldė galva gar
bes laukuose ir užszalusiom lu
pom bueziavo kunigo rankas, 
tai vėl motina, kaip kas diena 
kerteje kalbėjo rožaneziu: bro
lis, misijonierius, nužudytas 
per tuos szuribrolius Kinie- 
czius.

Nakczia pasitraukė nuo ma
nes miegas, o vakare matau; 
Marsas iszbega! Kur tu nori 
eiti, galgone! Suszukau. Ap
leidi savo poną? Žiurejausi per 
Įauga. 'Geras žvėris lauke; no
rėjo padekavoti už vakaryks- 
czja pagelba. Skubinasi, tėvas 
misijonierius manstau sau 
vienok sustojo, szuni paglostė, 
pakalbėjo su juo. Ir, tada pa
sakiau: Tegul ir galas! Juk tai 
turi but geras žmogus!

Ir esu. Norite mane iszspa- 
viedoti ?

Vieton atsakymo apsikabi
nau seneli.

Ah, tos kareiviu noturos! 
Kiek tai tenai szirdingos szili- 
mos po ta sziurkszczia, iszlau- 
kine marszkone! Ka,s per nuo- 
szirdus iszpažinimas, gyvumas 
ir meile sugryžtant prie Dievo!

— Ar, užganėdintas? Pa
klausiau savo penitento, kada 
po sipa vietinei ir iszriszimui ty
lėjo ir nenorėjo atsistoti nuo 
keliu.

Pakele prie manės veidą, 
prakaitu, aplieta ir drueziai 
spauzdamas mano ranka: 
“Dieve užmokėk, teve,“ tarė 
“Savo' keliu . velycziau visa 
diena iszstoveti po neprieteliu 
sziuvu ugnim. Po szimts, tai 
ka asz sziandien nuveikiau, 
buvo sunkiau.“

Ant rytojaus kaimiecziai su 
nuostebe pamate, kad senas 
kareivis sykiu su anais artina
si prie Vieszpaties stalo. Ant 
jo krutinės blizgėjo kareivisz- 
kas medalis, o veidas buvo pil
nas linksmybes kokios tai ne- 
žemiszkos. Vakare palydėjo 
mane net iki karietai, kuri mus 
turėjo gabenti in kita vieta. 
Marsas ėjo szalia; jo ilgos au
sys kabojo ant nulinkusio že
myn ir susirūpinusio snukio, ir 
uodega žemyn buvo nukabin
ta.

— Esu labai laimingas! 
Kalbėjo, kareivis, atsisveikin
damas mane gal deszimtu sy
kiu. Kada gerasis Dievas pa- 
szauks, tada jo senas paaficie- 
ras gales drąsiai ic be baimes 
atsakyti: “Gatavas!“ Dėkui 
szimteriop’ai! Tegul Dievas 
sergsti ir laimina!

Tėvas Jonas susilaikė ant tu 
žodžiu.' Jo akys su nerviszku- 
mu žiurėjo in liepsna, mirgan- 
czia ant kamino, o ranku ma- 
chinaliskai kloste kudlota 
Marša.

— Bet pasakojimas dar ne
pabaigtas! Suszuko visi ten, 
susirinkusieji, kada, pasako
jantis sustojo.

— Beveik jau. Kaip tik 
trys menesiai praslinko, kada 
viena diena pašzaukta mane
prie kliosztoriaus vartelių. Te- į dideliu puslapiu, 35c.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA . . . Į 
Viesz. Jėzaus ir ; 
Motinos Szvencz. <;
Sapnas Motinos Szven ]' 

cziausios, mieganezios Į 
ant kalno Alyvų, žemei ' 
Batanijos, bažnyczioj j 
Szv. Mykolo Arkaniuolo ]

Knygos Did. 3%x5% col. ;
TIKTAI, 25 Cts. ;

SAULE PUBLISHING CO., 1 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A. '

nai stovėjo vyras su dideliu 
szunim, kuris ant manes szoko 
teip smarkiai, kad kaip tik 
neparvirtau nuo kojų. Tai bu
vo Marsas!

Vyras padavė man laiszka. 
Pažinau raszta klebono isz X.

“Mano Teve! Rasze: Senas 
kareivis numirė andai, aprū
pintas SS. Sakramentais. Iki 
pat galui turėjo szviesu protą, 
glaudė kryželi prie krutinės 
ir lyg pabaigai meldėsi su ma
nim.

Kada paklausiau, ar neturi 
kokio prisakymo priesz smer- 
ti, atsake silpnu balsų:

Pinigu neturiu. Namu ra- 
kandelius' palieku biedniems. 
Palaidosite mane karei viszkai, 
teisybe ?

Potam žiūrėdamas in numy
lėta szuni, kuris nuo jo lovas 
nepasitraukė ir rodo savo liūd
numą, tarė:

—l O kaslink Marso nusiųs
kite teve, tėvui Jonui. Praszau 
man tai prižadėti.

— Bet gi manasis senelis 
tėvas Jonas negales jo prie sa
ges laikyti!

— Kažin, vienok visgi ji 
paims savo globon. Tykiai 
nors įnirsiu. Prižadėk man tai 
teve!

Prižadėjau. Netrukus senis 
jau negyveno!

Žinoma, Marsas negalėjo’ 
būti pas mane, baigė savo pa
sakojimu zokoninkas. Bet atė
jo man ant minties dede kuris 
tai-gi neseniai neteko savo /to
kio pat draugo.

Ir sztai Marsas buvo atsius
tas in klebonija, kur jis iszkil- 
mingai priimta, teip kaip pri
imama visi kita auginami geri 
szuneliai.

Dabar mano pasakojimas 
jau tikrai pabaigtas.

— Bet nelaime! Pridūrė /
klebonas M., su liūdna szypse- 
na, Marsas nepaisant savo mir
tume, daugiau nei vieno atver
timo nepadare. GALAS.

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
srito Katalogo

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, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 17i

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai 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, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
uo. 58 pus., 20c.

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

Nb.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 istorijoj- 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsumus 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 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
slaptį. 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 Duktė. 62 pus-

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. 20o '
No.158—A p i e Kapitoną i 

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Baltu 
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; Budync 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20a

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., 20o.

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

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalai; 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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 Padeji 
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kai 
varija Viešz. 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 Offieium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
limo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi, būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. B
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po visos dienos sunkaus dar- 
1)0 spaviednycziose laike 

Velykines spaviednes, keli ku
nigai, užpraszyti senelio kle
bono, susėdo' klebonijoj prie 
vakarienes.

Ant kiemo dideliais pluosz- 
tais snigo ir sniegas žeme den
gė minkszta balta marszkone. 
Retkarcziais pakildavo viesu
lą ir staugė ne savu balsu, net 
girgždėjo langinyczios, o dar
že javoriai lenke žemyn savo 
laibas virszunes.

'Staigai du smarkus pabeldi- 
mai in duris pertrauke kalba.

— Nebijokite, pertrauke 
klebonas, tai Marsas praszo 
kad ji inleiscziau in vidų. Ati
daryk jam. duris,- teve Jonai! 
Kreipėsi in seseruna, jauna 
Pranciszkonai. Ponai turbut 
malones padaryti vieta mano 
senam draugui, atsiliepe juo
komis in sveczius. Czionai, 
Marsai, czion eik, mano senas 
szuneli!

Bet Marsas, ‘puikus ir didelis 
szuo nei nemislijo klausyti sa
vo pono. Kaip tik atidaryta 
durys, kudlotas milžinas in- 
puole in valgomąja ir tuojaus 
atsirado pas jauna zokoninka; 
atrėmė pirmgalines lopas ant 
jo krutinės ii’ pradėjo jam lai
žyti veidus.

— Gana Marsai, gana! Gy
nėsi tėvas Jonas, pasmaugsi 
dar mane! Gana! Gulėti! Nes 
paimsiu tau botagai.

Matomai, tasai grasinimas 
jam nepadare jokio inspudžio 
nes szuo neperstojo su savo 
tuo džiaugsmu, o kada zoko- 
ninkas, pasiliuosaves ant galo 
nuo tokio nemalonaus pasvei
kinimo, atsisėdo prie stalo, 
szuo nuslinko paskui ji ir pa
guldė savo- dideli snuki su isz- 
tikimom akimi ant savo priete- 
lio keliu.

— Teve Jonai! Isz jusu tik
ras Pranciszkus isz Asyžiaus, 
atsiliepe kvestorius isz artimo 
kliosztoriaus.

— Tai teisybe, tasai senas 
vilkas nieko- daugiau nemato 
kaip tik tęva Joną, tarė kat
ras tai isz kunigu.

—• Klausyk, mažuli! Atsi
suko klebonas in seseruna. 
Kiekvienas isz svecziu mums 
ka nors apsakė, papasakojo. 
Dabar tau kaleina. Apsakyk 
istorija savo- prietelio Marso.

Pavadintas “mažuliu?’ trijų 
deszimts metu zokoninkas nu- 
siszypsojo o- matydamas ant 
susirinkusiu veidu dideli žin
geidumą, pradėjo kalbėti:

— Buvau dar jaunu zoko- 
ninku kada ‘paimta mane ant 
misijų in tolimesni miestą X. 
Buvau tai-gi pirmu sykiu ant 
misijų, geriau pasakius, buvau 
dviem kitiem tėvam pagel’bi- 
ninku, kuriu pamokslingumas 
ant misijų sutraukdavo di
džiausias klausytoju minias. 
Man pripuolė užsiėmimai ant- 
ra-eiliniai. Taigi, mokinau vai
kus katekizmo maldų ir sume- 
nese rokundu, apart to daug 
klausiau spaviednes. Buvau 
gerokai užimtas.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paėsta, 25 Centai.
S AULE - Mahanoy City, Pa.

MARSAS
Senesni tėvai prie progos su 

manimi pasikalbėdavo.
— Teve Jonai, kalbėjo 

vienas isz ju, kol nepasiliksi 
dalininku bent kokio atsiver- 

I. ______ _____________

Na, po szimts balanų 
jau pasveikau, 

Nes per koki tai 
laika sirgau. • 

Ir vela prie darbo 
pristojau, 

Nes man gulėti sunku 
Veluk po svietą važinėti 

su biluka.
Dalbar pradėsiu jus 

suraminti,
Ir. vela giedoti: 

Jeigu vyras bobai vale 
duoda, 

Ne turės gero niekada, 
Ba buvimas geras, 

Pagadina boba greitai. 
Pradeda nekest vyra, 

Visokie žodžiai isz bobos 
snukio byra, 

Mat, tuo poniute pastoja, 
Apie savo vyra nedboja. 
Sakalėliai, valios bobai 

ne duos, 
Pinigus uždirbtus in 

banka atiduok, 
Ne vienas vyras koperteli 

bobai atiduoda, 
O ta ne ant alaus keliu 
Centu vyrui neduoda, 

Už tai pati guzute 
riaukia, 

Ir da kūmutes pasiszaukia, 
Ir taip talka kasdien 

daro, 
Rudaka nuo ryto lyg 

vakaro varo.
Kas tada isz jus bus, 
Kaip pavers jus in 

niekus?
i Ir vaikai tėvo nemylės, 

Prieszinsis ir ne tylės.
* # *

Vienam mieste Pennsylvanijoj 
Bobele laibai nedora, 
Savo vyra ant niek 

verte, 
-Gal butu jam padarius 

smerti, 
Bet žmogelis ja pamėtė, 
Ilgiau negalėjo dalai kyt, 
Turėjo nuo jos pabėgti, 

Bobai tik to reikėjo,
Ba szirdele kita turėjo. 
Sziandien sau lėbauja, 
Antra vyra garbavoja, 

Argi žmones negali ;
rodą padaryti 

Su tokia nieksza boba!

Geriau Kad Neimtu

— Kada asz mirsiu, tai 
pasiimsiu su savim visa sa
vo auksa ir sidabrą ant anuo 
sviėto!

— Veluk to nedaryk!
— Kodėl?
— Nes sutirptu ten, kur 

nueisi po smert! 

timo, niekas tau nepripažins 
misijonieriaus vardo. Jei tau 
kada iszpuls pasikalbėjimai, 
szauk, teve, priesz zobovas, pa
silinksminimus, pasakok apie 
smerti, paskutini suda. Reikia 
asztriais žodžiais žadinti su- 

' menes. Kas iįeisylbe, pasakojo 
toliau, atsisukdamas in vietini 
kleboną. Jusu parapija tiarai 
yra privelegiriuota. Moteres ir 
vyrai1 kupinai pripildo bažny- 
czia, o mes jaucziam.es tiesoig 
pagauti, matydami susirinku
sia tokia skaitlinga auditorija. 
Gal ir dandasi tarp tos parapi
jos žmonių su vasaroszilczio 
dusziomis, bet užkietėjusiu 
grieszninku tai gal jau neras
tum.

Malonus klebonas užginan- 
cziai pajudino sąvo žila galva.

— Teisybe, bestik visi ma
niškiai atlieka Velykine spa- 
viedni. Tiktai su vienu senu 
pabludeliu turiu amžinas rū
pestis, nors, tikrai pasakius, 
tai ne visai blogas 'žmogus. Ka
da ji susitinku, man atiduoda 
gaibe, kareiviszkai, žiūrėda
mas pabludusiom akim. Gyve
na ramiai ir draugauja vien 
tik su savo dideliu szunim, ku
rio kiekvienas bijosi, nes nuo
latos urzgia ir rodo savo dide
lius dantis. Tasai stebėtinas 
žmogus retai kur iszeina, kar
tais užeina in bažnyczia, o to
mis dienomis ji macziau net- 
ant tėvo pamokslo. Bet spa- 
viednis ?! .

— Ali, kaslink to, mano 
klebone, pasakė man kadaise, 
tai jau niekados! Daleisti, kad 
man turėtu skūra lupti suto- 
nas, man, senam kareiviui!

—- Bet susimylėk! Kas tau 
turėtu skūra lupti! O pagaliau 
turbut mažai gavai mokslo nuo
savo vyriausybes ?

— Na, taip! Bet tie turėjo 
galionus, o p-riek tam vaiskas, 
tai kas kita, tenai turi but pa
klusnumas ir paguodone.

'— Paguodone ? O ar jos ne
turi del Dievo tarnu?

— Na-gi kaip! Juk asz ei
damas kloniojuosiu.

Ant Gavėnios
-t-

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

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolime 10c.

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

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

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

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

i SAULE - Mahanoy City, Pa.

—i Bet nenori spaviedotis, 
atrandi tukstanczius priežas- 
cziu, giniesi, o smertis tuo tar
pu nelaukia: ateis netikėtai, 
jos bijosiesi, nors’isz tavęs nar
sus kareivis, nes nebusi prisi
rengęs.

Panaszus pasikalbėjimas 
buvo atkartojamas kas meta, 
nuo nesuskaitomu metu ir pa
sekmes to visko visados būda
vo vienokios.

Klebonb pasakojimas apie! 
sena kareivi netrukus man isz- 
ejo isz galvos kadangi visas 
mano inislis paėmė rekolekcijų 
pasikalbėjimas, kuris man pir
mu sykiu buvo paskirtas. Visa 
savo liuesą laika paszvencziau 
prisirengimui prie rekolekeci- 
ju. Nepaisant tėvu kurie man 
patarė “griaudėti ir mėtyt 
perkūnais,” iszrinkau sau už 
temata neapimta ir . neiszse- 
miama Dievo mielaszirdyste. 
Mislimi visados badavau ant 
sakyklos. Stengiausi apie la
biausiai pertikrinanczius Die
vo gerybių davadus. Mislijau 
sau kad tarpe mano klausyto
ju randasi kokia tai biedna 
kenczianti duszia, kurios isz 
kentejimu narsu neisztraųke 
Sinajaus kalno perkūnai. Jė
zus ir Samaritone Magdalena 
nesuprantama Eucharistijos 
paslaptis tik galėjo jo atgai
vinti gailesti už užsižeminima 
ir pastūmė ja prie Pono kojų. 
Meile kadangi pagimdo meile.

Prisiartino ant\ galo pasikal
bėjimu diena.

Plati lyguma apaugus me
džiais atskyrė klebonija nuo 
bažnyczios. Ėjau isz lėto paan
trindamas sau -pamokslą isz 
korteliu retkarcziais susilai
kydamas. Už keliolikos ininu- 
cziu turėjo atsiliepti varpelis 
saukentis tikincziuosius.

‘Staiga kaip tik suspėjau at- 
si peiketi smarkus smūgis par- 
verite mane nuo kojų; iszsitie
siau kaip ilgas ant žemes. Bre
vijorius iszkrito man isz ran
ku, o korteles su pamokslo u'ž- 
raszais iszlakste aplinkui po- 
purvyną. Vienok tuojaus pa- 
szokau. Priesz mane stovėjo 
baisiai pasipūtės szuo, iszszie- 
pes ilgus baltus dantis.

Padėjimas nelabai malonus: 
pasiryžau kokiu nors budu 
taikintis.

— Ali! Seni! Kalbėjau jam 
Jau isz mus dvieju tai gal asz 
greicziau turiu pykti. Žiūrėk: 
abitas purvinas, paverstas in 
niekus, o kaslink korteliu, pasi 
žiūrėk tiktai, kaip jos iszrodo! 
E! Tikras isz tavęs pusgalvis!

-Suurzgė garsiau o kada prie 
jo prisiartinau kad ji paglos
tyti sumojavo baisiai savo sto
ra minkszta uodega.

—- Piktas esi? Gal tave mu- 
sza? Aha! Mat tau skauda ir 
skundiesi. Palauk, pažiūrėsiu. 
Gal ir galėsiu tau kaip nors 
pagel'beti, tu bielnioke!

Ir ant vidurio pleciaus atsi
buvo kaip tai konsultacija, 
ja. Dalykas nebuvo lengvas. 
Pirmiausia turėjau savo paci- 
jentui' su skepetaite užriszti 
snuki idant nekastu ir tik tada 
ramiai atradau kentejimu prie 
žasti. Szmotas stiklo buvo in- 
lindes lopon, žaizda buvo pa
plukus -kraujuose. Api-iszau 
pagaliams 'lopą su skepetaite, 
kuria ant laimes atradau vie
name szoniniame kiszeniuje.

— Na, dabar gali sau eit na
mo, mano prieteliau! Tariau 
pabaigęs apžiurejima.

Prisipažinsiu, kad laukiau 
nors prieteliszko uodegos su-

otcerQ&eddlng a>Qin» .

Naturally, they're important to youl That’s why we want you 

to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
Invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papersl 
Check the perfect form of these invitations with people who 
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Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-j

mojimo už mano toki rūpestin
gumą. Bet kur tau! Tuojau pa- 
szoko ir pabėgo.

Netrukus isz sakyklos sa
kiau susirinkusiems pamokslą. 
Regis mano klausytojai 'buvo 
laibai sujudinti, nes macziau 
kaip jie tankiai vartojo skepe
taites.

— Na, ir ka? Paklausė ve] 
pas mane tėvai, ar nepabaigta 
Dievo mielaszirdyste atvedė 
ant galo ant dorybes kelio už
kietėjusi grieszninka?

— Nežinau, atsakiau reng
damasis iszeita in bažnyczia 
kur lauke manės pulkelis vai
ku.

Ir kaip tik gal deszimts žing
sniu nužengiau, kad vakary- 
kszczias szuo apsireiszke 
priesz mane.

Sziuo uodega linksmai judi- 
nasi, akys iszreiszkimo tikra 
džiaugsmą isz susitikimo lau
kiamo isz teisybes: kada pra
dėjo man rankas laižyti tuo
kart tikrai supratau sanjaus 
mo nemenko isz jo puses.

— Kaip laikaisi, drauge? 
Paklausiau glostydamas jo di
delius minksztus plaukus. Va
kar palaikiau tave už nedėkin
ga. Apsirikau. Pasveikai ir už
moki kuo gali. Geras, narsus 
szuneli!

Dėkingas lojimas atsake man 
Taip! Taip!

— Ka? Nori man draugauti 
in bažnyczia? Eiksz, geras szu

neli, eiksz, po o tam sugryžszi 
prie savo pono ir nieko neuž
kabinsi, busi mandagus, teisy
be? Matai vakar, kai tai negei 
rai daryti žmoniems ermyde- 
rius..

Isz naujo sulojo patvirtinan- 
cziai.
— Sztai ir esame! Pasilik 

sveikas, senasis vilke!
iPagloscziau ji ir persiskyre- 

me.

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

SAPNORIUS
‘' Su 283 Paveikslais '
!; 160 Puslapiu i

j 8 col. ilgio, 5y2 ooL ploario 
Iszaiszkina sapna ir kas ; 
ateiteje stosis. Su priedu ; 
planatu ir visokiu burtu. į

5 Knyga in minksztos po- ; 
Ipieros virszelinose. :: :: ;

Pinigai reikia siusti su į!
užsakymu: <

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., < 

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

Pamažu praslinko maž-dau- 
giau keturios valandos ir turė
jau eiti namo ant vakarienes 
kad tuo tarpu kas toksai in zo- 
kristijos duris subeldė.

Prisiartino vakaras, o nedi
dele lemputę labai silpnai 
szviete milžiniszkos sales vidu
ryj; tai-gi kada ant mano už- 
praszyino: Praszau ineiti, pa
sirodė kokis tai vyras ant 
slenksczio. Pastebėjau tiktai 
jog buvo augsztas ir jau ne 
jaunas.

—• Ai- tai tėvas glamonėja 
mano dranga? Paklausė užki
męs balsas.

Tylėjau negalėdamas sau 
greitai atsiminti apie koki ežia 
isz katekizmos vaiku kalba
ma?

— Neatsimenu sau kad ka 
nors asz glamoneeziau, atsi
liepiau ant galo. Gal apsiriko
te, mano prieteliau!

Atsake dar laibiau sziurksz- 
tesniu balsu:

— Matoman apsirikau at
sisveikinu.

Jau uždare duris bet ji su
laikiau.
—Pasakykite-gi man nors 

kaip iszrodo tasai jusu drau
gas vaikiukas.

Jis pertrauke man:
— Ka ežia kalbėti apie vai

kiuką! Juk ežia kalbama apie 
mano’ szuni Marša.

Tuo paežiu laiku atėjo‘ man
[Tasa Ant 2 Puslapio]

i
t

i

jaucziam.es


1! 8 A O t. ž ' ’ MAHANOY CITY. f A,

Žinios Vietines
— Petrone Paužą Danelie- 

ne pasimirė Utaminke 3:10 va
landa po piet pas savo dukte- 
re Ona Peel nuo 437 W. Spruce 
uly., mieste. Velione kitados 
gyveno Frackville je, bet nuo 
pareito Spalio menesio 30-ta 
diena, 1957 m., apsigyveno Ma- 
hanojuje pas duktere. Gimė 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal. Velione 
vedus du syk; pirmas vyras 
mirė daugelis metu atgal o an
tras vyras Antanas mirė 1942 
metuose'. Paliko penkis sūnūs: 
Juozą Pauža, Frackville; Jo
ną, Ahtaiia ir Alberta Paužai, 
visi isz Detroit, Mieli., o Kazi
miera Pauža, Alaskoje. Taipgi 
(lukteri? Ona Peel isz miesto; 
devynis aliukus ir pro-anuka. 
Laidos Sukatos ryta isz po 
Nr. 231 N. Broad Mt. uly., su 
apiegomis. in Apreiszkinio P. 
M. bažnyczioje 9 valanda ry
te ir-palaidos in Szv. Juozapo 
parapijos kapinėse Frackville.

b'r.rp......
Subatoj pripuola Szv. 

Jono, Matietis, o Tautiszka 
Vardine: Darmanto. Ir ta die
na: 1950 m., Amerikos Sekre
torius Achesonas laikraszti- 
ninkanis pasakė kad Sovietu 
Rusijos sutartys yra niekam 
vertos; 1949 m., Kardinolas 
Josef Mindszenty, Vengrijos 
Kataliku bažnyczios vadas bu
vo Komunistu nuteistas in ka
lėjimą iki gyvos galvos; Ame
rikos Skautu draugija Ameri
koje buvo insteigta 1910 me
tuose; 1950 m., kariszka val- 
džžia paskelbta Graikijoje.?' v i

— Ponia J. Ardįekiene ir 
anūkas Alfredas isz Shenado- 
ro, lankėsi pas savo pažinsta- 
mus mieste ir prie tos progos 
atlankė “Saules” Redakcija 
del atnaujinimo savo prenu
merata už laikraszti “Saule”. 
Ponia Ardickiene yra musu se
na skaitytoja nuo daugelis me
tu. Aeziu už atsilankyma.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Sexagesima arba an
tra Nedelia priesz Ųžgavenia, 
taipgi Szv. Apolonijos, o Tau
tiszka Vardine: Priszmantas. 
Taipgi ta diena: 1890 m., Lie
tuvoje Rusai apsunkino Lietu
viams tiesas sulyg žemes pir
kimo; 1933 m., Tautu San jun
ga pareikalauja kad Japonija 
sugražintu Kinijai visas jos 
užkariautas žemes.

—t Pirmoji Gavėnios Nede
lia pripuola. Vasario 23-czia 
diena. .

— Panedelyje pripuola Szv. 
Skolastikb, o Tautiszka Vardi
ne: Keiszgalius. Ir ta diena: 
Menulio atmaina: Delczia. 
Taipgi ta'diena: 1939 m., Pijus 
Vienuoliktasis pasimirė. Jis 
buvo asztuonios deszimts vie
no meto amžiaus. Jo vieta už
ėmė Kardinolas Eugenio Pa- 
celli kuris buvo Vatikano Sek
retorius; 1270 m., Lietuviai 
pergalėjo Kryževius ties Kau
nu.

— Utaminke pripuola 
Szvencz. Motinos Marijos Ap- 
sireiszkimas Liurde ir Szv. 
Lucijos, o Tautiszka Vardine: 
Algirdas. Ir ta diena: 1847 m., 
gimė Thomas A. Edison, gar-

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra
škykite ant adreso ^Michigan Fartn 
Cheese ' Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres,, Fountain, Michigan. 

sus iszradejas elektros szviesh. 
Jis buvo su valdžia užregistra
vęs net tūkstanti devynios de
szimts septynis naujus iszra- 
dimus.

Shenandoah, Pa.—
Helena Labaskiene (Muskelia- 
vicziute) nuo 512 W. Centre 
uly., kuri gydėsi in Jefferson 
ligonbute Phi]adelfijoje, pasi
mirė pareita Sukatos vakara. 
Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos. Paliko savo vyra An
taną; du suhu: Leonarda, Phi
ladelphia ir Major a Alberta, 
kuris tarnauja Amerikos la
kūnu sztabo in El Paso, Texas. 
Taipgi penkios seserys: Ona, 
pati Jono Labonio; Margareta 
pati Alberto Ku'bilio, abidvi 
isz miesto; Jieva, pati Jono 
Radžieviczio, isz Shenandoah 
Heights; Nora, pati Petro Bar
kausko, Slatington, ir tris anū
kus. Laidojo Ketverge ryta, su 
apiegomis in Szv Jurgio baž
nyczioje devinta valanda ir 
palaidota in Szv. Kazimiero 
parapijos kapinėse.

— Sekantieji gydosi in Lo
cust Mt. ligonbute: Lawrence 
Kalulis, Betrice Didžiūnas isz 
Shenandoah, taipgi Jurgis 
Klimas isz Girardville.

— Albinas Dougal, nuo 
325’G E. Lloyd uly., kuris gy
dėsi in University of Pennsyl
vania ligonbute, Philadlefijoj 
pasimirė. Jis gydėsi tame li- 
gonbuteje nuo Spalio menesio. 
Gimė Shenadoryje. Prigulėjo 
prie Lietuviszkos parapijos ir 
Columbia ugniagesiu draugi
jos. Kitados dirbo prie St. Ni
cholas Central breikerio. Pri
gulėjo prie UMWA unijos. Ve
lionis buvo nevedąs. Paliko du 
brolius: Vaitieka mieste ir An
taną isz Dartmouth. Keturios 
seserys: Katre, pati Louis So- 
korski, Margareta Nicholas ir 
Violeta, pati Edward Siroką, 
visos isz miesto; Isabele pati 
Antano Yancziulio, Shenan
doah Heights. Laidos Sukatos 
ryta isz Graboriu Oravitz koip- 
lyczios 30 N. Jardin u]y., su 
apiegomis in Szv. Jurgio baž
nyczioje devinta valanda ir 
palaidos in parapijos kapinėse.

Girardville, Pa.—
Bernardas Gudonis nuo 235 E. 
Mahanoy uly1., numirė pareita 
Nedelia 4:45 valanda vakare 
in Ashland ligonbute. Velionis 
nesveikavo per keletą mene
sius. Gimė Lietuvoj, atvyko in 
Shenadoryje 1913 metuose, o 
po tam apsigyveno Girardvill- 
eje 1923 metuose. Buvo anglia- 
kasis ir paskutini karta dirbo 
in Hammond kasyklose. Pri
gulėjo prie Lietuviszkos para
pijos ir Szv. Vardo draugijos. 
Paliko savo paczia Mildreda 
(Ambrazievieziute); tris sū
nūs: Joną, Mt. Cannel; Alber
ta, Plymouth ir Juozas, mieste. 
Dvi dukterys: Ona Bolauskie- 
ne, mieste ir Violeta Yanu- 
szaukiene, Shenandoah, taipgi 
deszimts anuku. Laidojo Ket- 
vergo ryta su apiegomis in 
Szv. Vincento bažnyczioje de
vinta valanda ir palaidotas in 
Szv. Marijos kapinėse, Shena
doryje.

— Žinios praneszta nuo 
Philadelfijos policijos, buk la
vonas randasi lavonyczioje, 
nežinamo žmogaus, po vardu 
Charles Barrett ir policija 
jieszko gimines, kur gal gyve
na Shenandoah ar Girardville 
miestuose. Pareita sanvaite 
Panedelyje, moteriszke po var
du Mrs. Helen Hardy, nuo 

Line uly,-,’ Girardvilleje, davė 
žinia in Philadelfijos policija 
buk tas Charles Barrett yra jos 
brolis ir atsiėmė lavona del pa
laidojimo/Velionis gimė Con- 
nertone, paliko dvi seserys: 
Helen Hardy isz Girardville ir 
Mary Knaff, Mansville, N. J., 
taipgi broli Gerald, Mansville, 
N.,J- Kūnas likos paszarvotas 
pas Graboriu John M. Cooke, 
ant Mahanoy uly., ir . laidotu
ves invyko Panedelyje.

Harrisburg, Pa. —
Valstijos policijantas kuris 
buvo sužeistas, kai vijosi vie
na troka, pasimirė nuo savo 
žaizdų Harrisburg ligoninėje. 
Jis buvo dvideszimts penkių 
metu amžiaus Charles S. Stan- 
ski, isz Plymouth, in Luzerne 
apygarda. Jo automobilius su- 
simusze su freitkariu p r i e 
kryžkelio, kai jis vijosi viena, 
troka.

Tamaqua, Pa.—
Stanislovas R. Tragus, 63 me
tu amžiaus, nuo 114 Washing
ton uly., staigai pasimirė Pa- 
nedelio vakara. Velionis kita
dos gyveno Shenadoryje. Kita
dos dirbo prie Readingo gele
žinkelio. Jo pati Gertrude 
(Lutz) mire du metai atgal. 
Buvo veteranas isz Pirmos 
Svictines Kares. Paliko tris 
brolius: Juozą ir Kazimiera isz 
Hazleton ir Roberta, Holly, 
Pa., dvi seserys: Bella isz Al
lentown ir Mare, Philadelphia.

Frackville, Pa.—
Gerai ‘žinoma miesto gyvento
ja, ponia Viktorija Petuszkie- 
ne, nuo 138 So. Nice uly., ana 
diena puldama prie savo namo 
likos skaudžiai sužeista in ko
ja, l anka ir nugara. Ponia Pe- 
tuszkiene gydosi namie. Visi 
pažinstamieji ir “Saules” re
dakcija vėlina Poniai Petusz- 
kienei greito pasveikimo.

AMERIKOS DIRB
TINAS MENULIS

Greitesnis, Ir Geresnis 
Už Rusijos

Amerika Iszszaus Kita 
Menuli Svers Apie

700 Svaru
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos Armijos mokslin
usiai yra pasiuntė in dausas, in 
padanges dirbtini menuli, kaip 
Rusijos ta taip pragarsėjusi 
“Szputninka.” Musu mokslin- 
cziu isz Armijos pasiunstas in 
dausas dirbtinis menulis sve
ria biski daugiau kaip trisde- 
szimts svaru, bet jam randasi 
geriausi radijo ir televizijos 
aparatas, ir musu mokslincziai 
gali sekti kiekviena pėda to 
savo dirbtinio menulio per ra
diją. Jis skrenda aplink pasau
li apie asztuoniolika tukstan- 
cziu myliu in valanda.

Ir tie musu mokslincziai sa
ko kad jie rengiasi kita toki 
dirbtini menuli iszszauti isz 
musu žemes staeziai in menuli. 
Ir jis svers apie septynis szim- 
tus svaru.

Dauguma musu mokslincziu 
sako kad nėra jokio reikalo 
tokius “szputninkus” ar dirb
tinius menulius dabar iszsiuns- 
ti in dausas, bet jie supranta 
kad tarptautine politika to rei
kalauja, kad mes visiems žmo- 

nems parodint'ume kad mes ga
lime ta padaryti ka Sovietai 
yra padare. Bet apart to to
kiems pabūklams nėra jokio 
reikalo.

Musu laivynas panasziai 
rengiasi iszszauti kelis tokius 
Sovietiszkus “Szputninkus” 
tik kad parodžius kad Sovie
tai nėra mus pralenkė nei mok
slu, nei ginklais.

Laivynas rengiasi paleisti in 
dausas trijų szimtu svaru 
dirbtini menuli, kuris keliaus 
tris ar penkis sykius greieziau 
negu tas Rusijos Szputninkas. 
Bet kaip armija, taip ir laivy
nas sako kad isz tu dirbtiniu 
menuliu jokios naudos nėra.

Bet ant vieno dalyko mes 
galime būti tikri ir ant jo pa
tys Sovietai kad ir nenoromis 
turi prisipažinti: Jeigu mes 
galime viena toki “Szputnin
ka” iszleisti in padanges, tai 
musu fabrikai gali szimtus ir 
tukstanezius panasziu in ke
lias dienas iszleisti.

Sovietai gali girtis savo 
mokslincziais, bet jie gerai ži
no kad jie prie musu turto ir 
prie musu pramones ir prie 
musu fabrikantu jokiu budu 
negali prilygti. Sovietai gali 
viena ar viena szimta tokiu 
“Szputninku” pagaminti, bet 
musu fabrikantai gali szimtus 
tukstaneziu pagaminti in puse 
tiek laiko.

LAKŪNO KAULAI
PELKESE

Per Keturiolika Metu
VIENNA, AUSTRIJA. —

Austrijos policija pranesza 
kad buvę surasti Amerikieczio 
lakūno kaulai pelkese, kur tas 
lakūnas buvo dingės keturioli
ka metu atgal. Jis žuvo per an
tra pasaulini kara, kai jis su 
kitais lakūnais skrido priesz 
Naciu tvirtoves. (Visi karei
viai su savimi nesziojasi ženk
leli, ant kurio yra jo numeris, 
vardas ir adresas.)

Jis buvo R. A. Mountgome- 
ry, isz Nowataka, Oklahoma. 
Vienas darbininkas užtiko jo 
kaulus pelkese, prie Dunojaus 
upes, apie dvideszimts myliu 
nuo Vienna miesto.

Policijantai spėja kad lakū
nas Mountgomery buvo pri
verstas iszszokti isz savo pa- 
szauto eroplano, ir kad jo pa- 
rasziutas neatsidare ir jis in 
tas pelkes nukrito.

Spėjama kad tuo laiku, Bir
želio menesi 1944, jis su kitais 
musu lakūnais skrido priesz 
Vokiecziu Naciu aliejaus san
delius, in Moosbierbaum, neto
li Vienuos miesto.

BUVĘS LOSZIKES
VYRAS NUSIŽUDĖ
EAST HAMPTON, N. Y. — 

Keturios deszimts septynių 
metu amžiaus Robert D. Levitt 
buvęs laikraszczio ir redakci
jos virszininkas ir loszikas Et
hel Merman vyras, buvo suras
tas negyvas savo puoszniuose 
namuose.

Jis paliko trumpa raszteli, 
isz kurio spėjama kad jis nusi
žudė. Tame rasztelyje jis pra- 
sze kad visas jo turtas butu 
lygiai padalintas tarp jo dvie
ju vaiku, penkiolikos metu 
Ethel ir trylikos metu Robert.

Bet valstijos instatymai rei
kalauja kad, jeigu randasi vai

ku, tai naszle turi gauti nors 
treczdali viso savo buvusio vy
ro turto, nežiūrint koki pasku
tini testamenta jis yra pada
ręs. Ji gali atsisakyti tos trecz- 
dalies jeigu ji taip nori, bet ji 
teiposgi gali ir pareikalauti.

Ponas Levitt apsiženijo su 
22 metu Ponia Barbora Kan- 
jian Levitt, pareita Lapkriczio 
menesi.

Policijantai sako kad jie jo 
kambaryje rado kelias pus- 
tuszczias bonkas. Jie dabar no
ri kad daktarai tas bonkas pa
tikrintu ir peržiuretu ar jose 
nebuvo kokios nors trucyznos.

PABĖGĖS KALINYS!
NUSZAUTAS

DREXEL HILL, PA. — 
Dvideszimts metu amžiaus pa
bėgės kalinys, Leonard Minor, 
buvo ant vietos nuszautas 
dvieju policijantu isz Upper 
Darby, Pa. Jis buvo nuszautas 
kai jis stengiesi pabėgti isz pa
sivogto automobiliaus, ant 
Marshall Road ir Maple uly. 
Su juom automobilyje važiavo 
18 metu mergina Carol Bishop.

Jos tėvas Lt. Pulkininkas 
John W. Bishop buvo paszau- 
kes policija, ir pranesze kad 
tas pabėgėlis kalinys buvo ke
letą kartu atsilankęs pas jo 
dukterį ir kad jis mislina kad 
ir dabar jiedu yra kur nors 
iszvažiave ant “raidos.”

Policija tuojaus per radija. 
pranesze policijantams toje 
apylinkėje. Policijos Lt. Ed
mond Conroy pradėjo po ta 
apylinke važinėti ir tos pore
les jieszkoti. Tuo paežiu sykiu, 
policijantai Preston Chambers 
ir William Rudolph pasikavo- 
jo prie tos merginos namu ir 
lauke.

Apie vienuolikta valanda 
automobilius privažiavo prie 
tu namu. Abu policijantai isz- 
szoko ant ulyczios ir pareika
lavo kad draiverys iszliptu. 
Bet buvęs kalinys greitai pa
suko savo automobiliu ir norė
jo pabėgti. Policijantai užszo- 
ko ant automobiliaus, ir tas 
kalinys norėjo ju nusikratyti 
ir užvažiavo ant pavemento; 
bet tada jo automobiliaus in- 
žinas užgeso. Jis szoko isz au- 
tomobilia.us, kur jo lauke poli
cijantas Rudolph. Kalinys 
stvėrėsi policijanto revolverio 
bet nesuspėjo. Policijantas Ru
dolph paleido viena szuvi ir 
jo draugas Chambers antra, ir 
tas jaunas kalinys krito negy
vas.

Automobilius buvo pavog
tas nuo William Naumann, isz 
West Philadelphijos.

Pirkite U. S. Bonus
— Gal jusu draugai yra 

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

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

SKAITYKIT
IS?=“SAULE”=O

LIETUVISZKAS SURIS

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 ju szeimynos, Fountain, Michigan.

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybė 
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 atsiliepiamą 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

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

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN

UNIJOS VADAI PUI
KIAI APRŪPINAMI

WASHINGTON, D. C. — 
Inžinierių Darbininku Unija 
ne tik bagota, bet baisiai lab
daringa, savo vadams.

Senato komisjia buvo pa- 
szaukus Joey Fay isz New Jer
sey, kuris bosavo ir gal dabar 
bosauja Philadelphijos kuopa 
tos unijos. Jis buvo užklaustas 
kur dingo tos unijos keturi mi
lijonai doleriu. Jis ranka pa
mojo ir pasakė kad jis nieko 
apie tai nebežino, nes jis nuo 
1935 iki 1942 yra buvęs Phila- 
delphijoje tik penkis sykius.

Jis prisipažino kad jis nie
kados unijos vadams nebuvo 
iszdaves jokios apyskaitos.

Jis teipgi prisipažino kad 
kai jis buvo kalėjime nuo 1947 
iki 1956 metu, jo kuopa jo žmo
nai kas sanvaite mokėjo nuo 
$125 ligi $175 doleriu. Jis teip
gi prisipažino kad jo žmona 
jokio darko toje kuopoje ne- 
beturejo ir nebeturi.

Ir kai jis isz kalėjimo buvo 
paleistas, jam buvo uždrausta 
ka bendra, turėti su unijomis. 
Tai Newark miesto kuopos 
darbininkai, geri žmones, pa
rūpino jam pensija; $10,015 
ant metu iki gyvos galvos.

Dar ir to negana, ta pati Ne
wark miesto kuopa padengė 
visus teismo kasztus ir visiems 
advokatams atlygino, kai jis 
(Stengiesi iszsiteisinti ir isz- 
vengti kalėjimo.

Jis buvo nuteistas 1947 me
tuose už tai kad jis buvo pri
vertęs kontraktoriu, kuris yra 
pastatęs trijų szimtu milijonu 
doleriu Delaware ežerą; kad 
jis jam pakisztu tris szimtus 
szeszios deszimts asztuonis 
tukstanezius doleriu.

Užklaustas kiek tai jo uni
jai kasztavo už jo teismą ir ad
vokatą, jis nusijuokė ir pasa
kė kad jis nežino ir nepaiso.

Joey Fay dabar automobi
lius pardavinėja in Avon, New

J ersey.

KORĖJOS
KAREIVIAMS PA

KELTA ALGA
SEOUL, KORĖJA. — Ko- 

rėjos respublika pakele savo 
kareiviu algas, bet tai visai 
mažai ka reiszkia, prilyginus 
prie Amerikos kareiviu, kurie 
ten dar vis randasi.

Dabar, su pakelta alga, Ko
rėjos kareivis gauna apie sep
tynios deszimts du centu ant 
menesio. Tai vos gana nusi
pirkti viena pakele Amerikos 
cigaretu ir viena puoduką ka
vos.

Bet tuo paežiu sykiu valdžia
! iszkasavojo dalinimą ryžiu ka
reiviams, tai dauguma karei
viu dabar prastesnėje padėty
je negu jie pirma buvo.

Generolai gavo visa penkios 
! deszimts nuoszimti daugiau al
gos. Jie dabar gauna apie asz
tuonios deszimts septynis do
lerius in menesi. O musu gene
rolai gauna daugiau negu tūk
stanti doleriu ant menesio.

3 RUSKIAIISZVARY- 
TI ISZ ROLANDUOS

HAGUE, HOLANDIJA. — 
Hollandijos valdžia iszvare isz 
savo kraszto tris Sovietu Am
basados virszininkus, ana san
vaite. Taip Hollandijos val
džios atstovai pranesze spau
dai.

Patikrinti spaudos szaltiniai 
sako kad visi trys Sovietu am
basados atstovai buvo intarti 
už sznipinejima ir sukėlimą 
buntu Hollandijos kraszte.

Du isz j u buvo vardais isz- 
vardinti: Pulkininkas L. I. 
Tchemovas, armijos pagelbi- 
ninko pavaduotojas ir Kapito
nas V. S. Zenin Laivyno pa- 
gelbininko pavaduotojas. Tre- 
czio vardas nebuvo paskelbtas.
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