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Paveikslas isz kaires pu
ses parodo ponia Frances 
Chionchio ir jos vyra Frank 
isz Brooklyn, N. Y., kurie 
linksmai džiaugojasi kad ju

Isz Amerikos
PREZIDENTO

RAPORTAS
IN KONGRESĄ

■ / • ■

WASHINGTON, D. C. —
Ana diena musu Amerikos 
Prezidentas Dwight Eisenho
weris savo kalboje Kongresui 
apie Suvienytu Amerikos Val
stybių, paskelbė savo raportą, 
užmanymą, kaip sutikti Ko
munistu grasima sziais erdviu

Kas Asz?

Szita graži moteriszke ar 
mergina inejo in policijos 
stoti in Springfield, Mass., 
ir policijantu paklausė: kas 
ji yra? Ji, rodos neteko at
minties, ir pati nežino kas ji 
yra, kas jos vardas ar kur ar 
kam ji priguli? Policijantai 
stengiesi per vietinius biz
nierius sužinoti jos varda ir 
pavarde, bet kai nepasiseke, 
jis iszleido per savo radija 
jos paveiksią ir dabar pra- 
neszti kas per do viena ji yra 
ir kas jos vardas, nes ji ne
atsimena.

Dukrele Surasta

dukrele kuri likos pavogta 
per vaikvagi isz Szv. Petro 
ligonines, likos surasta ir su
gražinta per policija. Kitam 
paveiksle parodo Ponia

užkariavimo laikais ir kiti in- 
neszimai apie Amerikos ūki.

Prez. Eisenhoweris sake kad 
Amerika pasieks savo augsz- 
cziausios geroves per ateinan- 
czius asztuoniolika menesiu. 
Jis patarė vyriausybe, versli
ninkus ir darbininkus nekelt 
algų, -kad— apsaugoti .^dolada. 
verte nuo smukimo.

Jo kalba buvo ne tik apie 
Suvienytu Amerikoos valsty
bių stovi, bet ir pasaulio veiki
mo. Frez. Eisenhoweris dau
giausia pabrėžė apiev reikalą 
didesnio taupymo valdžios in- 
staigose ir apie Demokratu ir 
Republikonu . bendradarbiavi
mo, tai yra siekiant taikos.

Prezidentas pasiūlė sekan
tiems metams septynios de- 
szimts septynių bilijonu Biud
žetą, kurio pajamos bus suves
tos su iszlaidais ir su balansuo
tas. Jis taipgi prasze Kongre
so nekarpyti gynybos biudže
to. Prez. Eisenhoweris kaltino 
Sovietu Sanjunga už nepaisy
mą sutarcziu Berlyno sutar
ties.

Prezidentas sake kad reikia 
stiprinti saugumą kartu su 
Laisve ir Progomis.

NUŽUDĖ 12 METU 
.MERGAITE

~MINNEAPOLIS, MINN, — j 
Dvylikos metu mergaite buvo! 
nužudinta savo namuose, ir su 
šiedu vaikas yra intartas. Du 
kiti maži vaikai buvo labai pa
vojingai sužeisti.

Dvideszimts penkių metu 
amžiaus Glen Holscher, kuris 
renka karabinus ir statosi kai
po pieszininkas buvo suaresz- 
tuotas. Jis užsigina kad jis ta 
mergaite pažino.

Dvylikos metu Pattie Gross 
pasimirė in General ligonine. 
Jis galva buvo praskelta. Poli
cijantai spėja kad jos galva bu
vo praskelta su revolveriu.

Colleen Gross, asztuoniu me
tu yra pavojingoje padėtyje li- 

Jean lavarone, 43 metu am
žiaus naszle, isz Brooklyno, 
kuri likos suaresztuota per 
policija už vaik.vagyste.

o o o

gonineje. Ir jai yra praskelta 
galva, teipgi ir jos drauge sep
tynių metu Beulah Gully ir 
penkiolikos metu Robert Gross 
Patties brolis kuriam buvo gal
va praskelta.

Jos brolis, Robert policijan- 
tams pasakė kad tas Holscher 
-visus , j uos taip sdžekte ir jo se
sute nužudė.

Policijantai intarta vyra, 
Glenn Holscher suėmė apie my- 
le nuo vietos kur visi tie vaiku- 
cziai buvo sužeisti ir ta mer
gaite buvo nužudinta.

AMERIKA 
PRIPAŽINO KUBOS 

VYRIAUSYBE
WASHINGTON, D. C. — 

Amerika pripažino Kubos Su
kilto vyriausybe. Nauja Kubos 
vyriausybe jau spėjo suszau- 
dyti penkiolika buvusio Dik
tatoriau Batista pareigunu. 
Jie buvo kaltinami kankine j 
kalinius. Kubos Nauja Vyriau
sybe paleido parlamenta, kad 
pusantrų metu krasztas bus 
valdomas Dekretais kol bus 
iszrinktas Nauja Valdyba.

NEPASITIKI
SOVIETAMS

MEMPHIS, TENN. — 
Buvęs Amerikos eroplanos 
strategines komandos (puola
mųjų bombnesziu) virszinin- 
kas Generolas George Kenney, 
pasakė kad: viena diena Sovie
tai bandys sunaikinti visa 
Amerika! Jei Sovietai jaustų
si taip padaryti, tai dabartinė
mis sanlygomis^ Amerikos 
bombnesziai nuszluotu nuo že
mes daugiau kai 300 Sovietu 
miestu. Sovietai galvoja kaip 
sunaikinti Amerika ir kaip 
iszgelbti savo miestus nuo su
naikinimo.

Pirkie U. S. Bonus

LIETUVOS 
GENERALINO KON
SULATO [NEW YORK 

PRANESZIMAS

NEW YORK. — Sausio Jan. 
6 diena, ganiomis tikromis ži
niomis isz Rymos, Lietuvos 
Pasiuntinybe Vatikane palie
kama ir toliau veikti. Titulas,' 
kuriuo veiks Pasiuntinybes 
vedėjas: charge d’affaires ar 
kitoks, dar nenustatytas. In- 
galiotu Ministru jis negales 
būti pripažū.tas del to, kad 
sziuo metu nbgali gauti isz sa
vo valstybes galvos nauju ski
riamųjų rasztu ir j u patiekti 
Fopiežiuti Jonui XXIII. Kaip 
bebutu, tai, esamomis sanlygo- 
mis, laikcgm džiuginancziu 
pasekmu, būtis pasiektas vie
ningomis pastangomis auksz- 
tuju Lietuviu dvasininku Ry
moje, Jungtynese Amerikos 
Valstybėse- ir kitur, placzio- 
sios Lietuviu, visuomenes visa
me pasaulyje ir visu Lietuvos 
Dipliomatinii. pareigunu.

Invykiu r rida, privedusi 
prie szios paąeties susidarymo 
buvo tokia: Jnirus Szv. Tėvui 
Pijui XII, Ilinistras Stasys 
Girdvainis, sekretorius lydi
mas, kaip ir kitu kr isztu at
stovai, -tuo ■ ■ y in Cob

telgrandolfo bamba us pa
gerbti velioni ir pareikszti sa
vo užuojauta Vatikano vyres
nybei. Du Lietuvos pareigū
nai dalyvavo kūno pervežimo 
procesijoje, kardinolu kolegi
jos priėmime} ir priėmime pas 
kardinola kamerlenga, iszkil- 
mingose laidotuvėse ir, paga
liau, naujai iszrinktojo Popie
žiaus Jono XXIII vainikavi
mo iszkilmese. Netrukus po 
vainikavimo visos Pasiuntiny
bes gavo raszta, kad atstovai 
gales praszyti priėmimo pas 
Szventa Tęva, inteikti Jam 
naujus skiriamuosius rasztus.
Lietuvos ministras tuojau nu-

Sutiko Ir Su Ja Apsiženijo

Amerikietis keleivis, ku
ris isz keleiviu pagarsinimo 
pamate szitos merginos pa
veikslą, nukeliavo net in Tel 
Aviv, Izraeli ir szita mergi
na sutiko ir su ja apsiženijo, 
in Alexandria, Louisiana. 

vyko in Vatikano Valstybes 
Sekretarijata ir iszdeste savo 
ypatinga padėti. Jam buvo pa
sakyta, kad jo padėtis bus 
svarstoma ir paprazyta tuo 
klausimu inteikti Vatikanui 
visa medžiaga, kas ir buvo pa
daryta, inteikiant atitinkama 
raszta drauge su iszsamia do
kumentacija apie Lietuvos 
tarptautine teisine padėti, ki
tu valstybių pažiūras ir laiky
sena Lietuvos atžvilgiu, musu 
veikiancziu atstovybių sanra- 
sza, ir kt.

Inteikiant ta medžiaga, Lie
tuvos atstovai buvo pasakyta, 
kad kitu valstybių atstovai 
galės savo skiriamuosius rasz- 
tus inteikti Naujuju Metu pro
ga, gi Lietuvos atstovo padė
tis bus toliau svarstoma. Tasai 
pažadas svarstyti Lietuvos at
stovo padėti nedave pagrindo 
imtis kokiu ’■vieszu veiksmu. 
Prieszingai, turint galvoje rei
kalo opumą, nebuvo galima jo 
vieszai kelti, kad nesudarius 
pamato nepalankiam sprendi
mui. Tuo tarpu, Lietuvos At
stovas gavo dar kvietimą in 
naujuju kardinolu paskyrimo 
iszkilmes, kai Lenkijos atsto
vas jau nebebuvo pakviestas, 
Tai lyg teike vilcziu, kad Lie
tuvos atstovybes klausimo 
svarstvmas Vatikane rutulio
jasi palankūs. Vienok in tra- 
dibin -.s r/pkcžiaus laikomas 
Kucz. u nakti Berneliu Miszias
Lietuvos atstovas pakvietimo 
jau nebegavo. Vatikano pro
tokolo skyrius in pasiteiravi
mą paaiszkino, kad, vyresnių
jų insakymu, Lietuvos atsto
vas ateityje pakvietimu nebe
gaus.

Lietuvos Pasiuntinybe prie 
Szventojo Sosto negalėjo tie
siai kreiptis in visuomene pa
ramos ir ja praneszti. Tai butu 
prieszinga priimtai Diplioma- 
tinei praktikai, ir galėjo tik 
pakenkti visam reikalui: Vie
nok jau gerokai-isz anksto, ki
lus skiriamųjų rasztu klau si - 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Jis yra dvideszimts keturiu 
metu amžiaus Michael Wal
der isz Alexandria, Louisi
ana; o ji yra devyniolikos 
metu amžiaus Nurit Pilzer. 
Jiedu apsigyvens in Louisia
na.

300 ARABU PARTI
ZANU NUSZAUTI
PARYŽIUS, PRANCŪZIJA 

— Kai Charles de Gaulle pere- 
me Prancūzijos Prezidento 
vieta, Rytinėj Alžerijoj Arabu 
Revoliucinieriai pradėjo dide
le muszyva. Prancūzai nuszo- 
ve 300 Arabu Partizanu, o ke
letą dienu po tam sumiszimai 
likos sumažinti.

AMERIKA
PASKOLINS IRANUI 

$47,500,000
WASHINGTON, D. C. — 

Praneszta buk Amerika ketina 
paskolint Iranui $47,500,000 
del ekonominio, ūkės vedimas 
reikalams, pagal Irano antra- 
ji septyneriu metu veikimą, 
kaip praneszta per Amerikos 
valstybes skyriaus.

Laivyno Apsaugos Marszkiniai

Po deszine mažyte mergai
te parodo kai galima visai 
netyėzia paslysti in prūdą ar 
upe. Ji szitaip vaiksztineja 
in Miami Beach, Florida. De- 
szineje parodoma kaip tie 
marszkiniai iszsiskieczia jei
gu žmogus inpuola in vande
ni. Jies gali iszlaikyti kad

UKRAINIECZIAI 
NEKLAUSO 
EISENHOWERIO

Kad Jie Elgtųsi Su 
Mikojan Mandagiai
WASHINGTON, D. C. —

Amerikos. Ukrainiecziu Kon
greso Komitetas atstovaujas 
pustreczio milijono Ukrainie
cziu kilmes Amerikiecziams, 
pasiuntė del Prez. Eisenhowe- 
riui telegrama ir pareiszke, 
kad “jie nemano mandagiai 
elgtis su Anastas Miko j anų, 
kaip kad paragino daryti Su
vienytu Am. Valstijų Prezi
dentas.

Anastas Mikojan, Sovietu 
Vice-Premieras atkeliavo in 
Amerika ne vyriausybes kvie-

ŽUVO SZIMTA 
ŽMONIŲ

Per Ingriuvimo 
Užtvanko

ZAMORA, ISPANIJA. — 
Arti Portugalijos sugriuvo; 
Sanabria ežero užtvanka, ir 
vanduo užseme Riva de LagO' 
kaimai. Isz penkių szimtu gy
ventoju apie szimta žmonių 
nuskendo. Vanduo sūkuriai 
nunesze kaimiecziu trobeles, 
sudaužė in krantus. Vanduo 
taipgi apsėmė prie Monacabri 
Elektros jėgainė, bet elektri
kus ir darbininkus spėjo isz- 
gelbeti.

ATSIMINK! Mielas Skai
tytojai, kad nuo tavęs priklau
so ‘ ‘ Saules ’f ateitis: Ar ja skai
tysi, ja indomausies, ar laiku 
atsilyginsi, ar ja paremsi!

ir suaugusi žmogų virsz van
denio per keturios deszimts 
minucziu. Eroplanu kompa
nijos dabar nori isztirti kaip 
geri yra tie marszkiniai ir 
jos ketina tuokius marszki- 
nius parūpinti visiems kelei
viams ant j u eroplanu.

O CO l_J

cziąmas ir nėra jos sveczias!
Mikojan atvažiavo “pas sa

vo draugia Ambasadora Men- 
szikova atostogų,” bet tuoj in- 
sileido in svarbius neoficialus 
pasikalbėjimus su Amerikos 
Foster Dulles ir Vice-Prezi- 

i dentu Richard Nixon ir pra- 
i mones vadais.

Ukrainiecziu telegramas pa- 
' siustas del Prez. Eisenhowe- 
riui, Levo Dobrianskio, Geor
getown Universiteto Profesp- 
riaus, sako jog deminstracijo- 
mis priesz Anastas Mikojana 
visu pirma norima parodyti 
Amerikiecziams, “kas yra Mi
kojan ir ka jis yra nuveikęs. 
Jis yra ‘Politinis Žmogžudys’, 
laisvai keliaująs dabar po Su- 
vien. Am. Valstijų, laisves 
tvirtove, taip sako Profesorius 
Levo Dobrianskis.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Daug žmonių dabar perkasi 

mažus eroplanus, kaip mes au
tomobilius.

Pigiausias tokis vieno inžino 
dvieju sėdynių eroplanas kasz- 
tuoja taip septynių ir devynių 
tukstaneziu doleriu.

Jeigu tas eroplanas lekia 
pusantro szimto myliu in va
landa, tai kasztuoja pusdevin- 
to cento ant mylios ji užlaiky
ti. Mažesnis automobilius kasz
tuoja pusketvirto cento ant 
mylios.

• .Yugoslavijos Diktatorius, 
Komunistas Marshall Tito taip 
intarineja Amerikos bagoezius 
ir kapitalistus, bet pamirszta 
savo žmonėms pasakyti, kad jis 
pats; kaip didžiausias Ponas 
Kapitalistas gyvena.

Jis turi dvidėszimts penkių 
tukstaneziu doleriu vertes 
“Rolls-Royce” automobiliu, 6 
puikius palocius ir laiko kaipo 
nuosavybe visas Brioni salas.

In Fort Bliss, Texas, armija 
turi toki atomini ginklą, kuri 
taip nuo visu slepia, kad tik 
apie puse tuzino augszcziausiu 
virszininku apie ji žino. Del 
kurio laiko net ir iszradejas to 
ginklo buvo laikomas po sargy
ba. ,

Keli augszti valdžios atsto
vai isz Vaszingtono buvo tenai 
nuvažiavę, bet jiems buvo už
drausta net ir prieiti prie tos 
vietos.

Armija sako kad tas naujas 
ginklas bps parodintas kai ji 
reikes pavartuoti ant karo lau
ko.

Armijos Apsaugos virszinin- 
kai ’kurie visiems mums sako 
kad mes esame prisirengė atsi
kirsti padangėse priesz bet ko
ki priesza, tarpu saves įprisipa- 
žinsta kad męs tik trisdeszimta 
procentą prieszo eroplanu su
spėtume sustabdinti.

Eina gandai, kad pramone 
tarp Rytu ir Vakaru padidės.

Sovietu'Ambasadorius, Va- 
szingtone, Menszikovas, vi
siems sako kad pramone tarp 
Amerikos ir Rusijos visiems 
butu in sveikata, ir du tuos 
didžiausius krasztus areziau 
privestu prie draugingo sugy
venimo.

Anglija nori tuojaus visus 
prekybos suvaržymus panai
kinti ir laisvai bizni vesti su 
Sovietu Rusija.

Amerika taip jau nesiskubi
na, nes Rusija mažai ka turi 
mums parduoti. O isz musu 
kaip ir ka ji gali pirktis, kai ji 
nori tik manikauti?

Valdžia norėjo Veteranu 
pensijas sumažinti, bet nei vie
nas valdovas ar (politikierius 
neisždrysta Veteranus užgauti 
ar juos supykinti.

Už tai Veteranai gaus, kaip 
gavo apie penkis bilijonus do
leriu isz valdžios.

Princeton Universitetas in 
New Jersey, sztai ka p-ranesza 
apie svaiginaneziu gėrimu 
Amerikoje:
' 1—Dabar. Amerikoje ma
žiau kaip penkios deszimts sep
tyni mili jonai žmonių geria alų 
vyną ar sznapsa.

2—<Nors. vyru
1-skaiezius beveik toks pats koks

LIETUVISZKAS SURIS

M

rai ji jaute save. Sako, p-ylyje 
su savo puslaukininiu vyru ir 
jau po keliu menesiu ji pasku
bo vėl in Versatile, kur, kaip ji 
sake, karaliene labai jos reika
lavo.

Vikontas kaip ir pirma atsi
davė medžiojimui žvėrių ir 
gražiu moteriszkiu.

Vipna diena, kada Lukoszius 
arti vieno gires ažero girde sa
vo banda, pamate jis savo po
nia jojanti pro szali. Groves, 
kurio skerdžius negalejd isz to
lo pažinti, suszuko jam:

— Berne, eik szian ir pri- 
drueziaus kairi

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

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

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

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

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

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

FOUNTAIN — MICHIGAį^

ir buvo, bet moterų kurios ge
ria skaiezius visu penkios de- 
szimtu nuoszimcziu sumažėjo.

3—M aži au v i du r amžiau s
žmonių geria.

'4—19.45 metuose szeszios de- 
szirnts septintas nu^szimtis vi
su tu kurie buvo- užklausti ar 
jie geria: atsake taip.

Isz Republikonu Partijos vy
riausybes iszejo patarimaa ar 
staeziai sakant insakymas:

Jeigu pasitaikintu tuszczia 
vieta Kongrese, Senate ar Gu- 
bernysteje, per kurio Republi- 
kono pasimirima ar del kurios 
kitos priežasties tai nelaikyti 
rinkimu bet ka kita paskirti in 
ta vieta iki tolimo laiko.

Pirmiau, beveik visuose už
sienio krasztuose buvo girdėti 
tik vienas balsas: “Amerikie
cziai, Važiuokit Namo!”

Dabar tu krasztu žmones jau 
kita laina rieczia! “Amerikie
cziai! Pasilikite! Mes jus, o 
ylpatingiai jusu pinigus myli
me!”

Kai Amerikiecziai viena sa
vo tvirtove uždare ir apleido 
Anglijoje; už keliu myliu mies
tai ir miesteliai Lozorių giedo
jo; sztoo-rai užsidarė, saliunin- 
kai duris užsikale.

Kai Amerikiecziu kareiviai 
pasitraukė isz Japonijos, bur
mistrai, miestu atstovai, komi
sijos, biznieriai ir bankieriai 
kreipėsi in Amerikos ir Japo
nijos valdžia ir prasze, kad 
Amerikiecziai kareiviai su-

sienyje yra nemažas biznis — 
apie trijų bilijonu doleriu 
metu. Atimk toki bizni ir 
visiems riestai.

ant 
jau

Pypkes Durnai

Pajieszko Paczios
Kokis tai jaunikaitis isz 

didelio miesto,
Apsigarsino buk pajieszko 

paczios,
Tiksle apsipaeziavimo, 
Kuri turi būti turtinga, 
O priek tam kurezia ir nebyle. 
Jau tas ant tikrųjų ėmėsi 

ant gero budo!
Geriau kad da pridurtu,
Kad butu akla, o tada turėtu 

puikia paeziule,
Kuriam niekas neužvydetu 

neatimtu!

Vokiecziai nori kad Amcri- j 
| kos vaiskas ant yisadds pasi-i 

kurie geria liktu ju kraszte.

ir

su* Slėpiniai Kalendoriai 
Lietuviszkais ar Angliškais 
menesiais, su szventomis ir pa
sninkais. Po 50d arba 3 už 
$1.35. Adresas:

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

PRIETELYSTE
ISZAUGO IN 

MEILE
(Tasa nuo 3 ežio puslapio)

Naujoji ponia prieteliszkai 
Palaikyti musu armijas už-j juokėsi visiems. Vienok nege-

taisyk man 
pentiną!

Lukoszius tuojaus atbėgo, 
bet, toje valandoje žirgas nusi
gandęs susipynCTir akimirkoje 
raitelis gulėjo purviname van
denyje dumburio.

— Nuskęs, jei tu jam nepa
dėsi, ipamanste Lukoszitis, bu
tu tai geriausia. Ne, tai tavo 
ponas ir virszininkas, nuo Die
vo pastatytas, sjike jam tikeji- 
miszkas pajautimas.

Jis szoko paskui ji, ir vienok 
tik ipasidekavojant savo ne- 
žmoniszkai spėkai jis galėjo 
isztraukti isz purvyno savo po
ną ir krauta pasiekti.

Grdvas rodėsi negyvu.
Ant szauksnju Lukosziaus, 

kur nežinojo, ka veikti, atėjo 
brolis Tarnas minykas, katram 
teko eiti pakeliui ir regeti visa 
atsitikima.

Jis kažin k&įp nepapastai 
pažvelgė ant 
beldė tris kartis su piršzti 
kakta, lyg kad norėdamas 
sakyti: Tu kvaili! Vienok pra
dėjo daryti baidimus atgaivi
nimo kas jam- gr pasisekė po 
daug pastangų. Grovas atidarė 
akis. Pirmas 
Kur yra S'elim^j

Selim? Mano žirgas! Jis nu
bėgo toli, asz Sugausiu ji vėl, 
jeigu maloningas Ponas nerei
kalauja daugiaus manė patar
navimo.

— Eik tuojaus jieszkoti, ir 
gryžk atgal.

— Pone >( Irovai, pradėjo 
minykas, geras žmogus czionai, 
iszvadavo tave nuo mirio jis-gi 
yra vertas kok;io uoss atlygini
mo.

— Na! Juk gi tas buvo tik
tai jo pareiga, aszgi nianstiju, 
kad biaurus veidas szitos bai
dykles pergąsdino mano dora 
žirgą.

— Ar tai tokia yra dekin- 
gyste sunaus didžiosios Gro- 
viszkos gimines, del iszvaduo- 
tojo jo gyvasties?!

— Szia tau- viena -doleri!
— Asz dekavoju, meilingas 

pone, tarė žemai linktedamas 
Lukoszius, bet asz praszau ne 
pinigu. Jei asz galecziau isz- 
praszyti sau kokia nors malo
ne, asz praszycziau.

— Sakykgi baudžiauninke!
— Pavėlinęs susipaeziuoti 

su Veronika!
— Su kuom?
— Su Veronika Soubrigno- 

liute.
Grovas tai balo, tai vėl rau

donavo, jis drebėjo ir tarszki- 
no dantymis.

—< Jusu mylista, Jusu my- 
- lista! Kas Tamistai ?!

— Man niekas, szalin nuo 
mano akiu!

— O Veronika?
—- Asz priesz ta nieko ne

turiu, jei ji tavęs nori!
Minykas davė ženklą Luko- 

sziui. Tas atsitolino verkda
mas isz džiaugsmo. Brolis Ta
rnas paskubo prie Grovo.

Lukoszius parbėgės in. savo

kiemą ir suriko visas žereda* 
mas nuo- džiaugsmo: Mieloji 
mano! Mieloji mano!I

Jis pamate ja. verkenezia.-
— Neverk mieloji, jis da- 

leido.
— Kas ?!
— Jis, musu geradejas, Gro- 

vas! Lukoszius apsakė su 
džiaugsmu savo atsitikima.

— Ir tu ji iszgelbejai szita 
biaurybe žmogaus pavydale?

Lukoszius stovėjo kaip- ne
bylys.

— Bednas Lukoszius, ir asz 
patikau savo likimą, jis su- 
gvoltavojo mane, ir ipaktinin- 
kas Darniguict buvo jo sakal- 
tininku.

Lukoszius sugniaužė kums- 
czias.

Ta paezia riakti sudege vi
sas kiemas paktininko Darni- 
quiet. Sugliaumijusi ku.ua Dar- 
niquieto rado tarp griuvėsiu.

įikosziaus ir pa- 
.s su piršztu iii

jo 'žodis buvo: 
Pasza“?

Lukoszius ir Veronika gyve- 1 
no drauge be bažnyczios palai- I 
minimo. Veronika susilaukė 
mergaites, bet pati numirė pa- j 
lage.

Praslinko daugiaus kaip 
penkiolika metu. Mergaite ap- ! 
kriksztyta Terese vardu, tapo 
iszauginta per Lukosziaus- se
serį. Pats Lukoszius, kuris važ 
nycziaudamas užsidirbdavo 
duonos kąsni, turėjo viena tik 
mintie, savo mergaite! Teresa 
buvo paveikslu savo motinos; 
kad Lukoszius nebuvo tėvu kū
dikio, nieko nežinojo, nei ne 
paturėjo, apart jo.

Lukoszius jaute neapykanta 
priesz viena tik žmogų ant 
svieto, savo bajor-poni, prieg- 
tam rūpino ji baime, ba mer
gaite, kaip ir jos motina, rega 
lėtu tapti auka visaga ago pa- 
leišruvro.----' ---- - ——-

Ir sztai atėjo vėl ta diena, 
kada kasmet visi baudžiaunin
kai turėjo sueiti podraug su 
savo giminėmis ir savo- bando
mis, kur kunigas laistė galvi
jus ir juos paežius ir prasze 
dangaus malones del ju.

Dvasiszki inmoniai turėjo 
dar ir kita mieri, — peržiūrėji
mą visos sanvasties ir ' turto 
prie ko prigulėjo taipogi žmo
nes.

-Suskaitymus visu dvikoju ir 
keturkoju esybių turėjo dar 
mieri, paskirti duokle, kuria 
kiekvienos gimines tėvas turė
jo mokėti Griovui. Szitos duok
les susidėjo isz priegimties 
daigtu ir bu vo paskiriamos per 
pono urėdus, pagal j u sav-vale 
ir upa. Malone ir nemalone su
prantama turėjo ežia svarbia 
intekme.

Prasidėjo paroda ir vedžio
jimas žmonių ir galviju. Ma- 
jordamas rąsze koras, kuriasi 
turėjo- užmokėti neatėjusieji© 
virszininkai szeimynu ir ban
dų ir prasidėjo- relgijo-s cere
monijos.

Ponas su ginkluotais sargais 
aplinkui užėmė vieta ant savo 
sosto.

— BUS DAUGIAU —

knyga, 404 puslapiu, 50o. !
No J 02— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkas apraszy j 
mas, 202 pus, 50o. |

No. 103—Vaidelota, apysaka ’ 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszkn i 
nžlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu. 35c. ,

No.lll—Sziupinia (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- 1 
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
1.1., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius 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 nema
no. 58 pus., 20c.

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

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

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

No. 129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo;

lapin. 20a. j

No.158—A p i e Kapitonu 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautu 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isa- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.17 5—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.
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Kitokios Knygos

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
szito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele

Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20o.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žadinsią, Urlika Ražbaininka, 
43 puslapiu, 2Oc.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35o.

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

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

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

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

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

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

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

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

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-

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir lipdymas apie Jezu Kris
tų 20c,

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

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

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

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

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

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszgany to jaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jernzolima. 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 Krista. 
Pukius apraszymas. 20o.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygasj
1 1 ■ r v

1ST Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadetl 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING OO., 
Mahanoy Oity, Pa., • U. i. B

-Y

I tV

ku.ua
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Prietelyste Iszago In Meile
Apysaka Isz Gadynes ! kus motina bajoraiczio malo-

i Prancūzu Revolucijos Iningai priėmė ir sena ponia
-------  prižadėjo tarti už juos gera žo- 

pAVAKARI JE, 23-czia die- dį ir jiedu nusiraminusiu, ap- 
na Rugpjuczia 1754 mete, kuo- leide Groviszka dvara.
rnet Versailles ipalociuje, pur
puroje ir aksomuose Burbonu 

.gimines, iszvydo svietą kuni- 
gaiksztis, kuris 39 metus vė
liaus taipo Paryžiuje nukirs
dintas ant rinkok La Roquette, 
sodžiuje, Megere (mežer) Pie
tinėje Prancūzijoj, arti Pyrine- 
ju kalnu ' grintelej, 'baudžiau
ninko Goulchardo gimė berne
lis.

Gimine prigulėjo grovui Tre- 
tisae, Quygot’ui, kurio pylis 
augsztai stūksojo ant artymo 
kalno, su paniekinimu žvelg
dama in apylinke.

Kada vaikas apkriksztytas 
Silvestru Lukoszium ir pra
mintas praprastai Lukoszium, 
iszaugo, tėvai pristatė ji prie 
bandos, kurta jis ir ganė.

Anuose lakuose, jokiu mo- 
kykliu nebuvo del vaiku bau
džiauninku.
Pasako jis berniukas ir maža 

Veronika, vienintele duktė 
baudžiauninko susėdo Subrig- 
nol, ganė drauge savo ožkas, 
avis, žąsis, ir gale galo, kudi- 
kiszka ju prietelyste iszaugo 
in meile.

Viena; diena, kada vaikai 
galvijams besiganant, sėdėjo 
ant kalno, pergąsdino juos gau
dimas ragu medincziu.

Buvo tai jaunas ponas, ku
riam juodu prigulėjo apsiaup- 
tas gauja strelcziu aplinkui.

Tiedu vaikai atsiklaupė 
priesz bajoraiti, kuris buvo ne- 
senesnis už juos, nes turėjo ne
daugiau® trylika metu.

—i Verge, pririszk tuo jaus 
baltaji avinėli prie medžio, 
sziandien nešoviau nei viena 
karta.

Bet, maloningas ponaiti! 
Skubinkis! Jei ne, tau invary- 
siu tiek sziuvu in kuna, kad tu 
liksi skylėtas lyg rėtis. Avinė
lis' ir tu, abudu esate mano 
savastimi.

Berniukas apsikabinės, avi 
szauke: Glebekit! Gelbėkit! Ve
ronika atbėgo su riksmu. Nie
ko neatbodams bajoraitis szo- 
ve in Lukosziu ir avi. ‘ Sziuvis 
pervere kailine kepuraite ber
niuko, vienok neleisdama jo. 
Veronika puolė ant keliu, už
stodama už savo dranga.

—■ Atimkit avinėli ir laiky
kit juos drucziai!

Strelcziai iszpilde paliepima. 
Avinėlis pervertas sziuvimis 
bajoraiezio, krito kraujuose 
ant žemes.

— Dabar pririszkit berniu
ką prie medžio ir plakit ji, ko
lei rankas galeste judinti.

— Malones! Malones! Reke 
Veronika, ir bajorui mostelė
jus, Lukoszius gavo tiktai po
ra botago smiigiu. Avinėlis ta
po pamestas szunims.

Abudu vaikucziai sugryžo 
beverkdami namon. Czionai vi
sa atsitikima apsakius, sutiko 
juos barniai ir dejavimai.

—i O, ka jus padare esate, 
kam teip aržinti musu poną! 
Ar žinote, kad jis gal viską 
nuo musu atimti! Jis gal isz- 
siusti mus iki amžiaus pabai-

Praslinko keli metai. Luko
szius jau stiprus vaikinas, 1G 
metu senas, ėjo keliu in tėvo 
kiemą su dideliu szieno glebiu.

Jis teip apsikrovė szienu, 
kad surisztas glėbys apdengė 
jo galva, rankas ir peczius.

Prieszais ji, jojo keliu jau
nasai Grovas. Lukoszius bandė 
atsiklaupti ir kepure nuimti, 
kaip tai pagal prieproti vergas 
urejo dairyti poną sutikdamas 

vienok sunki naszta to jam ne- 
pavelyjo.

— Ar nežinai savo parei
gos, verge ? Prie tu žodžiu su
griebė pora ranku ir nabagas, 
visai medincziu gaujai besi
džiaugiant, tapo strimagalviais 
numestas ant žemes, kur jis 
veltuo bandė sulenkti kelius 
priesz. savo poną.

Neatbojant szauksmu pagel
ios nelaimingojo gauja medin
cziu nujojo toliau szirdingai 
besijuokdami.

Ant laimes pro szali du ma- 
luninku vedesi apkrauta mula 
kurie iszliuosavo nabaga isz jo 
nelaimes.

Bet, kas pasidarė su juom 
dabar?

Nors kaulai jaunam bau
džiauninkui liko sveiki, vienok 
jo kaire akis sunkiai tarpe 
arszkecziu sužeista.

Gera szirdžia maluninkai

gai in galeras, jei to norės. Ei
kite rytoj, in dvara ir melskite 
atleidimo.. ....... 1 -

Teip ir padare. Abudu vai- 

Karta su triukszmu 
atėjo, 

Marti vela apmalszyti
i norėjo,

iszpilde<savo pareiga, ir nune- 
sze nelaimingaji pas jo namisz- 
kius, kurie apstojo sužeistąjį 
baisiam nusiminime.

Apriszo jam žaizda, kaip ga
Įėjo, paguldė ji ant kecziu ir 
nunesze in artima, kliosztorte, 
kur minykas brolis Tarnas to
li po apylinke garsėjo kaipo 
daktaras ir žynys.

— Tas blogai iszsižiureti 
mano vaikai, jis sake, bet pirm 
negu asz imsiuos už darbo, tu
riu paklausti ar pamanstetė 
jus apie biednas duszias. Juk 
žinote gerai, kad mes už jas 
miszias laidome; dangus užmo
kės jums už viską!

Kaimiecziai atnesze keturis 
visztas, dvi antis, pora koplu- 
nu, szeszis balandėlius, mai- 
szus rugiu, kukuruzu, avižų ir 
kiausziniu pintine.

Po Lotyniszkos maldos, prie 
kurios prisidėjo, ir (gimine ligo 
nio, minykas ėmėsi guviai už 
gydymo.

Lukosziaus sopuliai truputi 
aptyko ir minykas prižadėjo 
lankyti ji kas san vaite, neuž- 
mirszias paskirti ant naudos 
kliosztoraius užmokesti už sa
vo Idarba, kas suprantama, tu
rėjo būti užmokėta prigimti
niais dalykais, nes pinigu kai
miecziai turėjo tik labai retai.

Kada ant galo broliui Tarnui 
pasisekė iszlaikyti gyvu stipru 
berną, pasirodė, kad jis prasto
jo savo, kaires akies' ir veidas 
ta sziuvo vietoje vyždžio akyje.

Tėvai jo ir kaimynai stovėjo

$ i v

Girdėjau kad Luzemej paviete 
marti viena,

Užpyko baisiai ana 
j diena,

Ant savo uoszves senos, 
Kuri neatsilsejo nei

1 valandos,
Ba nuolatos ant jos 

zurzėjo,
Visokias kaltes ant jos 

užradinejo.
Pas ja nueidavo,

Su triukszmu ineidavo, 
Sūnelis isz kauleliu 

1 loszdavo, 
Vakarais nuolatos 

iszeidavo,
Pralosždavo visa peide, 

Už ka labai pykdavo 
pacziuke, 

Ba ir teisybe turėjo, 
Isz. to naudos jokios 

neturėjo,
Nusibodo apie tai 

uoszvei klausyti, 
Kurios negalėjo

/ ' / apmalszyti,
Norints sutikdavo visame, 
Kaida to ji rasdavo, namie.

. Bet tas nepasiseke jai, 
Isz ko pasidarė dideli s 

vajei!
Iszmete uoszve per duris, 
Kad net užgeso žiburys, 
Gerai martele padare, 
Kad uoszve iszvare.

Juk kur porele malsziai 
gyvena, 

Nesikiszk in ten uoszvele 
... v sena,

Jeigu sūnelis viską 
praleisdavo, 

Ir savopacziule 
paniekindavo,

Reikėjo ji nubausti 
gerai, 

Kaįd užsilaikytu szvariai, 
Juk savo pacziule turi 

maityt, 
Gražiai, pagal iszgalc 

i apredyt,
Juk ant to užsitarnavo. 
Ba niekur neiszeidavo, 
Tik dažiuredavo savo 

vaikus, 
Uoszves mažus anukus, 

Dabar uoszve užsirūstino 
labai,

Sustojo ėjus pas ja 
staigai, 

Sūnelis geresniu pastojo, 
Prie saliuno nesustojo, 
Su jdraugais daugiau 

nesueina, 
Namo isz darbo tiesiog 

pareina, 
Parnesza visa pede 

savo, 
“Pacziuk, tai viskas 

tavo,” 
Visi barniai dafiar 

nutilo,
Uoszves žiotis visai

aptilo,
O tai geriausia, 

Ir iszmintingiause.

apjokime, kada minykas po 
mėnesinio gydymo nuėmė rai- 
szti, bet Veronika szoko prie jo 
ir apsikabinusi jam kakla, su- 
szuko, verkdama ir bucziuoda- 
ma: Vis-gi tu esi mano geriau
sias ir mylimiausias ant viso 
svieto! į

Tas nuramino biedna vien
aki ir visi pasidavė kantriai 
neiszvengtinam likimui.

O kada sūnūs vieno pakti- 
ninko, liuosias žmogus, bandė 
prisiartinti prie Veronikos, jis 
tapo pavarytas nuo- jos su juo
kais, ir sau ja plegu nuo Luko
sziaus buvo viskas, ka laimėjo.

Darni quiet (tokia buvo jo 
pravarde), tikėjosi vienok ki
tu keliu pasiekti savo mieri.

Gimines abieju jaunuju, Lu 
kosozįaus ir Veronikos, nutarė 
dabar jau užbaigti ta dalyka 
ir isz drauges iszkelti del jau
nuju iszleistuves.

Staliorius padare prastus na
mu baldus, prikimszo szienikus 
kriauiczius ir siuveczka ėmėsi 
už darbo ir po' keliu dienu gen
tys susirinko, idant su reikalu 
kreiptis prie įnylistingojo po
no, tai yra praszyti pavelini- 
ma del susituokimo abieju jau
noje.

Eile kiemioniu su senaisiais 
gentymis prieszakyje, szvent- 
dienine drapana apsivilkę, in- 
stojo’ in siaura takeli py'lies lin- 
kon. , . ii 4 i

— Kas ten? Riktelėjo sar
gas isz anapus muro grabes.

— Radonai su. praszymu.
Tiltas suvestinis nuopuole, 

grotus pakele ir atidarė geleži
ni bromą.

— Eikite szian, praszantie- 
jie!

Viduryje kiemo apsiaupti 
per apginkluotus halabardnin- 
kus (halabardomis vadino py
kęs, kurioms smailgalyje po 
draug ir kirvi pritaisydavo) ir 
muszkietneszius, tapo paklaus-

- B - CELA^l 
Iarba pradžia | 

SKAITYMO
...ir... / ;! 

RASZYMO : 
64 pus. Did. 5x7 col.

Dabar Po 25c.
Saule Publishing Co.; 

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

— Prie jusu kojų, mylista!
Ponas pamatęs Veronika, ta

re: Koks gražus sutvėrimas!
Kaimiecziai džiaugėsi radę 

savo poną linksimos szirdies 
beesant. >

— 0 kur vaikinas?
Lukoszius prisiartino, žemai 

nusilenke ir pratarė: Sztai asz 
<alpas, mylista!
♦ Grovas pažvelgė in ta puse 
ir pamatęs biedna vien-aki, su
riko : Laukan biaurybe, laukan.

— Didis pone, melde Vero
nika, atsiklaupusi, jis buvo ma
no jaunikiu pirma negu jam tė
jo nelaime iszsidurti aki, jis 
yra mano jaunikiu ir dabar, ir 
asz isztekesiu tiktai už jo !

— Kaip, už tokio tvarinio ? 
Tokio susituokimo asz neda- 
eisiu niekados! Niekados! 

Kaimiecziai dreb’edanp iszejo, 
iiekvienas žemai nusilenkęs 
priesz poną.

Lauke Veronika apsikabino 
savo nusiminusi jauniki ir pa- 
sznabždejo: Neverk Lukosziau! 
Tu, o niekas kitas, — busi ma
no vyru! >_ •

Nabagai kaimiecziai isz Me- 
gere gyveno liūdnybėje.

Maloningamjam ponui viesz- 
pataujanti Prancūzijos kara- 
iene Marija Antuaneeta isz- 

rinko paczia, kuri iki sziuo laik 
buvo jos dvarmerge buvusi;,

Atvykimas naujos marezios 
tapo sutiktas balsiais 'džiaugs
mo . szauksmais kaimiecziu. 
Kuomi vergija gilesne, tuomi 
didesnis nusižeminimas.

, Kaip visi bednieji ir - pris
paust iejei, abudu, numylėtiniu 
ir ju giminiecziai lukuriavo vi
same kame kokios ten labda
rystes .isz virsziaus. • ;

(Tasa Ant 2 Puslapio)
n i -II ir • I I—.
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Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio”- tai ra- 
szykite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan. --

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.”

SAPNORIUS
! Su 283 Paveikslais
[ 160 Puslapiu ;!
i 6 col. ilgio, 5yt ooL plocgio '; 
' Iszaiszklna sapna ir kas !; 
I ateitoje stosis. Su priedu / 
i planatu ir visokiu burtu. 
! Knyga in minksztos po- 
Ipieros virsstiiuose. :: ::

Pinigai reikia siusti ra 
užsakymu:

Tiktai,... $1.00 i:
Saule Publishing Cflų < J 

Mahanoy Oity,-Pa.,U.SJL

ti: Norite praszyti? Ko?
— Vieninteliai pritarimo 

ant sugyvenimo iki gyvi del tu 
dvieju padonu.

Marszalko dvaro ėjo pirma 
ir akmeniais susisukusiais tre- 
pais inejo in didele svetaine,* 
kurios sienos buvo papuosztos 
trofeomis (laimikiais) medžio
nes ragais briedžiu, sžernu il- 
tymis, vilku ir lapių uodomis.

Inejo maloningasai Ponas, 
atsisėdo ant krėslo ir su puiky
be užklausė: Ko norite bau
džiauninkai ?

Kaimiecziai žemai linkterė
jo, o motere puolė ant keliu.

— Greitai sakykit, koki tu
rite reikalą!

Anzelmas Goddchard’as ir 
Baptistas Subrignol, abudu ži- 
laplaukai seneliu, prisitraukė 
artyn ir nusilenke žemai, pra
dėjo pagal sena papro.ti kalbe 
ti:

— Augsztas, augsztas pone 
ir valdytojau, skaistus ir ma
lonus pone, Vikonte isz Todis- 
sako, grove ant...

— Inžanga ir titulas dova
noju jums. Sakykite trumpai 
ko noiūte?

— Pavalstinis myli pavals- 
tine.

— O ji, ar nori jo?
— Isz visos szirdies!
Tai-gi dalykas pabaigtas! 

Asz. duodu jums manoi pritari
mą. Kur yga tie pa vaistiniu?
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Žinios Vietines
— Subatoj pripuola Szv. Au

seklis. Ir ta diena : 1950 me
tuose devyni vyrai, dienos lai
ku, apvogė garsia Brinks kom
panija Boston, Mass., ir pa 
spruko su visa milijonu dole- 
leriu; 1808m., Napaleonus sui
ma Amerikos laivus Prancuju 
uostuose; 1386m., Jagela susi
žiedavo su, Lenkijos Kunigaik- 
sztaite Jadviga; 1946m., Tautu 
Sanjungos Tarybia pirmąjį sy
ki susirenka Londone; 1706mJ, 
gimė Benjamin Franklin, ga
bus ir mokintas Ameriketis, ir 
pirmutinis Suvienytu Valstijų 
Ambasadorius Paryžiuje, Pran 
euzijoje; 1945m., Ruskiai apsu
po' ir užėmė Varszavos.

keletą mėnesius.'Po tėvais va
dinosi Mare Mareskiute. Gimė 
Lietuvoje, atvyko in Hazleton 
miestą, o Sausio 1-ina įdiena 
1926 m., apsivedė su Matieju- 
sa Vasilausika, o in trumpa lai-

Urbonas, Petras, Juozo su
ims, ginies Ažusziliu kaime, 
Obeliu v., Rokįszkio alp., ir jo, 
suims Algis Urbonas.

Valiuszkis, Liudas, 
suims.

Kazio

tik po 4 - 7 karves!

Tvarka Ir Tikrove

kaipo tam Vasilauskai apsigy- Vinciunas, Povilas.
veno Frackvilleje. Jos vyras 
mirė Balandžio 28 d., 1956 m. 
Paliko tris sūnūs: Joria, miega
te; Alberta, Norristown ir Ma
ta, kuris tarnauja prie Ameri
kos Laivyno in Charleston, S. 
Carolina ir penkis aliukus. 
Laidos Subatos ryta su apie- 
goniis in Apreiszkimo Paneles 
bažnyozioje devinta, valanda ir 
palaidos in parapijos kapinė
se. Grabeliai Oravitz lakios.

Vitas, Juozas, Jono suims, 
isz, Deltuvos vai., Ųžmerges 
apskričio.

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

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

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola antra Nedelia po trijų 
Karalių, ir Szv. Priska, o Tau- 
tiszka Vardine. Raginyte. Ir ta 
diena: 1951 metuose niainieriu 
bosas John L. Lewisas pasira- 
sze ant naujo kontrakto, mai- 
nieriai gavo ‘dvideszimts centu 
ant valandos daugiau; 1943m., 
'Sovietai pranesza kad jie [pra
kirto ta Naciu apsupimo rata 
aplink Leningradą.

—• Papgldelyje pripuola Szv. 
Kanute ir Szv. Mortos, o Tau- 
tiszka Vardine : Raivedis. Ir ta 
diena: 1807 metuose gimė Ge
nerolas Robert E. Lee, kuris 
kariavo' tpriėsz Sziauriniu val
stijų ąnnijos per Civiline kara' 
Amerikoje; 1794m., Lietuviai 
sukilo priesz Rusijos valdžia 
Vilniujėį 1249m., Kryžeiviai 
paskelbė Lietuviams penkis 
Bažnyczius Prisakymus.

— Utarninke pripuola Fa
bijono ir Sebastijono o Tautisz- 
ka Vairdine : Gerve! Ir ta die
na: 1936 metuose pasimirė Ang 
lijos Karalius Jurgis Penkta
sis; 1953111., Eisenhoweris ir 
Richard 'Nixonas priėmė pri- 
siega kaipo Suvien. Vals., Pre
zidentas ir Vice-Prezidentas.

Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys

LIETUVOS
GENERALIN0 KON
SULATO NEW YORK

PRANESZIMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Shenandoah, Pa. —
Margareta Brogiene (Kupczin- 
kiute) nuo 411 % So. Jardin 
uly., [pasimirė Nedelioje, pirma 
valanda po piet savo namuose. 
Velione gimė Lietuvoj, atvyko' 
daugelis metu atgal in Shena- 
doryje. Paliko savo vyra Joną; 
sunu Joną isz Cornwells Hgts. 
ir anuka, taipgi seseri Katari
na Meliauskiene, Long Island, 
N. Y., ir broli Juozą Kupczins- 
ka isz Great Neck, N. Y. Lai
dojo Ketverge ryta su apiego- 
mis in Szv. Jurgio bažnyčioje 
9 valanda ir palaidota in para
pijos kapinėse.

— Lietuviu Moterų Drau
gija isz Schuylkillo pavieto tu
rėjo savo susirinkimą pareita 
Utarninko vakara in House of 
Cinco svetainėje, West Lloyd 
uly. Ponia Mare Rusen isz Mi- 
nersvilles yra tos draugijos 
virszininke. To vakaro komi
tetas buvo Ponios: Ona Benė- 
diet, virszininke G. Navitskie- 
ne, May1 Davis ir Vanda Yaka- 
moniene.

Arlauskas, Juozas, Vinco % 
suims.

Blinstrubas, Juozas, Antano 
spaus, ginies Siesiku v.-

Bomgardas, Feliksas, Fred- 
riko sūnūs, kilęs isz Sziauliu 
ajpskr. Meszkuicziu valscz., 
Daugelaicziu km.

Czerkasas, Antanas ir Do
mininkas, kilę isz Paudaksz- 
cziu km., Akmenos v., Mažei
kiu ap.

Juraitis, Jonas, kunigas, 'bu
vęs Rymoje, Italijoje.

Krasauskas, Jurgis, buvęs 
Vokietijoje.

Kunigonyte - Bartniekiene, 
Marija, Motiejaus duktė, ginu- 
Sasnavos valscz.

Mitkeviali, Walter, gimęs 
Sziluvoje, gyveno Herrin, Ill.

Norkus, Vaclovas, Prano su
ims, gimęs Laivių km., Salan
tu v., Kretingos ap. '

Novogro&kis (Nowogrodzki) 
Mykolas ir Norman Stanislo
vas, Vaclovo ir Stellos sūnūs, 
gimė Czikagoje.

Petkeviczius, Pranas ir Vin
cas, Miko sūnūs, isz Žuvintu 
km., ir ju vaikai.

Szimkevicziute, Elzbieta, 
Juozo duktė, gimusi Biliunisz^ 
kiu kaime.

Sirackas, Jonas ir Strackai- 
tis, Ona, Petre ir Zose, Jono 
vaikai, isz Alioniu k., Pabais
ko v., Ukmergės ap.

Skinder, Stanislovas, Jono 
suims, ginies Vilkaviszky.

Skrebys, Jonas, Jono' sūnūs, 
ginies Pusbedžio k., Užpalių 
vai., Utenos ap.

Stankūnas, Stasys, isz Ve
liuonos m., Kauno ap., buvęs 
Hamburge, Vokietijoje.

Strumskiene - Kikinavicziu- 
te; Jadvyga, Juozo duktė, gi
mus Rokiszkyje.

Trakimas,, Motiejus ir Niko
demas, Juozo sūnūs ir ju sese
rys Paulina Trakimaite ir Sta- 
noniene-Trakimaite.

mui, buvo palaikomi rysziai 
su Rymoje esaneziais auksztai- 
siais Lietuviais dvasininkais. 
Taip pat buvo susisiekta su vi
sais Lietuvos asmeniszkais 
draugais, kurie galėtu turėti 
intakos, ir praszyta ju užtari
mo.

Užsienio komentatoriai ap
tardami. Chruiszcziovo ūkinius 
tvarka, vis daįžniau juos pava
dina tuopiniais. Stebint Lietu
vos Kolchozu veikimą ir ga
mybos rezultatus, galima prie 
tokio pat vertnimo prieiti. 
Tos paczios “Tiesos” prane- 
szimu, .Salantu partiniame su
sirinkime buvo patiektas toks 
pavyzdys: '“Kalnalio” Kolū
kis savo veikinimus insiparei- 
igojimus invykde tik 30-50%. 
Kad ežia eina ne apie viena 
kuri nors atsilikusi Kolchozą, 
bet jau apie [ visa rajona, ma
tėme isz ankščiau paminėto 6 
centneriu derliaus hektarui. 
Palyginimui: Prieszkarineje 
Lietuvoje net ir blogiausiais 
metais grūdiniu pasėliu der
lius nenukrito iki 6 centneriu 
lygio, o juk 1958 metai Lietu
voje visai nesiskaito blogiau-

siais metaais.
Žinoma, yra Kolchozu, ku

rie jau ir sziais metais gavo 
15, 16 centneriu isz ha, bet ne 
mažai užtinkame praneszi- 
muose tokiu posakiu: Padidin
ti grūdiniu kulturu derliu per 
busima septynmeti iki 14, iki 
15 ar kiek centneriu. Taigi tai 
dar tik veikimai, niekas neži
no, kiek po tu 7 metu bus tokiu 
kolūkiu, kaip “Kalnalio”, kur 
insipareigojimai invykdyti tikį 
30-50 nuoszimti. Veikimu ir in- 
sipareigojimu yra daug, tik 
invykimas szlubuoja.

Ka Žemes Ūkio Minis- 
teris Vazalinskas 

Pasakė

JUOKAI

Mirsztantis Skupuolis

UZ GELEŽINES 
UŽDANGOS

LIETUVOJE
SU KOLCHOZINE

Tvarka Niekaip 
Nesiseka

Sovietinių Nemoksisz 
kūmo PSekos Žeme! 

Ūkyje Skaudžiai

Atsiliepia

Gruodžio men., 1958 m., silp
niausias Sovietu ūkinio fron
to baras, tai žemes ūkis. Nesi
seka su juo visos Sovietu San- 
jungos mastu, dar labiau tai 
ryszku užgyventoje Lietuvoje, 
kur žemes ūkis po Kolchozines 
tvarkos invedimo ir pirmyk- 
sztes tvarkos sugriovimo nie
kaip nepajėgia atsigauti pada
ryti žymesne pažanga.

Nuostabus Kolchozi
niai Derliai 6 Centner

iai Isz Hektaro!

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... ji

Viesz. Jėzaus ir ;l 
Motinos Szvencz. Į

Jei nebutu paraszyta juodas 
ant balto, butu galima laikyti 
kieno nors antisovietines pro
pagandos iszgalvojimu, bet 
paczioje Vilniaus “Tiesoje” 
289 nr., skaitome praneszima 
apie Salantu rajono partines 
organizacijos ataskaitini susi
rinkimą ir isz jo sužinome 
sztai 
jono 
buvo 
j ima

Frackville, Pa.—
Gerai ’žinoma miesto gyvento
ja, Mare Vasilauskiene, nuo 
302 N. Centre uly., kuri gydė
si in Gerojo Samarijieczio' li- 
gonbute Pottsvilleje, pasimirė 
Utarninke apie 8:30 valanda 
ryte. Velione nesveikavo per

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

Knygos Did. 3%x51/2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO.. 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

ka: Pereitais metais ra- 
komunistiniai vadovai 

davė viesza insipareigo- 
1958 metais isz kiekvie

no hektaro prikulti 8 centne
rius grudu, bet sziais metais 
paaiszkejo, kad prikulta 
dviem centneriais mažiau, va
dinasi vos tik po 6 centnerius! 
Buvo numatyta pagaminti pie
no po 100 centnėriu nuo 100 ha 
naudmenų, bet tikrovėje paga
minta tik apie 66 centneriai. 
Kiaulienos buvo numatyta ir 
insipareigota gauti po 22 cent
nerius 100 hektaru, o tikrai 
gauta tik apie 10 centneriu. 
Szimtui hektaru iszlaikoma

raginimą: Reikia sztirti, kodėl Szvencz. Jėzaus Szirdies baž- 
tiek daug Kolchozu vis dar at- į nyczia prie 815 West 19th St. 

Nuostoliu padaryta ant $250,- 
000. Tyrinėjimas parodo kad 
gaisras invyko per elektros 
dratu. Gaisras sunaikino baž- 
nyczios viduro, sukrito stogas, 
pasiliko tik murines sienos. 
Vienok kunigai spėjo iszneszti 
Szvencziausia, bažnytinius 
drabužius ir kitas dalykus. 
Szita bažnyczia buvo pastaty
ta 1873 metais. Sako kad ilga 
laika darbavosi Jėzuitai, o 
paskutiniu metu buvo kunigai.

silieka. Nors pasitarime pasi
sakė 19 kalbėtoju, prie aisz- 
kios iszvados taip ir neprieita. 
Vienos institucijos darbuoto
jai kaitino kitus, o tie vėl ki
tus. Tik ne vienas nedryso at
virai pareikszti, kad kalta pa
ti Kolchozine veikimą.

UKRAINIECZIAI
NEKLAUSO
EISENHOWERIO

(Tasa Nuo 1 Puslapio) VAKARU BERLYNO

Viename miestelyje nese
niai numirė kokis tai kup- 
czius, kuris per ilga savo gy
venimą surinko daug turto. 
Nakties laike priesz numiri
mą, paliko deganezia žvake 
prie jo lovls, o menulis tada 
szviete. Mirsztantis iszverti- 
nejo akis visaip, tai ant žva
kes, tai tela ant menulio. 
Staigai pazauke savo sunu 
pas save. Tisai mislindamas, 
jog tėvas jlu mirszta ir turi 
ka tokio pasakyti, tarė:

.— Sunju mano, užgesyk 
žvake: jukdabar žvakes yra 
labai brandos, o priek tam 
menulis daoar szvieczia, ba 
sziandien
ti paezedun. Ir numirė.

ilnatis, reike bu-

Atvažiavo Pats In 
Sveczius .

A—. Kaip tai, tamisteli, 
atvažiavai be pacziules? Ar 
gal pyksta ant mus, jeigu 
nebuvo taip maloni atva
žiuoti drauge su tamista?

B—Dovanosi man, priete- 
liau, mano pacziule apsirgo 
per Kalėdas.

A—Ir su maniszke tankiai 
taip atsitinka. Jau tos mote
rėles tankiausia tom galvom 
serga. O kokias gyduoles ji 
naudoja?

B—Greicziausia jai pa
gelbsti nauja szlebe, o kad 
negavo ant Kalėdų tai ir 
staigai apsirgo.

‘Saules’ prenumerata 
in Suvienytose Valsti
jose: Metams $7.00; pu
se metu $4.00.

Trys Istorijos

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

SKAITYKIT

PLATINKIT!

Ohruszcziavo ^‘tezese” nu
matyta Lietuvos grudu ir cuk
riniu runkeliu _ gamyba per 
septynmeti padidinti 1,5-1,7 
karto. “Tai dideli ir atsakingi 
uždaviniai”, pasakė žemes 
ūkio ministeris Vazalinskas 
respublikiniame pasitarime 
Vilniuje Kolchozu reikalais. 
(Tiesos 288 nr. tilpo apie tail 
platus apraszymas). Anot Va- 
zalinsko, tam pasiekti reiksią 
paszalinti kai kurias kliūtis ir 
invykdyti kai kurios planus, 
pivz., teksią nusausinti apie 
mlijona hektaru žemiu, tame 
tarpe apie 500,000 ha uždaru 
drenažu. Žinoma, tai galėtu 
padėti derliui pakelti. Bet 
reiksią pravesti ir daug kitu 
sumanymu. Mokslininku ap- 
skaieziavimai ir pirmaujn- 
vyriausybes nariais: John 
ežiu Kolchozu patyrimai rodą, 
kad jau artimiausiais metais 
butu galima sumažinti gyvuli
ninkystes! produktu savikaina 
perpus. Esą daug nenormalu
mu su iszdirbio normomis, ku
rias reiksią isz pagrindu pa
keisti. Esą dideli skirtumai at
skiruose kolchozuose. Už ta 
pati darba mokama labai skir
tingai. Ne visai teisingai esą 
derinami ir Kolchozininku vi
suomeniniai ir asmeniniai rei
kalai. Vazalinsko tvirtinimu, 
sziais metais Kolchozininkams 
iszduota beveik treczdaliu 
daugiau avanso, negu perei
tais metais. Eileje Kolchozu 
atlyginimas mokamas jau at
skiru brigadų normomis, pa- 
gal gamy bobs rezultatus. Vis 
daugiau esą pereinama prie 
piniginio atlyginimo, vieton 
natūra duodama atlyginimo. 
Garantuoto darbo apmokėji
mo invedimas (kaip tai sov- 
chozuose) girdi, “leistu pa
siekti nauja auksztesne pako
pa vystant kolūkine santvar
ka.” Vazalinskas ežia patvir
tina tai, ka pabrėžia ir kai ku
rie užsienio danesztatoriai, 
vertindami Chruszcziovo re
formų veikimus. Einama prie 
Kolchozininku sulyginimo su 
Sovchozininkais. Ir kiti žemes 
Ūkio darbuotojai tame Vil
niaus pasitarime kalbėjo sziub 
klausimu. Bet tos diskusijos 
taip pat parode, kad Lietuvos 
Kolchozu darbuotojai ir žemes 
ūkio vairuotojai ir patys dar 
svyruoja netikrume, negalėda
mi apsispręsti, kaip geriausiai 
iszpildyti Maskvos duotus in- 
sakymus ir suderinti juos su 
vietiniais kraszto žemes ūkio 
reikalavimais. Ir bandomi vi
sokie iszbandimai.

Pasitarime dalyvavo ir kom
partijos pirmasis sekretorius 
Sniečkus. Jis pakartojo jau 
keliolika metu nuolat girdima

Telegramoj skamba ilga eile
Anastaso Mikojano barbarisz- Burmistras Atvyks In 
ku darbu, pradedant nuo 1917 Amerika
iki 1921 metui kada jis isznai-1 
kino tukstanezius savo tautie- 
cziu Armėnu, be to, Donos ir . r» 
Kubanes kazoku, Azerbai-

i WASHINGTON, D. C. — 
Žinios pranėsža buk Vakaru 

’ , Willy
Brandt, atvyks in Suvienutu 
Amerikos Valstijas. Jisai pa
sakys kalba in Springfield, 
Illinois, apie Prezidento Abra- 
homo Lincolno 150 metu gimi
mo sukakti. Gryžtant atgal in 
Vokietija Willy Brandt sustos 
in Tokyo ir kitose Azijos sos
tinėse apsvarstyti apie Berly
no reikalos.

džancziecziu. Anastas Mikoja- Berlyn0 Burmistras,
nas kaltinamas ir už tukstan- 
cziu Vengru isznaikinima 
Revoliucijos numalszinimo.

po

SUDEGE SENA ‘ 
BAŽNYCZIA

CHICAGO, ILL — Pareita 
Subatos vakara, sudege sena

Sieniniai Kalendoriai 1959m
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 
r Dabar po 5()£ arba 3 už $1.35 c
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Pinigiszkas Vajus Del Gydymo Paralyžiaus
Prasidės Sausio - Jau. 2 Diena ir tesis iki 31 D.

DON'T TELL HIM
POLIO'S LICKED
Billy was born too soon to be protected from polio by 
the Salk vaccine. Like thousands of youngsters crippled 
by polio, birth defects and arthritis, he will need March 
of Dimes care for years to come. All need your help-
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Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa




