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Isz Amerikos Naujas 
Republikonu Vadas

AMERIKOS MENU
LIS ATLAS’ SUDEGS

WASHINGTON. D. C.—
Praneszta kad Amerikos Sa
tellite “At’as” Menulis, kur 
buvo paleista Gruodžio 18-ta 
diena, iszCape Canaveral, Flo
ridoje, sudegs apie Sausio ,21- 
ma diena sako Dr. George Veis 
isz Smithsonian Astrofiszikes.

EROPLANAS PASU
KO IN SZALI
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Už Geležines Uždangos

PHILADELPHIA, PA. — 
Pan American World-Airways 
eroplanas, su • asztuonios de
szimts devyniais keleiviais ir 
devyniais darbininkais nega
lėjo nusileisti ant Idlewild 
Airport, New York mieste, del 
miglu, ir buvo priverstas at
skristi in Philadelphijos aero
dromą, International, kur jis 
pasekmingai nusileido.

Eroplanas buvo Boeing 707 
Jetliner, kuris buvo atskridęs 
stacziai isz Londono, Anglijos. 
Jis atskrido apie penkta valan
da po pietų bet del miglu jis 
negalėjo nusileisti in New 
Yo'rk aerodroma ir tada nu
skrido in Philadelphija, kur 
jis rado vieta nusileisti. Jis nu
sileido ant naujos vietos, kuri 
Philadelphijos aerodromo vir- 
szininkams kasztavo pustre
čio milijono doleriu, nes ta 
vieta yra prirengta tiems nau
jiems “Jet” eroplanams.

SZTORNINKAS s 
’ APVOGTAS

- Kongresmenas Charles A. 
Halleck, Republikonas isz 
Indiana, penkios deszimts 
asztuoniu metu amžiaus už
ėmė vieta seno veterano 
Kongresmeno Joseph Mar
tin Kongrese. Eina gandai 
kad Prez. Eisenhoweris ir 
Vice-Frezidentas Nixonas 
Joseph Martin paszalino del 
lateinancziu rinkimu.

das ant dienos mokintis kaip 
grajinti. v

Jis yra Keith Sandahl, ku
ris dabar yra paimtas in teis
mą už dviguba —žmogžudyste, 
už nužudinima savo tėvo, pen
kios deszimts dvieju metu am
žiaus Wald L. Sandahl ir jo 
žmonos penkios deszimts dvie
ju metu amžiaus Elizabeth 
Mae.

EROPLANO
NELAIME

PHILADELPHIA, PA. — 
Sztorninkas in West Philadel
phia buvo apvogtas ant de
szimts doleriu, ir beveik tuo 
paežiu sykiu aptiekorius bu
vo apvogtas ant dvideszimts 
doleriu.

Szeszios deszimts penkių 
metu amžiaus James Waks- 
chul buvo dvieju vagiu su- 
musztas savo sztore. Policijan- 
tai ji nuveže in Presbyterian 
ligonine.

NUŽUDĖ SAVO 
TĖVUS

SACRAMENTO CALIF. — 
Dvideszimts metu amžiaus bu
vęs beproeziu name, prisipaži
no kad jis nužudė savo tėvus 
už tai kad jo tėvas norėjo ji 
priversti mokinti^ kaip gra- 
jinti. Jis sako kad jo tėvas ji 
privertė per asztuonias valan-

Antanas — Argi tu Pily
pai niekad nevalgai Andru
lio sūrio?

Pilypas — Ne, brolau!
Antanas — Kodėl?
Pilypas — Nes mano pati 

ji visa suvalgo!

BUENOS AIRES, ARGEN
TINA. — Dvieju inžinu Ar
gentine eroplanas nukrito in 
mares netoli nuo Mar del Pla
ta. Kiek buvo galima sužinoti 
tai penkios deszimts du žmo
nes žuvo toje nelaimėje.

Eroplanas buvo tik pusan
tro szimto pėdu nuo Camet 
parko. Tie kurie pribuvo in 
pagelba sako kad dauguma žu
vo kai jie negalėjo isz to ero- 
plano iszsprukti.

Nelaime atsitiko apie pus- 
treczio szimto myliu nuo Bue
nos Aires miesto. Tai buvo 
antra baisi nelaime in viena 
sanvaite in Pietų Amerika. 
Tik ta nedele priesz tai Luft
hansa eroplanas nukrito ir.už- 
musze trisdesgimts szeszis 
žmones.

Eroplanai ir laivai nusisku
bino in ta vieta in pagelba bet 
mariu bangos buvo tokios di
deles kad jie negalėjo prisiar
tinti.

Tie, kurie buvo arti tos vie
tos kur tas eroplanas nukrito 
įsako kad to eroplano inžinai 
užgeso padangėse ir kad jis 
nukrito be inžinu, bet kiti sako 
kad buvo gaisras kai tas ero
planas pasiekė juras. Gal nie
kas niekados nežinos kas tik
rai atsitiko.

Fidel Castro Arszesnis 
Už Diktatorius

Amerikos Valdžia Yra 
Patarius Jam Liautis Ir 

Žmonių Nežudinti
--------

Castro Atsake Kad 
’ Jeigu Amerikos Val
džia Insikisz, Tai Daug 
Amerikiecziai Bus Nu
žudinti Tame Kraszte!

HAVANA, CUBA. — 
Sukilėliu virszininkas, Fidel 
Castro, yra iszžudes daugiau 
kaip du szimtu žmonių, ir da
bar reikalauja kad Amerika su 
gražintu jam karo prasikaltė
lius, kurie yra pabege in Ame
rika.

Tarptautines sutartys, insa- 
kymiai sako, kad politiniai 
prasikaltėliai neturi būti gra
žinami in savo kraszta. Bet 
iszrodo kad mužikas, mažo 
mokslo Fidel Castro dabdr 
s trakši kaip gaidys bisztyne.'

Jis reikalauja dabar kad vi
si pinigai kuriuos Prezidento 
Batista sekėjai buvo isznesze 
isz Kubos butu sugražinti. 
Jam proto trūksta, nes jis tu
rėtu žinoti, kad pramone ne
paiso nei politikos, nei val
džios.

Jis per prakalbas in de
szimts tukstaneziu darbininku 
pasakė,- kad Amerikos bankie- 
riai buvo paskolinę Kubos val
džiai daugiau kaip pusantro 
milijono doleriu.

Amerikos valdžia yra pata
rius jam liautis ir tiek žmonių 
nežudinti, bet jis atsaKe, kad 
jeigu Amerikos valdžia insi
kisz, tai keli tukstaneziai Ame 
rikiecziu bus nužudinti tame

kraszte!

Amerikos Marinai buvo pa
sirengė in ta kraszta pasiunsti 
kelis savo laivas vien tik del 
pratybų, bet daba • tie laivai 
kitur iszplauKei

Iszrodo kad buvusio Prezi
dento Theodore Roosevelto pa 
tarimas ežia pritiktu: “nesztis 
gera lazda!’’ Amerika galėtu 
su vienu savo kariszku laivu

Jo Daktarai sako kad jis turės 
būti ligoninėje menesi ar il
giau. Jis yra septynios de
szimts asztuoniu metu am- V. I ziaus.

Prez. Eisenhoweris pasiuntė 
jam savo linkėjimus kad jis 
.greitai pasveiktu.

ta pesztuka Fidel Castro’’j 
patupdinti! Jis kėsinasi .ir 
stojasi kaip koks didvyris, bet i 
prilyginus prie mus karisz- 
kos jiegos, jis h'a tik nyksztu- 
kas! (

BUS SZaLTA IR
BALTA

WASHINGT )N, D. C.—
Isz Vaszington) ateina žinios 
kad per ateini mezias dienas 
bus ir szalta ir mitą, kad snie
go bus per visas rytu valstijas 
ir kad bus gero

Policijantai 
jeigu tikrai ne 
nes turėtu palieti savo auto- 
,mobiliusrąd’iuie ir. neke-

bai szalta.
persneja kad 

reikia, tai žmo-

hauti.
Nuo Virginia v jstijos in 

sziaure bus dau 
labai szalta O mie Fxtlantikos 
pamares visur
tai szalta. Ir sj ;itas szaltis te
sis per trisdeszimts 
giau dienu.

g sniego ir bus

bus nepapras-

GENEROLAS

ar dau

MARSHAL. SERGA

FORT BRAČ G, N. C.
Generolas George C. Marshall, 
karininkas ir politikierius ran
dasi in ligonine kai jis buvo 
suparalyžiuotas savo namuo-
se, in Pinehunt, netoli nuo 
Fort Bragg, North Carolina:

Potv mis

Sukilėliu Vadas

Kubos sukilėliu vadas, Fi
del Castro važiuoja in Hava
na, bet su keliais tukstan- 
cziais sargu. Jis - ežia pasi- 
szneka su keliais savo drau
gais. Jis yra iszžudes kelis 
szimtus žmonių ir kai Ame
rikos valdžia pareiszke sa
vo pasipiktinimą, jis atsake 
kad jeigu musu valdžia insi
kisz in jo reikalus tai keli 
tukstaneziai Amerikiecziu 
jo kraszte bus nužudinti.

-------------- co---------------

* Didesne dalis žmonių su
naudoja savo pirmutinius me
tus ant to, kad vėliaus kentet.

Du vyrai savo automobi
lyje buvo nukirsti nuo viso
kio susisiekimo per potvani 
in Los Angeles, California,

kol ugniage šiai priplaukė 
prie ju autom obiliaus ir juos 
iszgelbejo.

Paveiksle hatyti ir trokas

I '
• ■. A

-kuris yra beveik paskendęs.
Didžiausias potvanis bu

vo in Sherman Way in Lan- 
kershim Boulevard.

ISZ LIETUVOS
i

Siūlo Panaikinti 
Teisingumo Ministerija

Kaip Nereikalinga

Lietuvos aukszcziausiojo 
teismo pirmininko pavaduoto
jas V. Dkesnys “Tiesos” 290 
numeryje siūlo panaikinti Tei
singumo ministerija ir jos teis
mu priežiūra pavesti Auksz- 
cziausiajam teismui, prie ku
rio turėtu būti sudarytas dar 
ir revizijos skyrius. Teisingu
mo ministerijos darbas paro
dęs kad mnisterija esanti ati
trukusi nuo teismines prakti
kos. Pvz., isz Lietuvos teisin
gumo ministerio pristatymu 
užprotestuoti nuosprendžius 
ar sprendimus esą patenkina
ma tik nežymi ju dalis. Budin
gas toks Deksnio pasakymas: 
“Vieninga prokuratūros prie
žiūra, Tarybų Sanjungos auk
szcziausiojo teismo, in kuri in- 
eina respublika aukszcz. teis
mu pirmininkai, priežiūra ir 
fvadovaviimas užtikrina teisė
tumo vykdymą tarybinėse res
publikose.” (Teisingumo mi- 
nisteriu sziuo metu yra Li
kas.)

Matulis Kreipėsi In 
Ženeva

Lietuvos mokslu akademijos 
p-kas J. Matulis, kuris eina ir 
respublikinio taikos gynimo 
komiteto p-ko pareigas, kartu 
su tolygiais Latviu ir Estu 
“taikos komitetu” pirminin
kais pasiuntė Ženevon pareisz- 
kima, adresuota JAV ir Angli
jos delegacijų pirmininkams 
branduolinio ginklo bandymu 
nutraukimo reikalu. Girdi, Pa
baltijo tautos ragina JAV ir 
Anglijos atstovus “atsisakyti 
derybų vilkinimo politikos ir 
susitarti del branduolinio 
ginklo bandymu nutraukimo 

'visur ir visiems laikams.” 
(Maskva ne raginama sustab
dyti tokius bandymus). Dar 
platesni laiszka tuo klausimu 
Matulis ir kiti du “taikos pir
mininkai” pasiuntė atitinka
moms “taikos szalininku or
ganizacijoms” Vokietijoje, 
Danijoje, Suomijoje, Norvegi
joje, Lenkijoje ir Szvedijoje. 
Tame laiszke nerimaujama ir 
“del taikos prie Baltijos ju
ros.” Laiszkai isztisai isz- 
spausdinti “Tiesos” 290-jo 
numerio 1-me puslapyje.

Tarėsi, Kaip Sustip
rinti Ateistine

Propaganda

Kaip pranesze Vilniaus 
“Tiesa”, Gruodžio 10 d., Vil
niaus politinio szvietimo na
muose invykes labai platus

respublikinis pasitarimas 
mokslines ateistines propa
gandos gerinimo klausimais. 
Dalyvavo Sovietines valdžios, 
kompartijos centro komiteto 
ir in vairiu kitu institucijų dar
buotojai, viso apie 500 žmonių. 
Pasitarimas truko keletą die
nu.

Studentai Populiarina 
Liaudies Dainas Ir

Szokius

Lietuvos Aukszcz. tarybos 
prezidiumo insaku “už inty
mius nuopelnus vystant ir po- 
puluiarinant Lietuviu liaudies 
dainų ir szokiu mena” Kauno 
Politechnikos instituto studen
tu liaudies dainų ir szokiu an
sambliui suteiktas “nusipel- 
nusio ansamblio garbes var
das.”

Plecziamas 
Televizijos Laidu 

Tinklas

Žinoma, pirmoje eileje turint 
galvoje propagandinius tiks
lus. Be statomos Vilniams: 
Kauno - Klaipėdos linijos, pa
statyta tarpiniai punktai Plun 
geje, Raseiniuose, Laukuvoje. 
Montuojami boksztai Vievyje 
ir Žiežmariuose. Atskiri per- 
neszta centrai jau veikia Kau
ne ir Druskininkuose. Kauno 
stotis numatoma dar sustip
rinti. Dabar jau esą baigti 
statyti ir Kėdainių, Panevėžio 
retransliacijos centrai. Iki 
1965 metu, kaip pranaszavo 
Vilniaus radijas Gruodžio 16 
diena, televizijos programa 
busią galima priimti 90 nuo- 
szimezimti kraszto ploto. Tuo
met Vilnius jau busiąs prijung 
tas ir prie televizijos laidu isz 
Maskvos, Leningrado, Talino, 
Rygos, Minsko. Esąs numato
mas pasikeitimas televizijos 
programis tarp Vilniaus ir 
Varszavos.

Kursziu Mariose In- 
veista Nauja Žuvu

Veisle

Priesz keletus metus Kursziu 
mariose buvo inleista keli tuks 
taneziai suaugusiu žuvu, vadi- 
nomu “Sazanu,” atvežtu isz 
Volgos žemupio, Astrachanės. 

. Szi karpine žuvis, pasirodo, 
mariose gerai prigijo ir jau 
duoda prieaugli. Lietuvos Bi
ologijos instituo tyrinėjimu 
duomenimis Sazanas mariose 
nepaprastai gerai auga. Pus
antrų metu Sazano ilgis (uode
gos) 21 cm ir svoris 240 gr., 
pustrecziu metu Sazanas ilgis 
31 cm ilgio ir 980 gr., svorio, o 
pusketvirtų metu Sazanas ap
tiktas jau 43 cm ilgio ir 2400 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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“SAUL]?” MAHANOY CITY, ML )

Kas Girdėt
Kai musu lakūnai insteige 

savo aerodroma įdel “Jet” ero- 
planu, netoli nuo Manston 
miesto, Anglijoje, tai to mies
to gyventojai šukele baisia 
triuksizma, reikalaudami kad 
Amerikiecziai isz tenai tuo- 
jaus iszsikraustytu, nes:

1— Tie “Jet” bombnesziai 
per garsiai staugdavo.

2— Neaptaszyti Amerikie
cziai lakūnai maiszesi su to 
miesto gyventojais.

3— Kai Amerikiecziai atva
žiavo, ramybe ir tvarka dingo.

Bet dabar, kai tie “neapta
szyti Amerikiecziai” isz tenai 
isz-sikrauste, tai dingo- keturi 
szimtai /darbu ir pustreczio 
szimto tukstancziu doleriu ant

■ menesio.
Dabai- to miesto žmones per 

aszaras praszo kad tie “neap
taszyti Amerikiecziai” su- 
grysztu.

Dabar, kai per vėlu, jie pa
mate ir susiprato- ka tai jiems 
reiszke kai tie lakūnai ju mies
telyje praleisdavo apie tris mi
lijonus (doleriu ant metu, vien 
tik del jiems rgikalingu daig- 
tu.

Biznis ėjo kaip ant sviesto, 
kai Amerikiecziai savo žalias 
bumaiszkas maine in Anglijos

žinoti jis ta szniura pradėjo- 
tuzikoti.

Galu gale, du detektyvai 
pribuvo ir surado- ta jo czeki. 
Jo (žmona ji turejosavo masz- 
noje. Traukinys trisdeszimts 
penkias minutas pasivėlino.

Armija pranesza kad jauni 
vyrukai kurie stos in vaiska 
del dvylikos metu galės iszeiti 
mokslus bet kurioje kolegijo
je ar universitete visai už dy
ka.

Geležinkeliu kompanijos ant 
kai kuriu traukiniu dabar pa
rūpina pietus ar vakariene už 
dyka, taip kaip eroplauu kom
panijos jau seniai daro.

In Greensboro-, North Caro
lina, Rider ir Hannah Rogers 
apsiženijo Ruigpjuiczio deszim- 
ta diena 1912 metuose. Jiedu 
persiskyrė Rugsėjo deszimta 
diena 1912 metuose, ir nuo to 
laiko- nebegyveno- sykiu.

Neseniai, po keturios de- 
szimts penkių metu, Rider 
teisme pareikalavo divorso.

Baltimoreje, ant loto- del au
tomobiliu, policijantai rado 
penkis szimtus czeveryiku. Jie 
-spėja kad vagis buvo juo-s pa
sivogęs ir paskui juos iszimete' 
kai raido kad visi jie del kai
rios kojos.

Pypkes Durnai

Yra. . .
Tokiu žmonių,
Kurie greicziau iszduos 

doleri,
Ant kokiu tai žibucziu, 
Ne kaip deszimtuka ant 
Knygos ar laikraszczio.

’I*»I»»X»«X**X»*I**X**X**Z**Z**I**Z**X*

MAŽAS KRYŽELIS,
BET SUNKUS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

apsidairė paskui ji, o senas 
kupczius, geras pažystamas ji 
sulaikydamas tarė:

— Ponas Siulele! Eik szen 
truputi idant tave nuczysty- 
cziau. Turi koki ten kryželi ant 
pe-cziu!

— Saugok Veluk savo pe- 
cziu o ne mano, atsake ir vėl 
greitai kaip pasiutęs.

— Ponstfe Siulele! Ponas 
Siulele! Szauke meilus balse
lis pakui ji. Meisteris susto
jo.

— Ka tokio? Užklausė re

gėdamas duktere savo kaimy
no. (i

— Turi kryželi užpakalyje 
ponas Siulele. Kas tai galėtu 
tikėtis jog raudąsi tokiu piktu 
žmonių ant svieto idant žmo
gui ženklintu s|i kreida pe- 
cziu s. i

— Tegul panaite veluk sa
vo užpakali vaktuoja, o man

I. e

duoda pakaju! Suriko- žverisz- 
kai kriauc-zius ir bego- toliaus,

— Paikszas! Asilas! Sukli
ko paskui ji pakaite.

Siulele eidamas pro- savo 
mėsininką liko 'sulaikytas.

bego- in karcziama ant Grand 
ulyczios kur tankiai užeidavo.

Koki tai vyrai pareigeja kry
želi suszuko:

— Turi tai būti kas nepa
prasto. Kitados žmones neszio- 
jo kryžių ant krutinės, o- dabar 
ant užpakalio!

— Ha! Ha! ha! Nusijuokė 
visi.

— Geriau kad uždarytu-

knyga, 404 puslapiu, 50c.
No.102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkas apraszy- 
tnas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai:

lapių. 20c. , ,r
No.158—A p i e Kapitonas 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautai! 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž

Tame iszeina

riksmas.
ten! Ana ve, 

turi kryželi ant

— Ei, poną i meiste-reli!. Ka 
ten turi ant pe sziu ?

— Turiu tą kas man pa
tinka o tau szelauk prie manės, 
žiūrėk ant savo deszru, o ne 
ant manės!

Ėjo toliais,
mokiniai isz £/’tiruos mokslai- 
nes ir pasidar

— Žiūrėki i 
kokis tai asila’i 
pe-cziu!

— Ne, žincĮįte kas tai yra! 
Paszauke vyri'auses isz moki
niu. Tasai poitas tai yra Kry
žiokas kuris ]p tik ' sugryžo 
nuo kares isz- Palestinos.

— Ne ne?Suszuko- kitas, 
jis sugryžo ijsz Port Arturo 
kur jam padovanojo kryželi už 
narsumą.

Siulele sukando dantis ir nu-

svarus. Bet daibar jau visai kas 
kita, kai tie lakūnai iszsimai- 
ne tuos Anglijos svarus- iri do
lerius ir sau iszvažiavo.
į Daug saliunu, sztoru ir bu- 
czerniu tuojaus užsidarė nes 
Anglas tokiu ir tiek pinigu ne
turi ir neturės kaip Ameri
kiecziai szvaiste.

——Taxi draiveriai savo auto
mobilius ima parduoti, saky
dami kad isz Anglu prastas 
biznis.

įSaliuninkai savo- brangu, 
sznapsa atiduoda, Užsikasa ar 
paty s baigia iszgerti, nes Ang
lai tik szilta alų maukia ir ne- 
iszgali stikleli pirktis.

Kriaueziams biznis prastas. 
Kai musu vaiskas tenai buvo 
tai kriaucziai nešuspejo vien 
tik karininkams uniformas 
kirpti ir steliuoti.

Paprastas Amerikietis ka
reivis, lakūnas daugiau drabu
žiu eilių pirkosi, steliavo-si ir 
turėjo negu Anglijos augsz- 
cziausiasi karininkas.

Dabar, kai per vėlu, visi jie 
susiprato, ka jie praleido pro 
savo p-irsztus. -Szvento- Jono 
dienos jiems užsibaigė. — Din
go Amerikietis, dingo ir biz
nis. / -

WEDDllfi

and announcements.,.

create

Each distinctive invitation 
thermographed on 25% rag 

china-white vellum paper, 
giving you fine raised lettering 

that speaks of tha 
highest quality.

met snukius snargliai, tarda
mas, isz didelio piktumo- me-is^ 
teris.

— Ana ve! Žiūrėkit, senas 
asilas! Bezldžionka!

Ir butu ateja prie- kumsz- 
cziu, nes tame atbėgo szinjjo- 
rius kalbėdamas in Siulele :

—- Matai ponas- Siuulele, 
juokėsi isz tavęs kad turi kry
žių ant peieziu. Pavėlink, o nu
trinsim

— Eik tu po velniu! Asz 
nereikalauju! Ir iszbelgo- lau
kan kaip inkastas.

— Ka? Ar tu mane siunti 
po velniu? Veluk tu pats eik 
pas visus szetonus. Žiūrėkit, 
asz jam noriu padaryt didele 
geradejyste, o- tasai prakeik
tas asilas mane keikei \ '

Ant visu ulycziu szauke pas
kui ji: ~

— Žiūrėkit! Ana ve, Kry
žiokas! Prūsas!

Siulele inbeigo in narna kaip 
apszutytas.

— Girdėjau jog isz tavęs 
juokėsi visi žmony's, pasveiki
no ji pacziule, Jeigu buoziau 
žinojus tai nebucziau isizt-eke- 
jus už kvailio.

—■ Liūdna, kad nežinojai!
— Ka? Ar- tu da vis turi ta 

kryžių ant surdoto? Nusivilk!
— Ne nesisapnuo-ja man!
—• O asz tau kalbu kad nu

siimk! Ir vela paėmė jii, už ran
koves.

Siulele- negalėdamas ilgiau 
apmalszyt savo piktumą, kirto 
per veidą paežiai -su kumsz- 
czia.

— Gelbėkit -geri žmones įr 
visi szventi! O, nukryžiavo-tas 
Jezuseliau! Tasai pasini telis 
nori mane nžmuszt, sukruvi
no- mane! Gelbėkit!

Poni Siulele iszbego ant uly- 
cziosi rėkdama ir nusidavė pas 
sesere, paduodama in suda 
-praszyma ant persiskyrimo su

Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- < 
ba ka negalėjo savo liežuvio i 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 1 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip | 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
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., 
20o.

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. 25c.

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

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 2Oc.

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

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

les ir Kitus Dangiszkus Ku- 
ius; Meszla-vežis; Grapas; Eg- 
i; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No. 166—Apie Sūnūs Mai
giaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos 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, phgal-lfei- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

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-

Vienoje Vaszingtono pradi
nėje- mokykloje, vienas pirmos 
klases mokinys p-areiszke: 
“Asz savo- mokytoja labai my
liu. -Man labai linksma butu 
jeigu butu mokytdsne ir galėtu 
kita meta antra klase mokin
ti.” i

In Orillia, Ontario, Kanado
je, vienas keleivis ant trauki
nio in Toronto, pasigedo pen
kių szimtu (dolerio- czekio.

Jis tuojaus patraukė trauki
nio szniura, kuris inžinieriui 
insako traukini sustabdinti.

i . . . .Traukinys greitai sustojo ne
toli nuo- Wash ago miestelio.

Kundukto-riai prasze kad jis 
įiestaibdintu traukinio, kad jie 
jam ta czeki suras- traukiniui 
bevažiuojant .Bet jis užsispy
rės, uusistvėre už to sz-niuro, ir 
kai tik traukinys pradėjo va-

SAULE PUBLISHING CO
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Individual 
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Also matching reception cards, 
response cards, thank you cards, 

at home cards and informal.
Come in today and make your 

choice from our 
tfflowtr Wadding Lint” earaUy

Mr». Paul Cr<

Mrs- Paul

U]rr. Paul

LES

vyru. .
Siulele,,pasilikęs; vienas pra

dėjo gerai apsvarstinet apie 
viską. Paniekino ji visas mies
tas, iszjuoke kaipo didžiausia 
kvaili, susicide su savo- geriau
siu draugu, padare daug nevi
donu o- ant galo pamėtė ji pa
ti. I / 1

— O kad tave žaibai ir per
kūnai !

Nusiem-e surdota, pagriebė 
už szepeczio isztryne kryžių 
jog nei ženklo nepasiliko.

— Gerai pasakė ponas re- 
jentas kad ir taip maža kryže
li sunku yra žmogui neszioti!

Nuėjo pas re-jenta, užmokėjo 
rau/da ir daugiau nerugojo ant 
savo- gyvenimo.

— GALAS —

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

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

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, 20c.

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

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 Krista. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas j

Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus

KATALOGAS 
KNYGŲ'

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

užsisakykite knygas iss

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.

siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeign norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis-' 
truoti laiszka su' pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias
Puikus apraszymas, didele

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

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kblione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING 00., 
Mahanoy City, Pa., - Q. |, *
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Prietelyste Iszaugo In Meile
I

Apysaka Isz Gadynes 
Prancūzu Revolucijos

(Tasa)

— Teve! Teve! Szauke isz 
virszaus skaistus balsas mer- 
ginos.

Generolinio konsulato 

Lietuvos
New York Pajieszkomi 

Asmenys

LIETUVISZKAS SURIS

, Pagal sena paprotį ėjo žmo
nes vienuolyka sodžių, kurie 
prigulėjo prie lobiu, pro- szali 
groviszko- sosto, visi vyrai be 
kepurių, pirmiau seneliai, to
liau vyrai, jaunikaicziai ir ant 
galo vaikai.

Tarpe ju teip-gi ėjo Teresa 
su gniužu laukiniu rožių ran
kose. 1

—• Kokia -graži mergina! 
Pasakė virszininkas sargu už
pakalyje Grovo.

— Isz tiesu! Atsake Gro- 
vas insižiurddamas pasargiai 
in veidą merginos, ji paneszi 
nežinau in ka; bet kur asz ma- 
cziau ta veidą? Palaukit, kapi
tone, atveskit man tuojaus ta 
mergina.

— Atsisėsk mergaite. Isz 
kokio- sodžiaus esi?

— Isz- Megere.
— Kur tavo motina?
— Mano motina seniai pa

laidota.
—- Kaip vadinasi tavo tė

vas? ,
— Lukoszius Goulchard.
— Tas vienakis? Taip, O 

kaip vadinosi tavo motina?
— Veronika Subrignol.
—- Veronika Subrignol?! 

Tarė Grovas atsidusdamas. 
•Kaip tu in ja panašai, mielas 
vaike!

Grovas pasilenke kad pabu- 
cziuo-ti gražia mergina.

♦M-M-*-*-**-***-************-***’

¥

TARADAIKA
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— Cžionai, mano vaike! 
Tai tu esi? Jau ilgai tave trosz- 
kau pamatyt.

Ji stovėjo- priesiz; ji tarp ži
buriu ir dalgiu.

Plaukai vedylavo apie jos 
kakta ant kurios matėsi rau
donas randas szobles kirczio.

Su nuogta krutinę, su bluza 
sudraskyta bajonetu; su rau
donu kalpoku ant galvos ir 
kruvinu kaiįdu rankoje, pa- 
naszi buvo- in liuosybes dievai
te.

Aleksiene,
Wilkes-Barre,

Baliukas, Antanas ir Juozas

Jieva,

teve. 
esi!

Kelkis, eiksz- su mumis 
Mes inveikem, liuoisas,

in staugimą žvėries ne kaip- in 
baisa žmogaus pergazdino- vi
sus stovinczius aplink.

Kaip žvėris szoko Lukoszius 
ant Grovo, mergina ir apsika
bino- už: kaklo savo tęva. Karei
viai užpuolė ant jo.

— Szalin, buidelio tarnai!
— Tegul jis sau bėga, jis 

yra pasiutęs, ramino Grovas 
savuosius.

Kaimiecziu mynia ėjo tyloje 
pro szali.

— Ar nori tamista palikti 
rienubausitu, ta binigu paszle- 
meka, klausė kareiviu vado
vas. '

— Ne dabar, ne dabar, at
sake Grovas apmanstydamas.

Kelias dienas paskui Luko?- 
szius tapo užpultas prie savo 
vežimo :pe-r kareivius ir inmes- 
tas in gilu skiepą Groviszkos 
pilies. 1

Pėdos supuvusiu sziaudu 
buvo jo guoliu, kas-nisi sausos 
duonos ir vandens puodas jo 
kasdieniniu maistu. Geležys 
spaude jo- rankas.
i Penkiolika menesiu praslin
ko! Buvo tai 4-ta d. Rugpju- 
ezio 1789 m. Kas tai buvo- ka 
iszg(irdo nelaimingas vergas 
savo- pažeminiam skiepe?

— Lukosziau Goulchard!
—1 Kas ten yra?
— Vainas esi! Apsidrąsink! 

j Iszlauže akmenius isz su- 
jungo ir inkiszo- ilgas kope- 
cziasi. Ir žemyn nukopė žmo
nių kiek tik buvo vietos, prie- 
teliai ir giminaicziai nelaisvio, 
mužikai trumpose kurtkose 
(kuzuo-se) apginkluoti dal
giais ir ragotinėmis.

—■ Ar tai tu esi, vienaki ?
Nežiūrint ant jo iszliesejimo 

ant jo ilgos barzdos pažino- ji 
saviszkiaii i

<4t*-¥********* ************-»
Viename mieste, 

Žmogelis paczia isz kur 
ten pargabeno, 

Bet ilgai gerove 
neragavo, 

Su pacziule ir trimi 
dukrelėms pribuvo, 

Pas miela* teveli savo-, 
Kada po keliu dienu 

bobele atsigavo, 
Tuojaus kitoki būda 

gavb', 
Vyra savo pradėjo- 

nužiurineti, 
Po visas pakampes lakstyti, 

Karta Sukatos vakara 
iszvažiavo, 

Nuo- vyro pinigu pasivogt 
gavo, 

Ir -dukrele su savim 
pasiėmė, 

Ba ir ta po savo szalei 
pamusze.

Vyras neradęs, 'bobeles 
paskui nuvalžiavfr, 

Bet nuvažiavęs ir įsu 
Lazda gavo, 

Kaip žmogelis guzutes 
k užtrytavo,

Tai ir pakaju gavo.
Netrukus bobele vela 

, dingo,
In kamara ne viena 

inlindo, 
Vyras ja užtiko, 
Ir gvoltu suriko: 

“Vyrai szokite in pagelbia, 
Gelbėkit mano boba!” 
Bet žmogelis vietoje 

pagelbos, 
Pasiįdare sau tik 'bėdos, 

Ba nuo- kitu in kaili 
gavo, 

Ir atgal namo 
parvažiavo.

Karta 'žmogelis savo 
bobelei 

į Per snuki gerai uždavė, 
Tai 'bobele -dideli givalt 

tuojaus pagele, 
Žmones daug subėgo,

Net policijantai ir 
ugniagesiai atbėgo, 

Mane kad ugnis s-tubo-je 
pasidarė, 

O ežia pasiutus bobele 
laruma padare. 

Žmogelis su savo kolba 
turi ergeli,

Jokiu budu su ja 
gyventi negali, 

Nežino vargszas ka 
pradėt, 

Nori in platu svietą 
'bėgt. 

Taigi, -du metai kaip in 
ta miestą pribuvo, 

Žmogeliui daug pinigo 
kasztavo, 

O dabar tiek nukęsti 
turi', 

Czia da bobele už 
niek ji turi.

— Nuo ko?
— Nuo to, kuris kankino ir 

gėdino mus ilgiau kaip per 
d'vj|deszimts metu, szauke kai- 
miecziai. Mes inemem jo- tvir- 
tyne, szauke Terese, mes, kai- 
miecziai, baudžiauninkai isz 
visu kaimu, jis gynėsi ne blo
gai, bet mes inverkeme; sztai 
jo kardas. Isz jo tarnu neliko- 
nei vieno !

Kaimiecziai suskalbė rete
žius kuriais Lukoszius buvo 
surisztas ir jis iszejo ant szvie- 
sos kurios nebuvo mates dau
giau kaip meta.

Ilgai, ilgai jis savo nuvar
ginta krutinę- gere szviežia orą 
liuoso-s prigimties.

— Bet kaip- viskas atsiti
ko? Klause- iszliuosuotasis isz 
kalėjimo Lukoszius.

Bastilija Paryžiuje paimta 
per žmones, karalius pagautas 
in nelaisve. Tautos susirinki
mas apgarsino “žmogaus tie
sas.” . "

— Varpai man rodos gau
džia.

“Taip, visuose kaimuose ap
linkui brolis Tamas liepe 
traukti varpus nes lizdas mu
su vargintojo yra suardytas. 
Brolis Tamas apgarsino mums 
liuosylbes evangelija. Visi žmo
nes yra valni, nėra jokiu bau
džiauninku dagiau, jokio pri- 
spirtino darbo,* jokiu minyku 
ir jokiu miiiiszku ir tai buvo 
paskutines p-ylis, katros nu
puolė Prancūzijoj.” Veizek 
ant musu broliu bluzo-se ir sa- 
b.otuose, pakurstytu per broli 
Tama, po- vado vysta tavo duk
ters mes -suardem tvirtyne ne
žiūrint ant boksztu ir sienų, 
armo-tu ir strelbu bet ir isz mu
su daugybe krito. Isz terionoi 
tarnu nei vienas neliko- gyvas.

Pratevis musu buvusio pono 
yra vienu isz tu kurie gyvus 
kryžiavojo sukilusius Protes
tantus Severinu kareje, jo- tė
vas plake nabagus kaimie- 
czius kurie buvo pasimeidžioja 
žverie-no-s.

Bet Grovas, katras; užpuolė 
tavo- dukterį, tau kalėjime be
vargstant, gavo savo alga. Ma
tai ta galva ten ant karties, 
apie kuria szoka kaimiecziai 
ii- gieda liuosybes giesmes 
“Caira” ir “Carmagnole,” tai 
yra jo galva ir tavo- duktė- ja 
nukirto.”

— Baisu, baisu! Atsiduso 
Lukoszius.

♦♦♦
Veikiai po isznaikinimo po

ni Terese isztekejo- už artojo 
ūkininko sunaus. Jie gy veno 
laimingai iki giliai senatvei ir 
paliko kelis vaikus. Senasis 
Lukoszius vienok ilgiau pate
ko už anuodu. .

Mato sūnūs.
Bogu-ekas, Cha:-les (Bogut- 

ski) gyveno- Sworerville, prie 
Kingston, Pa.

Butkus, Juozas 
dainose, Laukuvos vai., ir jo> 
duktė Josefina I

Gaideliene, Juzj-Guste, Vin
co duktė ir jos vaikai.

Gricius, Antanas ir Stepo
nas, Jono- sūnūs, gimė Sendva
rio km., Szaukenų vai., Sziau- 
liu apsk.

Ignotas Stasyls,’ Jokime- 
nūs, gimęs Mažeikiuose.

Kanapkaite, Aldona ir 
seserys, Kazio dukterys.

Kalkauskas, Antanas, gyve
nęs Kingston, Pa.;

Krukonis,- Rokgs, isz Drus
kininku km., Merjiines vai.

Lebedžiute - Ali
Ona isz Ginczoinii 
vai.

Marczinkus, Addfas isz Ža
garės, ir jo seserys Ona ir Zu
zana Marcinkutės.

Radzeviczius, k i 
mosziaus sūnūs, is z Ragosziu 
i Rodziucziu) kain

Revotas, Jonas
Jono sūnūs.

Sprainyte-Petra tiene, Elza 
. uiza, gimė Taurag 3s apsk., Pa- 
szeszuvio- km.

-Straszkauskas,
Antano sūnūs, giries Telsziu 
m., Luokės skersgatvis Nr. 4.

JuOzas. puiesi.
Vilkavi szkio

gimęs Me-

utkute.

K

CH
su

CW to

su

jos

kszcziuniene 
km., Seiriju

iotiejus, Ta-

O' Šeiniu ap. 
: r Matauszas

Boleslovas,

Staugaitis 
Opszruteliu km-, 
apskriczio.

Tamoszauskas, 
Jono ir Barboros 
Rietavo vai., 192t m., 
io 30 diena.

Titlius, Henrikus, Anflriaus, 
sūnūs, gimė- 1914 nete. ,

Varnauskas, Petras, Jono 
sūnūs, gimęs Paevenes par., 
Rudiku kaime.

Bronislovas, 
•unus, gimęs 

Birže-

atsiliepti in: Consulate Gene
ral of Lithuania 41 W. 82nd St. 
New York 24, N. Y.

Vinkauskas, St 
sūnūs gjme Kauni

isys, Juozo 
į

Virbalis, Petras isz Berta-
sziunu kaimo.

Žiczkus, Tamošius, Vinco
sūnūs.

Židonis, Petras 
Mykolo sūnūs.

ir Vincas,

Žitkus, Vladas 
nūs, gimęs 1918 n

Jurgio su-
.. .

Jieszkomieji ar >h apie juos
žinantieji malohai praszomi

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

Andriuliu ir j u szeimynos, Fountain, Michigan.

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

Andruliui 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 Tevelip 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 adresę:

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos

MICHIGAN FARM SURIS
FOUNTAIN MICHIGAN

Mažas Kryželis,

J^RIAUCZIUS .Siulele būvė
tai mažas iszdžiuves žmo

gelis nuolatos rūgėdamas ant 
savo gyvenimo. Jo kaimynu 
buvo tai senas kareivis isz 
1866 meto, kolieka. be rankos, 
aplaikydamas kas menesi ma
ža alga nuo- valdžia ir turėjo 
mažiuką kroma kur pardavi
nėjo tabako ir persėdėdavo- su 
savo sena motere per visas 
dienas,

Kriauezius kareiviui labai 
užvydejo jo gyvenimo1 ir tan
kiai kalbėdavo saviszkiems:

—■ Žiūrėkite. Tai yra lai
mingas žmogus! Norint s netu
ri rankos,. bet prie to yra 'pri
pratęs ir nieko jam ne kenkia, 
o duonutes turi lyg smert! Asz 
turiu abi rankas, o už tai turiu 
sunkiau dirbti nuo ryto lyg

vėlybai nakcziai del iszmaiti- 
nimo saVo szeimynos.

Daugiausia buvo užpykintu 
kada ateidavo diena mokėjimo 
raudos. Sunku jam buvo isz- 
duot 18 rubliu ant kart! Šatai 
tame laike i neidavo in narna 
locnininkp, rejento- Mikalavi- 
cziaus, kada susitikdavo' su 
kareiviu tardavo:

— Sztai laimingas žmogus! 
Jam tai lengva užmokėti ran
da, nes turi pensija ir krūmeli!

— Užmirszti mano kriau- 
czeli jog jis neteko rankos ka
rėje, atsakydavo- rejentas.

— Juk tai ne didelis daig- 
tas! Užmokėjo jam už ranka 
gerai!

— Kalbi taip, rodos jam to 
užvyĮdi. Bet nuobodu būti ko
lieka.

Pinigiszkas Vajus Del Gydymo Paralyžiaus 
Prasidės Sausio - Jan. 2 Diena ir tesis iki 31 D.
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Visuomet reikalaukite "Andruliu” 
Michigan Farm Suri<. Jeigu panorė
site “Michigan Far:, Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ^' Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-***^*-**********

guodotinu. —* Kožnas 
skaitytoju “Saufes” turi savo 
gimines, prieteli 
tarnus, kurie c i ne skaito 
“Saule” ir nežb o apie josios 
(gera patarnavina del labo 
Lietuviszkos vis iomenes. Pre
ke tokio laikrasz :zio kokiu yra 
“Saule” yra tiktai septyni do
leriai ant meto.

Jeigu musu skaitytojai pri- 
siuns adresus tu; u kurie da ne 
yra susipažinę su “Saule” tai 
jiems nusiunsimp kelis numa
rins ant pažiuro?).

is ir pažins-

ANOTHER FACE 
OF CRIPPLING

Six-year-old Dianne is just as ' 
bright-eyed and winsome as any other 
little girl, but the fact is she was bom 
with a handicap—a condition leading 
to enlargement of the head. The March' 
of Dimes hopes to do something about 
Dianne’s problem—and the problems of 
many other children with birth defects, 

• arthritis and polio. All need your help.

— O kas tai do nuobodu
mas? Asz tuojaus duocziau 
sau nukirst ranka, jeigu man 
duotu pensija ly|g smert.

— Žinokie žmogau, jog 
mažiausia koliectva yra tai 
sunkus kryžius, kuri žmogus 
turi neszioti.

— Jau asz taji kryžių ne- 
szioeziau jeigu man kas duotu 
malszu gyvenimą su pensija.

— Na, gerai! Tarė po 
trumpai valandėlei rejentas. 
Asz tau ^duosiu sykai gyveni
mą, tai yra tiek, kiek tasai se
nas kareivis gauna, nes turėsi 
už tai neszioti kryžių kuri tau 
paženklinsiu. Bus jis labai 
lengvas. i *

— O kokis tai kryžius ? Pa
klausė Siulele.

Rejentasi paėmė szmoteli 
kreidos in ranka tardamas:

— Sztai padarysiu su krei
da maža, kryželi ant tavo pe- 
cziu. kPakolei ji nesziosi ir ne- 
nutrinsi lyg tolei nieko nemo
kėsi už randa.

Kriauezius nusijuokė ant vi
sos gerkles szaukdamas:

— Jeigu tai viskas tai tavo 
iszlygas priimu.

Siūlelis užganadytas, jogi su- 
czddino lengvu budu asztuo- 
niolika rubliu, sugryž: namon 
ir ėmėsi prie darbo.

Ant kart, visi įgiželei gar
siai nusijuokė:

—■' Kas jum tokio- atėjo in 
galva, veluk sėdėkit malsziai 
ir siukit!

— O j, ha! ha! ha! Ponas 
meisteri, kad ponui meisteriui 
kas tokis ant pecziu, ha! ha!

Girdėdama juokus poni Siu
lele staigai apsidairė. ...

— O-gi kur tu po velniu 
taip iszsidirbai, Nusiczystyk! 
Kas tai yra? Vieszpatie, at
leisk musu nusidėjimus. Juk 
tai aiszkus kryžius! O gal bu
vai karcziamoje, o tavo drau
gai geide isz tavęs pasijuokt. 
Fe! Senas, ipacziuotas ir guo- 
d'otinas nuo visu 'žmogus, duo
dasi isz saves daryt asilai

— Ej, tai nieko! Ne dižio- 
vyk savo smegenis apie tai, ve
luk eikie prie savo darbo!

— Taip-, tau nieko! Juk 
dszrodai kaip paženklintas ver- 
szis ant turgo. Eik szen, tu 
gramozda, tegul tave nuczysti- 
nu.

— Atsitrauk nuo manes! 
Suriko Siulele, uždraudžiu tau 
mane dalypstet ir nuezystyt 
kryželi.

— Kas tau pasidarė? Ar 
papaikai? Ar girtas?

— O kas tai tave apeina 
jeigu esmių paženklintu?

— Kaip tai, kas mane apei
na? Jeigu esmių tavo pati tai 
nepavelinsiu idant man dary
tum sarmata. Nusiimk tuojaus 
suijdota, nuczystysiu kreida!

— Nenusi vilksiu!
— O asz tau kalbu, misi- 

vilk surjdota! Ir pagnebe ji uz 
rankoves.

— Atsitrauk, sena ragana, 
kol da ne esmių užpykias ! Su
riko Siulele, nustumdamas nuo 
saves- paczia nes nenorėjo aisz- 
kintis prie gizeliu ka tasai 
kryžius ženklina.

Pagriebė už skrybėlės ir isz- 
leke kaip viesulą ant ulyczios.

Beveik kožnas isz praeigiu
(Tasa Ant 2 Puslapio)

JOIN THE MARCH OF DIMESas nm toward greater victories Mata
Saule Publishing Co., ~ Mahanoy City, Pa

"Saules" prenumerata 
in Suvienytose Valsti
jose: Metams $7.00; pu
se metu $4.00.
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ZiniosVietines Szalta, Balta

I
—i Seredoj, Sausio (Jan.) 

21-ma diena, 7:00 valanda ry
te, trys vyrukai iszvažiuos in 
Wilkes-Barre, Pa., del karisz- 
kps, taruystos. Žemiau paduo
dame vardus tu kurie apleis 
isz:

Mahanoy City: William J. 
Webb.

Girardville: John T. Petrou • 
sky ir Charles A. Moran.

— Seredoj pripuola Szv. 
Agnieszkos, o Tautiszka Var
dine: Rimgala. Ir ,ta diena: 
1950 metuose valstybinis dar
bininkas Alger Hiss buvo nu
teistas ant penkių metu in ka
tėjimą. Jis yra buvęs tokioje 
atsakomingoje vietoje kad kai 
Prez. Franklin B. Booseveltas 
važiuodavo in tas konferenci
jas, ji eme kaipo patarė ja; 1957 
m., asztuoniolika žmonių žuvo 
kai dvieju inžiniu Argentinos 
ęroplanas besikeldamas nuo 
žemes nukrito, sudužo ir sude
gė. Keturi buvo labai sužeisti, 
taip iszlikusiu gyvu buvo 
dvieju metu kūdikis ir eropla- 
no lakūnas.. i

— Ketverge Szv. Vincento 
o Tautiszka Vardine: Rimgau
das. Ir ta diena: 1940 m., Ko
munistu Partijos vadas Ame
rikoje, Earl Browder, nuteis
tas ant keturiu metu in kalėji
mą už palszyvus pasportus.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Reimundo, o Tautiszka Vardi
ne: Tosze. Ir ta diena: 1957 m., 
Amerikos Prezidentas D. Ei- 
senlhoweris nori daugiau kaip 
septynios deszimts. viena bili
joną doleriu del szitu metu isz 
Kongreso, o keturios deszimts 
penki, bilijonai del apsaugos ; 
1880 m., Amerikos mainieriu 
susiorganizavo, vienybe suda
rė; 1793 m., baisenybių ir sker
dynių laikas Prancūzijoje, bai
siai įdaug žmonių iszžudyta, ki
tiems galvos nukirstos; 1957 
m., daug musu Amerikos Kon
gresmenu ir Senatorių praszo 
kad Prez. Eifeenhoweris dabar 
nutrauktu visus ryszius, visus 
santykius su Komunisztiszka 
Vengrija.

gai ponas Drataitis man isz- 
risztu.

Sziauczius in Drataiti — 
To dalyko asz negaliu isz- 
reikszti, bet tik tiek žinau, 
kad visi katilai gausis po 
smert in pekla, kur ju dau
giausia reikalaus.

Sena Beždžione
Vaikas--r Nugi dėduli pa

rodyk man, koki szposeli.
Dėdulis'■(— Kad asz jokio 

nemoku. j
Vaikas — Tai melas, nes imano mama sake kad ponas 

moki labai.daug.
Dėdulis ii- Kaip tai?
Vaikas -- Mat, mano ma

ma sako jog kaip ateina se
na beždžityika tai nors pri- 
sijuokem.

Gaisras per ta dideli szal- 
ti padare daugiau kaip 
szimta dvideszimts penkis 
tukstanezius dolerius iszka- 
dos in Lynn, Mass. Ugniage-

siai negalėjo gaisra suvai
dinti del szalczio. Czia mato
ma kaip ir sudegusieji na
mai yra apszale.

a o a

Kaip Tu Man, Taip Asz 
Tau

Shenandoah, Pa. —
Buvęs miesto gyventojas, John 
Anskaitis, isz East Union 
Township, pasimirė pareita 
Seredos vakara apie 11:45 va
landa nuo szirdies atako savo 
namuose. Velionis gimė 'Lietu
voje atvyko in Shenadoryje, 
kuris įdirbo angliakasyklose, o 
paie keturios deszimts metu 
atgal jis užsiėmė ukininkyste 
arti Ringtown, taipgi užlaikė 
saliuno bizni. Jo pati mirė vie
nuolika metu atgal. Paliko dvi 
dukterys: Mare, pati Earl Gil
bert isz New York ir Regina, 
pati Charles Hess isz East 
Union Township, taipgi sunu 
Aįdolfa, Brandonville. Laidojo 
Sukatos ryta isz Gralboriaus 
Waters koplyczios, N. Jardin 
uly., deszimta valanda ir pa
laidotas in Kalvarijos kalno 
kapinėse.

— Simonas Brusokas, nuo 
215% E. Cherry uly., likos su
rastas negyvas savo miegamo- 
jame kambaryje per savo žmo
na, ’Ketverge ryta. Gimė Lien 
tuvoje, atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal ir kitados 
dirbo Reaidingo kompanijos 
kasyklose. Paliko' savo1 žmona 
Mare; du sunu: Alberta, isz 
Frackville ir Petra, Philadel
phia, taipgi dvi dukterys : He-

Iena Levandoski ir Ona Ro
man isz Floral Park, Long Is
land, N. Y., ir keliolika anuku.

Gilberton, Pa.—
Ponia Mare Czešnalieviczieue, 
isz miesto gydosi in Geroje Sa- 
marijieczio ligonĮbute PottsviL 
leje. Josios drauges, pažinsta- 
mieji ir ‘‘Saules” Redakcija 
vėlina ponei Czesnalieviczie- 
nei greito pasveikimo.

New York, N. Y.—
’New York mieste indu plo

vėjas, septynios deszimts dvie
ju metu amžiaus Ping Wing, 
policijantams' prisipažino ir 
pasiaiszkino ‘‘Asz per penkios 
deszimts penkis metus ėmiau 
vartuojau narkotikus ii- nei 
viena diena nebuvau susir
gęs.”

Philadelphia, Pa. — 
Ponas Kazys Vid'ikauskas, nuo 
2833 Livingston St., Philadel
phia, Sausio szeszta. d'iejia at- 
szventes asztuonios deszimts 
metu amžiaus sukakti. Senas 
Philad'elphiįos Lietuvis. Jisai 
priesz Pirmos Pasaulini Kara 
atvyko in Amerika.. Būdamas 
dar jaunas pradėjęs raszineti 
plunksnos nemeta ir dabar, 
kaip iszmanydamas pagal sa
vo pajėgumo, raszo daugiau
sia eiliudamas. ,

— Visi Philadelphijos Lie
tuviai vėlina ponui Vįdikaus- 
kui dar ilgus metus geroje 
sveikatoje gyventi ir dirbti 
priesz pusszimti metu pradė
tuosius ir pamiltuosius darbus.

Tokyo, Japonija.—
In Kodara-kaima, Japonijo

je, trisdeszimts trijų metu am
žiaus pacztorius, Seiichi Hi- 
gashiza, kuris negalėjo savo 
sanskaitu knyga gerai'suvesti, 
nes buvo pinigu trumpa palie
gę paczto namus, kad jo va
gystes nebūtu susektos.

Toronto, Kanada.—
In Toronto, Kanadoje, d vi- 

deszimts asztuoniu metu am
žiaus Mildred Putiiik nusi
skundė, kad kai ji savo' buvu
siam sužieduotiniu jo žiedą su
gražino, jis isz jos pareikala
vo szimta doleriu, sakydamas 
kad tas žiedas dabar yra antru 
ranku.

KOMUNISTAMS
RIESTAI NEPASISE

KA ITALIJOJE
NAPLES, ITALIJA. — Ko

munistai per rinkimus su savo 
propaganda ir net su savo ka- 
riszka valdžia stengiasi laimė
ti rinkimus in szita miestą, bet 
pasirodo kad jiems nepasise- 
ke. \

Per keturias dienas propa
gandos ir gazdinimo priesz 
rinkimus Komunistai tikėjosi 
kad jie tuos rinkimus laimes, 
bet po rinkimu pasirodė kad 
nauja partija užims valdžia ir 
kad Komunistai yra visiszkai 
iszmesti.

AMNESTIJA
DEL ALŽIERO

SUKILĖLIAMS
PARYŽIUS, PRANCŪZIJA 

Žinios praneszta buk Prancū
zija paskelbė Amnestija del 
Alžiero aresztuotiems sukilė
liams kalėjimuose randasi du 
szimtai mirties kurie nubausti 
dabar nuteisti kalėjimu ligi 
gyvos galvos, o septyni tuks- 
tancziai likos paleisti isz kon
centracijos stovyklos.

Sakoma kad tarp vyriausy
bes ir sukilimo vadovybes eina 
pasitarimai.

Gal invyks konferencija, ku
riame dalyvaus Alžiras, Tuni
sas ir Marokas.

:: JUOKAI ::

Sziaucziai Ne Eis In 
Dangų

Katilius kalba in sziau- 
cziu: Vargingiausi žmonys 
ant svieto tai yra sziau
cziai, nei vienas isz ju nesi
gaus in dangų, nes visi 
aniuolai ir szventieji vaik- 
szczioje basi danguje, o pek
loje czeveryku nereikalaus 
nes tenais apsiavimai nuo 
liepsnos ne ilgai laikys. Kas 
dedasi su sziaucziais po 
smert tai sunku inspeti. Lyg 
;sziam laikui neturime apie 
tai jokio iszaiszkinimo, o

Ponas įjusiunte savo tar
naite pas kaimyną su tokiu 
reikalu: ,

— Mano ponas duoda 
jums laba? dienas ir praszo 
kad nuszautum savo szuni, 
nes per lojimą negali miegot 
naktimi! ;

Kaimynas — Pasakyk sa
vo ponui, ir duok jam laba 
diena, kad butu taip malo
nus nutriicyt savo duktere 
ir sukapoi fortapijona, nes 
per juos |sz negaliu mie- 
Igot!

Gerasj Atsakymas
Profesorius kalba in me

dicinos studentą:
— Miltamiszki, pasakyk 

tu man, kokia tu rodą duo
tum del kokio kuris paimtu 
truciznosT

Studentas — Liepcziau 
tuoj aus ’ įaszaukti kunigą, 
kad duoti paskutini patepi-

ta, liepes paszaukt” sena zakris
tijoną, vardu Maikel, ir liepe 
jam pasakyt susirinkusiems 
žmonėms bažinyiczioj, kad de- 
liai jo negalėjimo, nebus Szv. 
Misziu, ir todėl jiems nebus 
“grieko,” jeigu jie nelsizklau- 
sys ju.

Senis zagristijonas atsake: 
Gerai! Ir ruoszesi 'jau iszeit 
isz klebonijos. Bet kunigas, 
prisiminės, dar jam tarė:“ Ži
nai ka, pasakyk da, ka( l atei
nanti Ketverga, vakare, bus 
klausomos isepažintis, o Pe- 
tnyczios ryta žmones gales pri
imt Szv. Komunija. Toliau: 
ateinanezia Nedelia, bus ko- 
lekta naudai Popiežiaus. Kad 
yra rastas bažnyczioje punde
lis ir kad jo savininkas gali ji 
isz zakristijos pasiimt. Kad: 
Utaminke bus Szvente, Szv. 
Petro ir Povylo. Kad: Sere- 
doje, Džianas Mikarti ir Mare 
Patrick ‘susiženys’ szitoj' baž- 
nyczioj, ir jeigu kas žinotu 
kad jie jau yra ženoti vienas ar 
kitas, tai tegul pranesza apie 
tai kam priguli.

Senas Zakristijonas Maikel 
iszklausesi kunigo, nuėjo in 
bažnyczia ir vela žmonėms pa
sakė : ‘ ‘ Ponios ir ponai: Kuni
gas klebonas serga, ir tas nėra 
“grieku.” Ateinantis Ketver
gas, tai bus pirmoji Petnyczia. 
Utaminke bus atlaidai (szven
te) Džiano Mikarti ir Mares 
Patrick. Ateinanezia Nedele 
Popiežius bus czia ir pasiims 
savo kolekta. Seredoj Szven- 
tas Petras ir Povylas ‘ženylsis’ 
szitoj Lažnyczioj ir kiekvienas 
kuris sakytu, kad jie neturi 
but ‘ženoti, ras prirojdyma su
vyniota pundelyje zakristijoj.’

Pirkite U. S. Bonus

ma

UŽ GELEŽINES
UŽTANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gramu svorio, 
pastangos,

Esą dedamos 
kad Sazanas arti

miausiais metais taptų Kur- 
sziu mariose viena isz pagrin
diniu prammines žvejybos žu-
vu.

Per Mažai Tinkamu 
Architektu

Skundžiasi architektūros 
mokslu kandidatas A. Luko- 
szaitis “Tiesos 289 numeryje 
Kauno Politecnikos institutas 
kasmet priimąs tik 15 nauju 
studentu architektūros specia
lybei mokinti, o turėtu priimti 
bent 25. Per menkas esąs jau
nųjų architektu pasiruoszimas 
praktikos darbams. Ir moko
majame ypatiszkai esą palygi
namai daug jaunu dėstytoju, 
kurie patys dar mažai prakti
kos teturi.

Kaip Airisziu
Zakristijonas Pasakė 

Žmonėms Pamoksta

Kunigas Loyle, mažo mieste
lio klebonas sirguliavo1 taip, 
kad jam sunku buvo atlaikyti 
Szv. Miszias Tai Nedėlios ry-

Sieniniai Kalendoriai 1959m.
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Gudruolis Žydukas

Važiavo1 gelžkeliu keli afi
cieriai. Nuvažiavo nuo stoties, 
jie užtėmyje, jog ju vagone gu
li Žydukas, važiuojąs be bilie
to. K a. su juo 'darys'?

Tuo tarpu dirsteleje pro Įau
ga, jie pamate 'didele1 upe, per 
kuria reikėjo jiems važiuoti.

— Imsime szita smarve ir 
inmesime in upe, tarėsi jie, 
juokdamiesi.

Žydukas eme verkdamas, 
krupczicHamas praszy'tis, kad 
jam atleistu jo kalte.

— Na, gerai, tarė aficieriai 
jeigu atmysi rftisle, kuria tau 
užmysime, tai paliksime gyva.

Or3 A - B - CELA^i 
arba pradžia $ 

SKAITYMO
;į ...ir... ;į

RASZYMO
64 pus. Did. 5x7 col. ;į 
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j Saule Publishing Go., Į į
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. —. Meldžiamieji, užminki
te! Nudžiugo Žydukas.

— Tai klausyk: kas pary- 
cziu vaiksziczioja ant keturiu 
kojų, vidurdieni ant dvieju, o 
vakare ant trijų?

Žydukas ir sziaip ir taip, 
niekaip negali atminti.

— Nėr ka ilgai laukti, ves
kime ji skandyti, suriko vie
nas aficieris.

Kaltininkas pažvelgė pro 
langa, o upe visai netoli.

Kaip ežia iszsįgel'bejus nuo 
atkakliu užpuoliku?

“Ponucziai! Suszuko1 jis pro 
verksmus: bukit taip malonus, 
asz jums užmyisiu.

—- Gerai, gerai! Tiktai 
greieziau.

Kaip ėda, tai trys, kaip van
denyj, tai du, o kaip' žemej, tai 
keturi: kas tai yr? Užklausė 
jis-'

Aficieriai visaip bando, gal
vas kraipo, usus raito, 01 mįs
les iszriszti negali.

— Na, tai tu pasakyk, tarė 
jie.

‘‘Ui, kad ir pats nežinau.”
Nutvėrė ji keleiviai, norėjo 

upėn mesti. Bet ne1 neužtemijo 
jie, jog upėn jau seniai perva
žiavo. Ir iszliko Žydukas svei- 

I kas ir gyvas.

Pirkite U. S. Bonus Pirkie U. S. Bonus

Help strengthen America’s Peace Power
It’s a face filled" with peace and 
strength—the face of the Statue 
of Liberty.

She’s a great symbol of one of 
the things most worth keeping. 
But she can only stand for liberty. 
It’s up to each of us to help keep 
it.

And you can help—by helping 
to keep the peace.

Peace costs money. Money for 
strength to keep the peace. Money 
for science and education to help 
make peace lasting.

Your Savings Bonds, as a direct 
investment in your country, make 
you a Partner in strengthening 
America’s Peace Power.

Think it over. Are you buying 
as many Bonds as you might?

Buy U. S. Savings Bonds
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