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Senas Ir Naujas Cziampijonas TEISĖJAS ISZBARE SUŽEISTAS VOKIETIJOS Pabėgėliai Suimti

AUGUSTA, GEO.—
Senas golf loszimo meistras, 
Bobby Jones (po kaire) svei
kina nauja to sporto cziampi- 
jona Art Wall, Jr., in Augusta, 
Georgia.

Art Wall visai netikėtai lai
mėjo ta garbe, nes daug geres

niu losziku dalyvavo tose 
rungtynėse.

Czia kur cziampijonai ėjo 
golfo rungtynes, 'Prezidentas 
Dwight D. Eisenhoweris 
dabar atostogoja ir golfą 
Icszia.

o □ □

TEISĖJUS
PHILADELPHIA, PA. — 

Prezidentas Teisėjas Vincent 
A. Carroll ana sanvaite pa- 
reiszke kad jis labai prieszin- 
gas paleisti ar dovanoti vie
nam žulikui, kaliniui, kuris 
anot jo žodžiu ‘‘yra niekszas, 
žulikas, nepastovus ir pavo
jingas.”

Teisėjas Carroll gerai žino 
ka jis sako. Jis jau devyniolika 
metu teisėjas, ir pirm tai per 
penkiolika metu buvo District 
Attorney pagelbininkas.

Jis sako, paprastai teisėjas 
mato toki prasikaltėli tik teis
me, kur dažniausia randasi to 
žuliko verkianti motina, žmo
na ir gal keli vaikucziai.

Teisėjas pasigaili ne tiek to 
žuliko, kiek jo szeimynos, ir 
jam tankiai dovanoja.

Teisėjas Carroll tokiems tei-

SOVIETAS

Ant Amerikos Laivo
KODIAK, ALASKA.— 

Sužeistas Ruskis jurininkas 
buvo inkeltas in Amerikos Co
ast Guard laiva, Bering Sea ju
rose.

Amerikos laivas “Storis” ta 
sužeista, be sąmones Ruski ju
rininką veža in Cold Bay Alas
ka isz kur su eroplanu jis bus 
nuvesztas apie pus-septinto 
szirnto myliu in Anchorage, 
Alaska in ligonine.

Isz pradžių buvo manoma ji 
veszti isz Rusijos laivo Pischa- 
raya Industries stacziai in 
Amerikos Laivyno uosta in 
Dutch Harbor isz kur ji per
kelti ant kito Amerikos eropla 
no. Bet virsz Dutch Harbor 
miglos buvo per tirsztos.

Isz Amerikos
6 METU VAIKAS 

NUDURTAS

Isz Automobiliaus
Iszmestas

GRAFTON, Wig — Szesziu 
metu vaikas Ben Wagner Mil
waukee, iszejo in sztora nu
pirkti savo trims sesutėms 
szaltos koszes, ice-cream, ir ne- 
sugryžo.

Ant rytojaus jo lavonėlis bu
vo prie vieszkelio surastas. Jis 
buvo tris sykius perdurtas, sy
ki in krutinę ir du sykiu in szo- 
na.

Vienas jo draugu jo motinai 
pasakė, kad koks ten vyras bu
vo jauna Ben ■ užszmukines, ir 
paskui priesz jo norą ji in savo 
automobiliu insitrauke ir grei
tai nuvažiavo.

Pclicijantai jieszko tamsiai 
mėlyno ‘Station Wagon” au
tomobiliaus.

Jo tėvas, trisdeszimts sze
sziu metu amžiaus Louis Wag
ner dirba in automobiliu fabri
ką.

Susiedas, kuris rytais iszne- 
szioja laikraszczius to vaiku- 
czio lavonėli užtiko.

Anot “Tass” laikraszcziu 
Agentūros, Amerikos Lakunu 
Sztabo C-130 eroplanas, Kovo 
dvideszimts septinta diena 
skrido in Berlyną 20,000 pėdu 
augsztumo, o sulyg sutarties, 
musu eroplanams nevalia 
skristi augszcziau, kaip 10,000 
pėdu.

Sovietu valdžia inteike savo 
protesto laiszka musu Amba- 
sadorui Maskvoje.

Amerikos virszininkai sako 
kad tokios sutarties niekados 
nebuvo padaryta. Jie aiszkina, ; 
kad szitie nauji eroplanai daug 
greicziau lekia, ir už tai turi 
daug aulgszcziau pakilti.

Sovietai tyczia pataikė savo 
priekaiszta paskelbti, kai mu
su ir kitu krasztu atstovai jau 
rengiasi in ta Genevos konfe
rencija iszvažiuoti.

Szita konferencija bus Rytu 
ir Vakaru Užsienio Ministeriu 
.pasikalbėjimas kaslink Berly
no ir visos Vokietijos'klausi
mo.

sejams primena, kad pirmuti
ne j u pareiga yra ne to prasi
kaltėlio szeimynai, bet bendrai 
visiems žmonėms, kurie turi 
būti apsaugoti nuo tokiu niek- 
szu.

NETEISINGI VAGIAI

VIESZBUTIS
APVOGTAS

Per Policijantu Seimą
DENVER, COLORADO. — 

Kai keletą desetku policijantu 
ir detektyvu miegojo savo 
kambariuose, Albany vieszbu- 
tyje, du razbaininkai, su at
viro vintais revolveriais inejo 
in ta vieszbuti ir pasivogė pen
kis szimtus doleriu grynais pi
nigais.

Policijantai ir detektyvai 
buvo czia ant seimo suvažiavę.

SKAITYKIT

PLATINKI!'!

KANCELIARIJUS
Adenauer Pasitraukia

BONN, VOKIETIJA. — Vi- 
sus Vakaru Vokietijos žmones 
labai nustebino paskelbimas, 
kad Kanceliarijus Adenauer 
pasitraukia isz savo taip svar
bios vietos.

Jis aiszkinasi kad jis jau 
persenas ir kad jaunesnis jo 
vieta užimtu. Jis jau asztuo-! 
nis deszimts trijų metu am-

j žiaus. .
Jis sako kad jis vėliai stos in

NAUJAS
SUBMARINAS 

“SKAT
GROTON, CONN. — Ana 

sanvaite buvo iszkilmingai su
tikta^. naujas atomjjjis povan- 

i va s submarinas
"'J *

deninis lai 
“Skate.”

Jis buvo atlikęs nuostabesne 
ir pavojingesne kelione už pa
reitu metu mstu vasaros laiku 
panaszu žygi.

“Skate” iszbuvo kelionėje, 
po vandeniu isz Sziaures aszi- 
galio ledais dvylika dienu ir 
iszkeliavo tris tukstanczius ir 
devynios deszimts myliu.

Laivas deszimts sykiu pra
laužė storus ledu sluoksnius ir 
iszkilo in pavirsziu. Tuomi bu-

Kanceliarius Adenauer

vo norėta parodinti kad tokie 
povandeniniai laivai gali žie- 

i ma ar vasara prasimuszti pro 
■ kad ir storiausius ledus ir pul
tis nuo Pasaulio aszigalio sta
cziai ant Sovietu Rusijos.

SOVIETAI INTARIA 
AMERIKIECZIUS

Sako Mes Norime 
Suardyti Genevos

WASHINGTON, D. C. — 
Sovietai sako kad Amerikie- 
cziai nori visa Genevos tvarka 
suardyti pirm negu posėdžiai 
prasidės Gegužio vienuolikta 
diena.

Jie sako, kad Amerikos la
kūnai, skrisdami in Berlyną 
per augsztai lekia.

SAIGON, SO. VIETNAM. - 
Tikrai nėra jokios garbes tarp 
sukcziu ir vagiu.

Keturi Kiniecziai vietinei 
policijai nusiskundė, ir vienas 
kita intarinejo. *

Firmas sake jis buvo val- 
džios'uždraustu narkotiku nu
sipirkęs nuo tu trijų kitu suk
cziu ir jiems užmokėjęs $1,170, 
bet kai jis tamaiszeli atsidarė, 
jis rado tik pesku ir smalos.

Tie trys nusiskundė, kad tas 
pirmas sukczius, jiems priža
dėjęs $1,170 in ryszuli buvo in- 
dejes tik $5.70 ir paskui daug 
sukarpintu sei^u laikraszcziu.

Policijantai, mandagiai ir 
kantriai iszklause tu nusiskun
dimu, visus keturis suareszta- 
vo.

Pirkite U. S. Bonus

JESSUP, MD.—
Trisdeszimts keturiai kaliniai 
isz silpnaprocziu ligonines ka
lėjimo buvo pabege isz Patu- 
sent Institute, netoli Jessup.

Beveik visi buvo tuojaus pa
gauti. Sztai tris isz j u polici- 
j antas supancziuoja.

Apie keturi szimtai polici
jantu ju jieszkojo, sugavo.

Jie dabar už tai bus nubausti 
ir gal in tikra kalėjimą patup- 
dinti.

Patuxent Institute lingonine 
kalėjimas neturi nei augsztu 
sienų, nei ginkluotu sargu.

BROLIS APLANKE
BROLI

Jo Sūnelis Nužudintas

rinkimus del Prezidento vietos , 
kur darbas daug lengvesnis.

Nors jis eis Kanceliariaus 
pareigas iki rudenio, bet jau 
bus be intaikos ateinancziame 
posėdyje, kai Vakaru Atstovai 
susirinks derintis su Sovietais.

O jam tinkamo inpedinio 
niekur nematyti.

Anglijos Atstovai gal džiau-
g'iasi kad Adenauer pasitrau
kia, nes jie su juo niekados ne- i 
sutiko kaslink Rytu ir Vakaru 
Vokietijos.

Matyt kad, Anglai vis nori 
Sovietams pataikauti!

JUPITER ISLAND. —
Allen Dulles, Centro Žinių 
Agentūros virszininkas, aplan
ke savo broli, Amerikos Sekre
torių John Foster Dulles, ku
ris gydosi nuo vėžio ligos.

Sekretoriaus paJgelbininkai 
sako, kad jis sveiksta ir labai 
gerai iszrodo; bet dar nežinia, 
kada jis gales gryszti in savo 
pareigas.

Kai kurie Senatoriai reika
lauja kad jis pasitrauktu ir ki
tam tokia svarbia vieta užleis
tu.

Amerikoje Nėra Vietos
LAKŪNAI ANT ŽE

MES OFISUOSE 
DIRBA

WASHINGTON, D. C. —
Apie dvideszimts keturi tuks- 
tancziai lakunu karininku ofi
suose tupi per visa meta, pas
kui keletą valandų praleidžia 
padangėse, kad hutu lakūnais 

| skaitomi ir lakunu alga gautu.
Ir jie kad ir per tas nustaty

tas valandas ant metu, neką-; 
necz turi eroplana vairuoti. 
Gana bile jie važiuoja. Kai ku
rie tik ant “raidos”, su kitu 
lakunu iszvažiuoja ir jam tos 
valandos yra priskaitomos.

PORT WASHINGTON, WIS. 
—Trisdeszimts szesziu metu 
amžiaus Louis Wagner, grau
džiai verkia dažinojes kad jo 
szesziu metu sūnelis Ben buvo 
nudurtas nužudintas.

Koks niekam nepažystamas, 
rodos jaunas vyras, ta vaikuti 
panevalia instume in savo au
tomobiliu ir sau nuvažiavo.

Vienas isz to vaikuczio drau
gu tai pamate ir jo tėvams pra- 
nesze.

Ant rytojaus, Susiedas, kuris 
susiedijoje laikraszczius iszne- 
szineja, užtiko to vaikuczio la
vonėli szalia ulyczios.

Szitokis biznis musu val
džiai kasztuoja daugiau $225,- 
000,000 ant metu.

BEERSHEBA, ISREAL. — 
Ponia Eleanor Roosevelt, mi
rusio Prezidento Franklin D. 
Roosevelto naszle (po kaire) 
in Beersheba, Izraelyje, nupir

ko szita kuranugari, verbliuda, 
(camel) “Duchess” savo anū
kei, szesziolikos metu Nina (po 
deszine) ir ketino ji parsiga
benti in Amerika auginti in

Hyde Park, N. Y.
Bet valdžia uždraudė, nes 

daug tokiuu verbliudu tenai 
serga burnos ir kojų užkreczia 
žmonims ligomis.

Z

Apsau'gos Sztabas dabar pri
žada daug tu “lakunu” pa- 
tupdinti, ir taip daug pinigu 
sucziedinti.

Žinoma, aiszkus dalykas, 
I reikia turėti daug lakunu, kad 
i

jeigu kitas karas iszkiltu, kad 
jie butu prisirengė tuojaus 
eroplana pasiimti. Bet ar tiek 
daug ju reikia; ir kažin ar visi 
galėtu szitus naujus greitus 
“jet” eroplanus vairuoti? O 
da ir to negana; daug tu lakū
nu karininku yra jau pasene, 
ir visiszkai netinkami eropla
na vairuoti.

Skaitykit “Saule”
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Plieno darbininkai rengiasi 
vėl straikuoti. Bet jeigu jie ir 
iszeitu ant straikn jie kitiems 
nepakenktu. Jie turėtu strai
kn oti daugiau kaip dn menesiu 
kad tas ju s t raikąs pajustu ki
ti biznieriai.

Darbininkai dabar gerai 
dirba ir daug’ visko perkasi.

Biznieriai sziais metais tiki
si daryti bizni apie penkiais bi
lijonais doleriu daugiau negu 
pernai.

Bedarbe dabar mažėjau
Dang darbininku yra atszau- 
kiami in darba.

Iszrodn' kad Prez. Eisenho- 
weris turės susitikti su Sovie
tu Rusijos Premieriu Chrusz- 
czevu kada, nors Liepos ai' 
Rugpiuczio menesyje.

Anglį i j o s M i nisteris 
Macmillan 
Eisenhower i 
Prezidentą
kai jis pasakė

Harold 
Prez.

ir Prancūzijos 
Clmrle-S! de "Gaulle

Jeigu Ims kitas
karas, tai asz noriu, dabar ži
note kad asz gale-cziau Angli
jos'vaikuczius iszsiunsti, in Ka
nada. Mano* karininkai liian sa
ko kad per kita kara dvi-de- 
szimts milijonu žus Anglijoje.

Mainjeriai dabar gauna 
$4.21 ant valandos kada jie 
dirba; bet./dabar m-ažai isz ju 
turi darbo.

jeigu jis tenai uores vairuoti 
automobili u.

Komunistai dabar skubinasi 
iszsiimti paszportus ir sau isz- 
viažiuo-ti. Ir valdžios paszipor- 
tu .sztabas yra priverstas vi
siems jiems tuos paszportnsi 
duoti, nežiūrint ar tie Komu
nistai yra szpiegai ar kaip ki
taip musu krasztui pavojingi.

Po devyniolika metu Demo
kratai atgavo savo pirmenybe 
in Kansas City, Missouri. Jie 
miesto taryboje laimėjo- pen
kias viestas isz asztuoniu.

Jie buvo praradę ta pirmen
ybe, kai didelis kovas ir suk- 
czius Tom Pendergast buvo-

^Pirkie U. S. Bonus!

Pypkes Durnai

Kiek Airisziai Turi 
Proto

z Plieno darbininkai gauna 
apie $3.65 .ant valandos ir da
bar 'dar daugiau reikalauja.

Kunigas pamate sena Airiszi, 
Dirbanti prie savo namo be 

skrybėlės,
Laike dideliu karszcziu,
In kuri prakalbėjo:
Patrik, uždengk galva,
Nes gali gauti smegenų 

paraliža!
Patrikas atsake:
Dvasiszkas teveli ar tu 

manai, "
Jog dirbcziau teip sunkiai, 
Jeigu turetau smegenių!

Automobiliu darbininkai 
gauna $3.40 ana valandos.

Nežiūrint geru darbu ir dra 
geresniu algų,., daugiau, kaip 
penki miljio-nąi Amerikiecziu 
kas menesis gauna maista už 
dyka, isz musu valdžios.

Jeigu Permainote
Savo Adresus 

Gyvenimo

Prancuzijos Prezidentas De- 
Gaull.e yra. pasakęs, kad jis nei 
ant vieno -punkto nenusileis 
Sovietu Premie ri ui, Chrusz- 
czevui. Jis davė visiems 'žinoti

• kad1 Prancūzai ir Vakaru Vo- 
kięožiai dabar yra drangai ir 
viena, ranka laiko.

Dabar, jeigu kas ketina va
žiuoti atostogų in Prancūzija 
tai turės iszsiimti apdrauda 
ant sz-imto tukstaneziu doleriu

in

ka Idažino-tu. Klebonas taipgi 
džiaugėsi, net rankas - tryne, 
nes -žinojo kad nepoilgąm at
bėgs isz kaimo- siuntinys.

■Pavakare sztai, Skvirbiene 
in kukne insmuko.

— Na. ka. sakysi? Paklausė 
kunigas, kuris Andriu paslė
pė in kita kambarėli, kad jo 
nepamatytu.

— Nieką, praszau jega- 
masezio. Atėjau paskolint nuo 
gaspadines reczio, nes mano 
suelde peles, o turiu truputi 
miltu iszsijot.

Kunigas liepe duot reti ir 
vaiksztinejo po stniba linksmai 
o žmona, paėmus reti, lyg’ užsi- 
mislijo po tam tarė:

—■ Perpraszau, jegamastie, 
ar teisybe, kad czionai randasi 
senas Andrejus ? ■

— Teisybe.
—. Na, kažin, ar jis tikrai 

bus ežia szpitolninku ?
— Nugi, kaip.
— Na, tai žmones nemela

vo; dabar tai Praniene kibą 
pasikars.

— O tai !del ko?
— Ba ve, jegamastie, visas 

kaimas ant jos szneka. jog seni 
iszkrimto ir kad biedhas, ati
davęs namus, turės g|y|vasti li- 
gonbuteje pabaigt, ar tai gra
žu?

—• O ka tai kenke, ar tai li- 
g’onbuteje taip sunku? Ar-gi 
ten badu, mirszta? Prie bažny- 
czio-s reikalingas ir pagelbi- 
ninkas.

—- Sumiš 'turės pamokini
mą nes kada kas Nedele matys 
savo sena tęva, betraukianti 
varpa, tada pamislyt, jog ir ji 
tas pats senatvėje laukia.'

Kunigas nusįszypsojo žiūrė
damas isz szalies ant Skvirbie- 
nes, o kuri tuojaus kalbėjo:

— Juk kad jegamastis no
rėtu, tai. to nebūtu; Praniene 
prislėgtu priesz altorių jog ja u 
daugiaus senio nenuskriaus ir 
minesit mano- žodi, jegamastie 
jog tuo-s lakelius szluos kur se
nis vaikszczios.

1— O ar ilgai taip bus ?
— Pakol senis bus gyvas.
Kunigas vėla pora sykiu per 

stuba perejo, o po- tam stojo 
priesz andarokini. siuntini ir

tarė:
— Na asz bandysiu, ir su 

seni u pasziiekesiu, norint man 
butu gaila taip gero szpitolnin- 
ko.
. — Brangus jegamastie, sa
ko bucziįlodama ranka, ba iszi- 
tikro, tas. rėtis, tai tiktai prie
žastis, ba, ve, manės Tuipiczaus- 
kiene p ra-sze, kad asz ei tau pas 
jegamasti.

— Matai, mano brangi, asi 
nepri'žadn, liet kad ateitu ežia 
visi perp-raszyt, tai kažin.

Net ruko, kaip Skvirbiene 
dūme atgalios in kairaa, o- ne^ 
poilgam visi tryis, tai yra, su
ims, marti ir motina, jau kaip 
ilgi, prie kojų Andriejaus gu
lėjo. Prasidėjo p-raszymai, 
verksmai ir prisiegavimai toki 
kad ir senis derinosi ir kareziai 
juokėsi, vienok davėsi persi- 
praszyt ir prižadėjo sng'ryžt 
namon kalbėdamas:
1 — Mano brangiausi, nebu
siu asz jums- antkakle. Duosite 
man kamputi ir szaukszta vi
ralo, tai asz jums už tai ati
dirbsiu. Dievas, man dar -duo
da sveikata, tai .pakolei szven- 
ta 'žeme neszioja, dykai nieką 
nenoriu. Juk ir duktė manes 
neiszvytu bet kur 'žmogus už
augės, ten norėtu ir amžių pa
baigt. Vienok jau esu datyres 
vargo- tai sz-ta-i prie musu kle*- 
bono- ir prie szitu liudytoju sa
kau jog jeigu vėla, su manim 
taip apsieisite, tada eisiu su. 
Ponu Dievu, kur mane kojos! 
nes-z. Pas jegamasti sztai turiu 
kelis skatikus; man ju nereikia 
asz 'be to apsieisiu, tegul guli, 
o po- mano smerties pamatysi- 
le sau. O jeigu bus kitaip, tai 
ašz nežinau.

— Asz visada sakiau, tarė 
Skvirbiene, jog Andrius- yra 
geras žmogus,

- ■ , •- -JIvote rūkalais.
Dievo laukia 
jeigu -d a karta 
su seneliu.

— Na, na, po visam 
kunigas, dabar keliaukite -su, 
Ponu Dievu.

In metus tas ponas, pas kuri 
Andriejus dirbo žagres-, atva
žiavo- su reikalu ant jomarko. 
Žiuri kad lyg pažinstamas se-

nelis, ue neįgali sau atsimint.
Tame senelis priejas užkal

bino:
— Ar jus manes jegamas

tie nepažinstate? Juk asz. e-siu 
Andriejus.

Žinoma, dabar Andrius isz- 
rode deszimts metu jaunesnis, 
gerai pasirėdęs, ba nauja ser
mėga, drobiniai marszkiniai, 
kepure vilagihe, czebatai 
sztant, o- taipos-gi ir naujas ve
žimas- gerai apkaustytas.

— Na ka, Audrink, kaip- 
matan tai tau gerai einasi?

— O tegul jegamastie, Die
vas del jus už ta. gera, užmoka, 
atsake linksmai senukas.

— Na ka, ar taip- padarei, 
kaip asz daviau, rodą ?

Taip, jegamastie, taip. 
Kaip asz pas jus buvau, o kaip 
man laiszka iparaszete pas. mu
su kleboną, tai kada nunesziau 
pas ji tai juoku negalėjo iszsi- 
laikyt isz to iszmislo.

—- Taigi, davė man pora 
szimtu sidabriniu, o asz nevos 
paslapta bet, taip, kad mano 
matytu, insmukau in kluoną. 
Tenais prarausiau pelus ir pra
dėjau kast duobe o paskui su 
sadabrinais rublais skambyt, o 
žinojau kad kas tokis per sies 
nos plyszi ant to vigko- žiurėjo 
ir po tam, kada nubėgo, asz ir 
tuom- laik i-szejau ir nuėjau in 
klebonija. O dievyti! Kas tada 
kaime dėjosi! Neilgai laukus, 
atbėgo pas mane ir kojas 
cziavo, kad tik sugrylžczia 
dabar, kaip matote, vargo 
turiu.

— Na ir gerai eina?
— Dėkui Dievui negaliu 

ruigot. Tiktai jegamasti, persi- 
praszau, ta melagyste maile 
sunkina. f

— Duok pakaju, .pertrau
ke ponas, tegul buna, bausme

"del negeru vaiku.
—■ Jus teisybe, jegamasti, 

bet vienok visgi apgavimas. 
Vienok asz vis daviau rodą.

— Na kokia?
— Malote jegamastie, man 

dabar gaspadorysta pavede 
ant mano ranku, szeimyna. ne
tinginiauja, mal’czios krinali- 
na kažinkus dingo, o taip-gi 
numėtė ir .pirsztinaites ir ma
tau kad dabar pusėtina gaspa- 
dine, tik iszpaikinta per ta 
mano nulėpausi, Prana..

— Dabar mato jog suvis ki
taip eina ir visko pilna. Asz isz 
savo aselio surinkau jau pora 
szhnteliu ir tuos pas kunigėli 
padėjau, o jeigu dar Dievas ko
kia. pora metu užlaikis gyva, 
lai surinksiu daugiasu, o kaip 
numirsiu, neliksiu melagium. 
O vis sidabru.

— Puikus žmogus isz tavęs 
bambtelėjo ponas. Ašz tau 
duodu žodi, Andriejau kad nei 
asz, nei klebonas niekam nieko 
apie tai nepasakysime.
' -— Tai ir bus gerai. Asz 
vienok del jus jegamasti be pa 
liovos Dievo praszysiu nes tai 
per jus dabar vargšo- neturiu.

— GALAS —

bu-
ir

ne

jus nevidonai, 
taip padarysite

tarė

apraszy-

apysaka 
szimtme-

Tieji kurie persikrausto 
kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad jiems 
“Saule“ eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai
tegul neužmirsztą 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!

arba pradžia 
SKAITYMO

. ..ir...
RASZYMO'

61 pus. Did. 5x7 col-
Dabar Po 25c

Saule Publishing Co.,
IWahitnov City. Pa.. H S A

SKARBAS

(Tasa rmo 3-czio puslapio)

tai asz tave, tu mano- Skvirbie
ne ,auksu apipileziau.

— Kaip asz norėsiu, tai ry
toj bus pas jus. Ka duosite ?

Czvertka. rugiu ii’ gor- 
cziu arielkos.

Tai mažai ? <
Na, pusantro.
Tegul ir taiip buna, bet 

sziandien duokite goreziu.
— Na, sveika, Tupczaus- 

kieue, ant giliuko, žūt, 'but!
Kaida kareziamoje rodavojo 

ir gere-, senas Andriejus sėdė
jo pas kleboną, kuknioje- ir val
gė pietus, o matyt buvo ant jo 
veido-, io-g -buvo linksmas isz 
kaimo Mimiszinm, nes beynas

gives strength
■ .... . -

which the Soviets respect’*
- Harry S. Truman .

Since NATO was founded ten years ago, not one inch of 
territory in the Atlantic area has fallen under Soviet 
rule. NATO stands for the North Atlantic Treaty 
Organization—composed of 15 free' nations ipchidijig 
the U.S. It is a strong military and political force that, 
greatly reduces the chances of another worlcj war. And 
behind the shield of NATO, you and 450 niiilicjn free 
men can work for a better life in peace.

Send for free bookieton WrHs:
NATO INFORMATION, Box 88, New York 21, N.Y.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas Iss 
saito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IB T. T.

ežia nuuunstas, kad apie vis- p Saule Publishing Co., “ Mahanoy City, Pa.
No 101—Kapitonas Velnias 

Puikus aprttKZymaa, d i d e I •

knyga, 404 puslapiu, 50c.
No.102— Prakeikta,' meiliu 

gas k riminaliszkas 
mas, 202 pus, 50o.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe mbiles; 
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, 20o.

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. 25c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 20c.

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

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

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

lapių, 20e,
No.158—A p i e Kapitonas 

Stormfield Danguje; Pabėgo- 
le; Kasgi Isztyre; Prigauta* 
Vagis. 60 puslapiu, 20e.

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

No. 166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; 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., 20c.

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

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapczin 
At eit e s su pagelba Kaayrom. 
25o.

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

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

No.194—Trumpas K a tali- 
kiszkas Katekizmas, pagal iss- 
guldima Kun. Piliauskio, bū 
nekurtas Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viėsz. Jezuso Krist ubo 
15c.

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

I3F3 Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini’ 
gaiš siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

par* 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 CO., 
Mahanoy City, Pa. - U. S. A,
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yiENA diena priešą piet sz.ia 
i atsirado Andriejų.* kaime, 

teisybe su barzda,. bet sveikas 
ir1 skarbus o iszrades proga ka
da marti nuėjo in miestą drus
kos, slinko užkluonemis in savo 
senovės butyne; Pranas tada 
sėdėjo ties langu ir valgė pie
tus. Mate, po teisybei kad kas 
pro danga szvystelejo, lyg tė
vas, neszdamas ant pecziu mai- 
sza ir rankoje slpata, bet labai 
tuom regėjimu, persigando 
jog neį isz vietos negalėjo pa
sijudini.

Tuom. laik, senis be perszka- 
dos gavosi in kluoną, nuėjo in 
pelud'ia ir pradėjo kast.

Buvo tai vidurdienis, o kad 
kaimas- buvo mažas ir tik vie
na ulyezia turėjo tai sena Tuip- 
cziauskie-ne, Pranienes motina:, 
isz nežinių pamate selinanti 

' užkluonemis Andriejų ir tuo- 
jaus kaip godi viską žinot, isz- 
siuntei isz, stubos savo vaika 
kad sektu seni kur jis eis ir ka. 
veiks.

Tiktai, Stasink, vaktuo- 
kis ir eik isz tolo, kad tavęs 
nepamatytu.

Vaikiszczias padare ka jam 
liepė, o kald kluonas netoli nuo 
ju stubos buvo, paregėjo- kaip 
senis su maiszu ir špatu in 
klu oną, i nė jo ir -duris užsidarė. 
Rėploms priselino- vaikiezas 
prie užpakaliniu kluono'dariu. 
Isz pradžių nieką negalėjo- 'pa
matyti, vienok atrado tam; tik
ra sienoje plyiszi, per kuri žiu
rėjo- taip, jog vos jam, akys isz 
kaktos neiszlirido. Tuo jaus pa- 
szokb, kaip nu-szutintas ir neį
žiūrint ar tvora, ar ne, le-kepas 
savo- mamyte.

— Mama, mamyte! Szauke 
inpnoles in grinezia.

—- Kas pasidarė? Klause 
i persigandus mamyte. Ar tau 

kas kaili iszpere?
— Ne mamyte ne — vos 

galo negavo vaikiszczias, ne
galėdamas kvapo atgaut: An
drius ru-n-n-blius, . .. te-e-nai 
k-kl-kluo-ne!

— Kas tau pasidarė ? Tu 
paikiau! Kokius rublius?

—( Ai, mamyte, toki balti, 
taip žiba, o- taip daug.

— Kur? Kas?
— Andrius iszka.se isz Pra

no peludės. Taip matote-, paka
sė su špatu, ir tuojau buvo- pi
nigai.

— Del Dievo! Gal vaiko 
sapnuoji, ar drignių apsiedei?

— Na tai-gi ve, drignių, 
kajd asz macziau savo akimis. 
Baltus rublius iszka.se ir in 
maisza pyle, o taip skambėjo 
dzin! dlžin!

— O Iszgany tojau! Ar-gi 
tai gali, 'but! Nusistebėjo boba, 
trenkdama in paszali vindeli, 
begkie kogreieziausia pas Pra- 
ni. Na, kas galėjo- tikėtis, kad 
senis tekis apgavikas1. Gerai 
žmones pasakojo jog senis tu
ri užkastus pinigus. Tai sviete
li mano! Žiūrėk tu jo!

Tuom ląik Andriejus isz 
kluono maisza ant pecziu užsi
dėjus ėjo- ir užėjo in karcziama 
atidayie spa-ta, kuri buvo nuo 
szinkoriaus pasiskolinės, isz- 
ejo ant kelio ir drožė- sau link 
baižnlytkiemio.

In trumpa laika, visi, kas gy
vas kaime buvo, stovėjo ant 
ulyczios, ūkininkai su -spragi
lais rankose, moterys su pa

re szaltyszius, puse- tu pinigu 
priguli del kaimo!

— Na taip, na taip! Rėkė 
Tamosziene, Pranienes motina 
ateidama, isz kluono-, kuri buvo- 
pažiūrėt vietos kurioje buvo 
užkasti pinigai. Tik jus v|yt*u- 
eziai 'žiūrėkit, ar tai mus žemes 
pinigai? S-ztai asz viena radau, 
ir padavė in rankas del apžiū
rėjimo vyrams sidabrini rubli!

— Juk tai tikras rulblis! 
Szauke visi, o rublis isz ranku 
in rankas paeiliui ėjo- ir kožnas 
patvirtine-jo- jog tikras rublis. 
Bet kodėl jis. ji paliko?'

— Turėjo isz. greitai pa
mest, tarė drebėdama Tamo- 
sziene. C) vyreli, kokia duobe- 
iszkast a. kad ji szimts neget- 
liu.

— Žinai, kaip ant įpuskar- 
tes pinigu tai nemažos- duobes 
reikia.

— 0 vyrucziai, turės duot 
del kaimo, tarė szaltyszius, b-a 
ve, matote vaitas mums, skai
tė, jog tas, k a ra s pinigus, t ur i 
atiduot kaimui. Na!

— Szpiga. gaus kaimas! Su
riko Tamo-siziene. Ar tai jis ne
turi vaiku? Ar tai svetimus

bruktomis po žiurstu rankomis 
mergos su nesziklais. ant pe- 
eziu, visi stovėjo su t uom kas 
tik koki darba dirbo ir pradėjo 
rinktis prie karcziamos, kad 
ka d'ažinot.

Grigiene, kuri tada stovėjo 
prie- szinkaus, dabar stovėda
ma lauke, pasako jo visiems, ka 
mate, o- ant galo -daįdure:

•— Apie pora, gorcziri isz vi
so.

— Ka tu pasakoji, apie- po
ra goreziu, atsiliepe Karvai- 
tiene, tenai galėjo but apie as,z,- 
tuoni gprcziai. Ar jis. taip nesz- 
damasi stenėtu. Juk asz ma
cziau kaip vilko su lazda rams
ty [darnusis!

— Tai vyruti, turėjo- gerai 
užkavotus, jog .niekas neužti- 
ko.

— 0 kas galėjo- rast, jeigu 
gilei buvo užkasti, prikiszo 
szaltyszius su. galva linguoda
mas :

— Tie- pinigai tai. dar An
driejaus tėvo, tarė kitas, ne- 
baszninkas iszare anakur po 
gruszia. kuri laukuose, netoli 
kapiniu stovi!

—- Ar žinote ka, vyrai ? Ta

JONOANDRULIO
. . .GAMYBOS. . .

Lietuviszki Sūriai!
Savo skoniu ir kokybe yra žinomi 

Amerikoje ir Kanadoje!

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

Andriuliu ir ju szeintynos, Fountain, Michigan.
Szis Suris yra gaminama^ pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bug 

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.

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, Pros.

FOUNTAIN — MICNlGAM

rado? Savo ! O jumis ne doto. 
Žiūrėkis tu ju ! Jan del kaimo, 
va! Ir parode szpiga.

— Zaunyk tu sau sveika, 
zaunyk! Tarė mandrai szalty- 
szius-, o ar tavo duktė jį isz na
mu neisizvare, ka ? Ar gal saky
si kad ne?

—■ Kad tu taip sveikas bū
tum, toji kaip szuo, žmones pa- 
mislytu kad tai teisybe. Žiūrė
kite, moterėles in ta mandra- 
liu! Jau kad jis szaltyszius tai 
mislija kajd kažinkas, o d'a 
ypac-z kada blekia prisikabina 
ir karcziamoje už stalo- sėdi.

— Ar girdite, vyrai, ka ji 
ant szaltysziaus plio-voja? Ke
ke taipgi pasipūtės szal tyszius, 
asz a ragana pamokysiu. Žiū
rėkite, vyrai, kad jus butume^ 
te įSerėdoje kancelerijoj už, liu- 
dintojus.

Pasakęs tai, pasuko- nuo- uly- 
czio-s in grinezia, palikdamas- 
kitus. Sztai atsirado ir Žydas,
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Žmogau jeigu ant girto- 
užstavo-si, 

Tai visai proto- neturėsi.
Juk žinai kad žmogus 

girtas.,
Ne yra ant svieto- pagirtas, 
Juk girtuoklis svyruoja ir 

trankosi,
, Kaip Morkus po- pekla 

daužosi,
Parpuola ir sau sprandą 

nusisuka!
Neseniai macziau kaip- vienas 

varvalius,
Kuris mislino- kad yra 

mandralius,
Girta žmogeli, labai suterioja, 

Ir da purvais apvalo-jo.
Tokis mirsimas tai ne kas, 
Taip kaip kareivis Ruski s, 
Kaip szauja tai užmerkė 

abi akis,
Mano- kad geriau pataikys.

* * *
Ant atsibuvusio redaktorių 

ahgliszku, 
Laikraszc-ziu susirinkimo 

vienam, mieste,
Ant kurio taipgi likos

Pakviestas tūlas mokytojas, 
Laike kalbos iszaiszkino 

jisai:
‘ ‘Jeigu- nenori kad redaktorius 

badautu,
Užsiras-z|y|k jo- laikraszti

Ir UŽmokfik' vž, ji. prL-aliiiMriaid-------
Jeigu ji geidi isz-gelbeti nuo 

bank) uiinimo,
Tai apsngarsyk jo laikraszl yje 

Kad ji iszgelbet nuo 
nusiminimo,

Siausk jam svarbiauses 
žinutes.

Idant ji iszgelbet -nuo- keiksmo
pragaro,

Raszyk korespondencijas 
aiszkai,

Jeigu ji geidi iszgelbet nuo 
klaidu, 

Tai palaidok ji.
Juk numirėliai nedaro ’

- niekad klaidu,
O tokiu žmonių nesiranda 

ant svieto, 
Kad nepadarytu .savo 

gyvenime klaidu!”
Kožnas jam pritarė teisybe! 

kaimyninis kupezius kuris ir 
dažinojo apie Andriejaus skar
dai

—- Ko- ežia turki, Tamose- 
nia?

— 0 ka, pinigą.
— Nu, dok man, as tau isz- 

mainysi, parhodik, nu, tu 
chezerh, arh tu man bijok, asz 
tau do-si septynis auksinis.

— Taip, septynis-, mieste 
du oda p-us-dev i n to.

— Ui, vai! Nu, as tau do-si 
pusastunte-i ir kvaterhka snap
so.

Toji kvatierka sutaikė neš
tu ojaus lyg nenoroms yrėsi vi
sa, govėda in karcziama.

Czia dabar prie- arielkos pra
sidėjo- visuotine rodą, buezia- 
vim-ai, aszaros, keiksmai ir ru
jojimai, viskas in krūva mai- 
szesi. Pasirodė ant galo- kad 
Andriejus yra turtingiauses 
visam kaime. Pirmutine pripa
žino- Tamosziene tardama:

— Asz sakiau ne syki, kad 
Juze prie senio- glamonetusi. 
Juk po- teisybei ir Dievas pote
riuose prisakė: “Szenavok tę
va ir motina savo. ” Ba matote 
moterėlės žmogus: karta ant 
svieto- įgyvena ir viena tik tu
ri tęva. Man daug nereik sa
kyt asz. kada, tik paregėjau An
driejų, tai vis mislijau kad jis 
turi pinigu, nes. kur galėjo pa
dėt? Nęgere, niekam nedave, o 
tiktai kavojo. Jo nabaszninke 

pati, tai ne syki priesz mane 
skundėsi, jog labai visko sku- 
pinasi ir matote, žmoneles', 
kaip ant mano- iszejo-.

—g Gerai Pranui, koidel tė
vo neklause, o- tai, tai !

— Juk jis- gatavas atiduot 
ant bažnyczios, tarė viena.

— Kur jis duos! Dadave 
antra, nunesz pasi dukteri.

— Taigi nesz jis pas duk
terį kad že-ntaš viską pragertu.

—■ Ka, žentas?
—■ Žinoma, kad ne- kas, o- 

gi ar negirdėjote kaip- pasilei
do. Jau kelis- kartus ir kalėji
me buvo- o ir kunigėlis bažny- 
czioje liep-e- už vieno- sveikata 
melstis.SAPNORIUS
I
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— Tai vyruti niekai, kad 
jau tiek gert, kad protą p-ra- 
ge-rt. 1

— Tai. ve-, nelygus žmogaus 
papratimas- ir notura.

— Kažin kam jis atiduos 
tuos, pini-gus?

—■ Kam? Atsake Skverbie- 
ne, dažydama lyg isz nenoru 
lupas arielkoje, žinoma, kad 
vaikams, kad tik -susitaikintu 
su marezia.

— Nieko isz to nebus, jeigu 
taip susipyko.

— Et, ka ežia savieji, per- 
siprsazys. Ar girdi, Tupeziaus- 
kiene! Paszauke Skvirbienei, 
dairydfamasi kur ji dingo, o- to
ji kamaraitėje dare su duktere 
ir žentu rodą, ka man duosite, 
tai asz seni parvesiu ?

—- Kad tai tu padarytai, 
(Tasa Ant 2 puslapio)

iszka.se
iszka.se


“SAULE” MAHANOY CITY, EJt

ŽiniosVietines
— Su ba t os ryta 11-ta, va

landa Szv. Juozapo bažinyczio- 
je, invyko veld'ybos ir Szvonios 
Miszios, Paneles Elenora Bocz- 
kauskaite, duktė ponios Zuza
nos Boczkauskienes uuo 338 
W. Mahanoy ulp., su, p. Am
brose H. Broschart, isz Amity
ville, Long Island, X. Y. Likos 
suriszti mazgu moterystes per 
Kunigą Francis X. Broschart, 
klebonas Saldžiausios Szirdies 
parapijos, East Glelndale, N. Y. 
brolis jaunavedžio. Szv. Mi- 
szios atnaszavo trys kunigai: 
Kun. Francis Broschart, celer 
brantas, Kun. Bruno Zietsch, 
klebonas isz Szv. Povilo para
pijos, Allentown, Pa., draugas1 
jaunavedžio ir Kun. V. Ban
dažam, klebonas Saldžiausios 
Szirdies parapijos mieste, asis
tavo. Kun. P. C. Czesna, klebo
nas Szv. Juozapo parapijos bu
vo prie altoriaus laike Misziu. 
Svotai buvo John A, Broschart 
isz Lindenhurst, L. I., N. Y., 
srinus jaunavedžio' ir Prancisz- 
ka Leary, sesuo jaunavedės, isz 
Overland Park, Kansas. KrisL 
tina Boczkauskiute, dukrele 
pans. Leonu Boczkausku isz 
miesto buvo kviet-mergaite! 
‘ flower-girl ’. Bernard Lang, 
isz Lindenhurst, N. J., ir Jerry 
Kurz isz Valley Stream, vedei 
dalyvauto jus in laukusi.

Jaunavede prigulėjo prie! 
Soldalieieziu draugijos ir po 
Szv. Misziu, padėjo bukietai 
kvietku prie Szv. Marijos sto- 
vyla kur ji sugiedojo' dailia, as- 
sistavo vargoninke Rozann 
Konsavicziute ir Szv. Juozapo1 
parapijos choras. Vestuves in
vyko in Lakewood Park sve
taine. Jaunavedžiai apsigy
vens in Amityville, Long* Is
land, N. Y.

Senas miesto gyventojas 
Jurgis Szerpinskas, nuo 906 E. 
Market uly., kuris nesveikavo 
per tris sanvaites likos nuveSz- 
tas in Ashland ligonbute parei
tas Paned'elyje, pasimirė Pet- 
nyczios ryta 6:45 valanda. Gi
mė Lietuvoje, atvyko in Ame
rika daugelis metu atgal. Bu
vo angliakasis, o paskutini kar 
ta dirbo MahanoyĮ City kasyk
lose 1944 metuose. Jo pati Ve
ronika mirė 1955 metuose. Pa
liko sunn Jana isz Berlin, N .J. 
keturios dukterys: Ona, pati 
Joseph Blashoek isz Buck ML, 
Margareta, pati Alphonsus Se
bastian, Philadelphia, Pa., He
lena, pati Joseph- Wasilefsky 
New Boston ir Genovaite, pati 
Michael Sekulla namie, taipgi 
dvi seserys ir broli Lietuvoje, 
tris anūkus ir du pro-anukus. 
Laidojo Utaminko ryta su 
apiegomis in Szv. Juozapo baž- 
nyczioje devinta valanda ir 
palaidotas in parapijos kapi
nėse. Graborius L. Traskaus- 
kas laidojo.

— Buvęs miesto gyvento
jas Leonardas Žoba, isz New 
York, pasimirė pareita Pctny- 
czia in Bellevue ligonbute, N. 
Y. Velionis gimė Mahanojuje, 
baigės Mah. City High School 
mokslą. Buvo veteranas, tar
navo per Antra, Pasaulini Ka
ra. Pirmiaus jisai gyveno Va-

*<t**^-M*<1^-»t^********-K****

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.

szingtone, o septyni metai at
gal apsigyveno New Yorke. 
Paliko keturis brolius: Prana, 
isz McAdoo; Alberta, ir Tūno
ta, mieste, ir Antana, Metuchen 
N. J., taipgi sesute Mare, pati 
Ed. Ambrose, mieste. Laidojo 
Panedelio ryta isz GraboriaUs 
L. Trasikausko koplyczios 535 
W. Centre uly., su apiegomis 
in Szv. Juozapo balžnyczioje 
9-ta valanda ir palaidotas in 
parapijos kapinėse. /

—5 Seredoj pripuola Szv. 
Kres'entyjos, Szv. Anastazijos 
ir Szv. Liudvikos, o Tautiszka 
Vardine: Vaidote. Ir ta diena: 
997 metuose Lietuviai nužudė 
pirmąjį Krikszczionybes skel
bėja, Vaitiekų; 1957m., szimta 
žmonių žuvo kai laivas, suskilo 
ir nuskendo in Inland Sea, Ja
ponijoje.

— Seredoj, Balandžio-Apr. 
15-ta diena, 7-ta valanda ryte, 
septyni vyrukai iszvažiuos in 
Wilkes-Barre, Pa., del karisz- 
kos tarnystes-. Žemiau paduo
dame vardus tu kurie apleis 
isz:

Mahanoy City — James Fr. 
Cuff, Edward F. Saku sky.'

Frackville — Charles D. Mc 
Laron, Stanley A. Yakimovich.

Ashland — Robert T. Love, 
John F. Schwamlein ir Elmer 
Clayton Toewe.

Taipgi penki kiti vyrukai 
iszkelaus Ketverga ryta. 7-ta 
valanda, isz:

Gilberton — Raymond H. 
Williams, Jr.,

Shenandoah— Allan Kraw- 
czel.

Weston Place — John W. 
Se l in k a s .

Nuremberg — Donald C. 
Klingefman.

McAdoo — Frank >G. Kulia.
— Andriejus Lazauskas nuo 

530 W. Centre uly., kuris stai
ga! susirgo Subatoje, Balan
džio April 4-ta diena ir likos 
nuvesztas1 in Coaldale ligonbu- 
teje, pasimirė pareita Subatos 
diena 1:30 vai and a popiet. Ve
lionis gimė Lietuvoje, atvyko 
in Boston, Mass., po tam, in Ta- 
makVes miestą, o apie trisde- 
s z imt s septyni metai atgal ap 
sigyveno Mahanojuje. Per ko
ki tai laika dirbo angliakasyk- 
lose, po tam, užsidėjo saliuno 
bizni ant W. Mahanoy uly., 'bet 
daugelis metu atgal pardavė 
savo' bizni ir apsigyveno po 
adreso 530 W. Centre uly. Jo 
pati Ona. mirė 1938 metuose. 
Prigulėjo prie Lietuviszkos 
parapijos ir Szv. Vardo drau
gijos. Paliko dideliame nuliū
dime keturis sūnūs: Juozą ir 
Alberta isz Pittsburgh; Joną, 
Tamaqua ir Vinca, gerai žino
mas konsulmonas isz pirmo 
vordo, mieste; dvi dukterys1: 
Ona pati Harold Thomas rujosi
te ir Aldona, pati Edvardo Va- 
linczio isz Manville, N. J. Lai
dotuves invyks Seredos ryta su 
apiegomis in Szv. Juozapo 
bažnyczioje 9-ta valanda ir pa
laidos in parapijos kapinėse. 
Graborius L. Traskauskas lai
dos.

— Ketverge pripuola Szv. 
Bernadetos Somibirons ir Szv. 
Kaliksto, Tautiszka Vardine: 
Giedrius. Ir ta diena: 1947 me 
tuose laivas “Grandeamp” su
sprogo prie Texas City, Texas, 
daugiau negu 500 žmonių žuvo 
o penkios 'deszimts milijonu 
doleriu iszkados buvo padary
ta; 1923m., sukilę Klaipedie- 
cziai paėmė Klaipeda; 1362m., 
Kryžiaviai. iszgrove Kauno pi
li; 1957m„, Amerikos B-25 ero-

planas skrisdamas in Memphis 
isz Langley Field, Virginios 
nukrito arti Dickson. Tennessi- 
ee miestelio, szeszi žuvo, ketu
ri iszgelbejo.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Aniceto, o Tautiszka Vardine: 
Vore. Ir ta diena: 1790 metuo
se mire Benjamin Franklin, 
vienas isz didžiausiu ir gabiau, 
siu ir Amerikos mokslineziu, 
raszytojas, iszradejas ir laik- 
rasztininkas; 1957m., Jaunas 
Jordano Karalius Hussein isz 
Syrijos, isztreme armijos, va
dus, gene ja Komunistus ir 
Egipto rėmėjus.

POPIEŽIAUS
SARGAS

PASZAUTAS

gomery, ypatingai sziuo laiku 
važiuoti in Rusija, nes nėra jo-
kio reikalo.

O pavojaus isz jo atsilanky-

Shenandoah, Pa. —
Charles J. Litvaitis, nuo W.

RYMAS, ITALIJA.—
Szveicarijos sargu komando- 
rius buvo du sykiu paszautas 
ir sužeistas, vieno buvusio sar
go, kuris gražumu ir piktumu 
praszesi kad jis vėl butu pri
imtas in sargu eiles.

Adolph Rucker, 34 metu am
žiaus, paszove Pulkininką Ro
bert Nuenlist.

9

Buvęs sargas Rucker parei
na isz to paties mažo miestelio 
Argau, Szveicarijoje, kaip ir 
Pulkininkas Nuenlist.

Rucker buvo isz' sargu eile
Centre ulyczios, ant vieszkelio 
tabp Maizeville ir Shenandoah, 
vairuodamas ‘Station Wagon’ 
automobiliu susikūlė su Alber
to Vitkovieziaus automobiliu, 
nuo Shenandoah Heights. Nei 
vienas nei kitas isz draiveriu. 
nebuvo sužeistas, bet isizka'dosi 
automobiliams padalyta, su- 
virsz szimto doleriu.

Gailinga Naszle
Pleperiene — Tai ponia 

viena būni?
Naszle — N© suvis! Augi

nu sierateli.
P. — Tai labai gražu isz 

szalies ponios. Ar vaikas ar. 
mergaite?

N. — Vaikas.
P. — Kaip senas?
N. — Keturios deszimts 

metu.

ARKIVYSKUPAS
MIRĖ

ATHENS, GRAIKIJA. —
Keturios deszimts penkių me
tu amžiaus Kataliku Bažny- 
czios Arkivyskupas Marius 
Macronitis pasimirė neatgavęs 
sanmone, po automobiliaus ne
laime Balandžio antra diena.

Kunigas, kuris jo automobi
liu vairavo buvo ant vietos už- 
musztas. Ju automobilius susi
kūlė su armijos kariszku tro- 
ku, Athens priemiestyje.

ANTRU KARTU
TEISIAMAS

net ant 840 milijonu doleriu.
Ir Anglijos Užlaidos del sziu

metu lygiai iszejo, be jokios
skolos, su keturiolika bilijonu

mo tenai gali būti baisiai daug. 
Szitas Montgomery plepa kaip 
kokia boba, niekus kalba ir 
viso kraszto vardu duoda insa- 
kymus.

Kur tik jis pasisuko, ten jis 
visa savo kraszta invele.

Net ir Amerikos diplioma- 
tams blusos numirė kai jie isz- 
girdo kad szitas plepalu puo
das plepsi in Maskva, kaip tik 
priesz ta svarbu Rytu-Vakaru 
posėdi.

pravarytas už tai kad jis ne
sveikas, tankiai apslobdavo, 
nes jam syki pakauszis buvo 
praskeltas.

Paprastai, niekas negali 
praeiti pro Vatikano vartus be 
tam tikro pavelinimo. Bet, ka
dangi Rucker', buvęs sargas, 
buvo sargu pažystamas, jie ji 
inleido. _

Jis, nuėjės in Pulkininko 
Nuenlist ofisą, su juo susibarė, 
iszsitrauke revolveri ir palei
do du szuviu. Kiti sargai ji 
greitai nustvėrė ir nuginklavo.

Vatikano Daktarai buvo pa- 
szaukti datirti ar tas buvęs 
sargas pilno proto.

MIRTIES BAUSME

Reikalauja Jauniems
’ v

Zulikams
NEW YORK, N. Y. —

Nepaprastas Invykis 
Amerikoje

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Augseziausias Teis
mas nustatė, kad, nežiūrint 
Amerikos Konstitucijos, žmo
gus gali būti ir antru kartu 
teisiamas už ta pati prasikalti
mą.

Ir sulyg szitu nauju Ameri
kos Konstitucijos paaiszkini- 
mu Alfonsas Bartkus isz Chi- 
cagos gavo iki mirties kalėji
mo bausme.

1953 metais ji teise Federa
linis teismas už apvogimą Pa
skolų Bendroves in Cicero, III. 
Bet jis likosi iszteisintas.

Tada jis buvo patrauktas in 
Cook County Kriminalini teis
mą, Chicago j e.

Sulylg Amerikos Konstituci
ja, žmogų negalima du kartu 
teisti už ta pati prasikaltima.

Bet Teisėjas Frankfurter 
paaiszkino kad Bartkaus klau
sime, byloje yra padaryta isz- 
imtis.

ANT PASZELPOS

Turi 19 Tukstancziu 
Doleriu Bankoje

NEW YORK, N. Y. — 
Paszelpos Komisijonierius H. 
L. McCarthy pranesza kad jis 
valstijos policijos virszininkui 
yra pavedės vieno senio klau
sima kaslink paszelpos.

Septynios deszimts keturiu 
metu amžiaus William Vetter, 
isz Brooklyn, N. Y., buvo pa- 
skirstes devyniolika tukstan
cziu doleriu in tris atskiras 
bankas po palszyvais vardais 
ir paskui eme paszelpa isz val
džios.

Kai valdžios agentai ji suse
kė jie ji suaresztavo ir paszel
pos fondui sugražino $7,202.01.

doleriu.
Valdžia dabar taksas nors 

kiek mažina, nes rinkimai ar
tinasi.

Taksos sumažintos deszim- 
tu nuoszimcziu ant ineigu, ir 
apie tiek pat ant alaus.

Bet nežiūrint szitu sumaži
nimu, Anglai daugiau taksu 
moka negu žmones bet kuria- 

l me kitame kraszte.
Į

Iždo Kanceliarijus Derick Į 
į Heathcoat Amory, spėja kad ' 
sziais metais iždas turės apie. 

i 280 milijonu doleriu daugiau ! 
Į negu reikes iszlaidoms.

-

sprogdinti in Collins Park.
Valstijos policijos Kapito

nas John F. Herbert sako kad 
nei vienas isz trijų tos szeimy
nos tuo sykiu nebuvo namie.

Keturios deszimts szesziu 
metu amžiaus George Rayfield 
jo žmona Lucille ir j u jauna 
dukrele buvo tuo laiku iszva- 
žiave kur.

Pirm to ju namu langai bu
vo iszmuszti, ir ju automobi
lius buvo apdaužintas. PoliCi- 
jantai tada buvo pastate sar
gyba prie ju namu ir baltiems 
žmonėms buvo uždraudė prisi
artinti.

Valstijos ; advokatas, District 
Attorney^ pagelbininkas Ro
keri Reynolds teismo reikalau-
ja kad visi tie septyni jauni
žulikai butu mirties baušme 
nubausti.

Jie nužudė Julio Ramos, isz 
Gubos, kurio jie visai nei nepa
žino.

Kai szitas Julio Ramos in- 
ejo in Jefferson Parka su drau
ge, szitie vaikezai ji partrenke 
ant žemes, suspardė ir su pa
galiais jam galva sudaužė.

Szitie žulikai buvo sau pasi
skyrė ta parko dali kaipo sa- 
v.o nuosavybe ir kitu tenai ne- 
insileisdavo. Szitas dvide- 
szimts penkių metu amžiaus 
svetimtautis Julio Ramos to 
nežinojo.

EISENHOWERIS 
ISZVAŽIAVO 
ANT ATOSTOGŲ

AUGUSTA, GA. — Prez. 
Eisenhoweris sus savo žmona 
Mamie atskrido in Augusta, 
del atostogų. Jiedu ketina ežia 
atostogauti dvylika ar penkio
lika dienu.

Eisenhoweris sako kad da
bar geriausias laikas, puikiau
sias oras golfą loszti.

Jis ketina per ta laika du sy
kiu sugryszti in Vaszingtona 
del prakalbu.

MONTGOMERY
VAŽIUOJA PAS

CHRUSZCZEVA
LONDON, ANGLIJA. —

Beveik visi Anglijos laikrasz- 
cziai, vienu balsu riekte riekia 
ir gražumu ir piktumu Angli
jos Ministerio praszo, kad jis 
nepavelintu Marszalui Mont-

ANGLAMS TAKSOS 
SUMAŽINTOS

LONDON, ANGLIJA. —
Anglijos valdžia savo žmo
nėms taksas yra sumažinus

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 

[ ... MALDA ... Į
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; Sapnas Motinos Szven- 
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SUSPROGDINO
JUODUKU NAMUS

WILMINGTON, DEL. —
Pirmi Juoduku szeimynos na
mai, kurie kasztavo dvylika 
tukstancziu doleriu buvo su-

PREZIDENTAS
ATOSTOGAUJA

AUGUSTA, GA. — Isz Bal
tųjų namu iszejo trumpas ir 
aiszkus atsakymas AFL-CIO 
uniju atstovams, kurie reika
lavo kad Prez. Eisenhoweris 
Nutrauktu savo atostogas, 
grysztu in Vaszingtona ir pas
kui aplankytu tas vietas kur 
randasi didžiausia bedarbe.

Atsakymas buvo, kad Ei
senhoweris savo planu nepa
keis ir toliau tęs savo atosto
gas. Jis Panedelyje gryszta in 
Vaszingtona del prakalbu, bet 
po tu prakalbu, ta pati vakara 
gryszta in atostogas in Atlanta i 
Georgia.

i Kokie septyni tukstaneziai 
| delegatu susirinko in Vaszing- 
; tona pasiskusti apie bedarbe.
Rodos Prezidentas koki ste- 

i bukla galėtu padaryti.
Jeigu, po visa kraszta butu 

bedarbe, tai butu kitas daly
kas, bet dabar tik kai kuriose 
vietose. Tai ežia pramones ir 
unijos klausimas, o ne val
džios.

^Pirkie U. S. Bonus; Pirkite U. S. Bonus ^Pirkie U. S. Bonus!

PRESIDENT DWIGHT D. EISENHOWER SAYS:

"One of the best ways to help 
strengthen the country’s peace power 

is to buy U. S. Savings Bonds”
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