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Isz Amerikos
VIELIAVOS

PUSIAU STIEBO
WASHINGTON, D. C. — 

Laivyno Sztabas iszleido insa- 
kyma kad visos vieliavos ant 
uostu ir ant laivu butu nuleis
tos ligi pusiau stiebo, pagerbti

NAUJA APSAUGA 
VIDURŽEMIUOSE

TIKRAI NEGRAŽUS ADMIROLAS 
. PASIELGIMAS

Anglija Czia Szeiminin- 
kaus, Graikija Su 

Turkija Padės
WASHINGTON, D. C. — 

Anglijos karo sztabas prane 
sza, kad Anglai dar vis szeimi- 

mirusi Admirolą Sherman, ku- ninkaus Viduržemiu jurose ir 
ris pasimirė Naples mieste, Ita- krasztuose ir palaikys savo Šu
lijoje sisiekima per Viduržemiu ju-

Laivyno atstovas sako kad ras nu° Gibraltar Salos ligi 
vieliavos pasiliks ligi pusiau Suez, ir valdys Artimu Rytu 
stiebo iki saulėleidžio tos die
nos kada Admirolas bus palai
dotas.

Kariszki laivai neiszkelia 
vieliavu, kai jie plaukia ant 
mariu, tai tas insakymas nelie- 
czia tu laivu kurie dabar ran
dasi ant mariu.

E. P. SHERMAN
PASIMIRĖ

Pasimirė. Nuo Per 
Daug Darbo Ir 

Rupescziu

ATKASĖ
MAINIERIO LAVONA

KEEWATIN, MINN. — 
Mainieriai, kasdami, prakai
tuodami per kelias dienas, 
jieszkodami trisdeszimts asz- 
tuoniu metu amžiaus mainie- 
rio William Torvinen, kuris 
buvo užgriautas geležies mai- 
nose, galu gale atkasė, surado/ 
Jis buvo užgriautas apie du 
szimtu pėdu po žeme.

Keturi kiti mainieriai, kurie 
sykiu su juo tenai dirbo, su
spėjo paszokti in szali ir iszsi- 
gelbejo. Vienas isz ju buvo už
griautas ir tik po trijų valandų 
jis buvo atkastas ir iszgelbe- 
tas. Jis yra szeszios deszimts 
dvieju metu Joe Ozich.

POPIEROS TRUMPA

reikalus.
Susitarimai dar turi būti pa

tvirtinti. Susitarimai dar nėra 
sudaryti, bet jau matyti kad 
visi sutiks ant paskyrimo 
Amerikieczio Admirolo Wil
liam M. Fechteler, kaipo At
lanto sutarties virszininku, ku
rio pareigo butu lygios, bet 
skirtingos nuo Armijos Gene
rolo Dwight D. Eisenhowerio, 
kuris yra vyriausias visu Euro
pos armijų vadas. •

Visi szitie susitarimai nėra 
geriausi, bet geresniu gal da
bar negali būti. Iki dabar Ang
lai buvo reikalą ve kad jie pri
valo visa ta kraszta valdyti. 
Dabar visi sutinka pripažinti 
Amerikos Admirolą.

Amerikos Laivynas pareika
lavo kad vien tik Amerikos pa
skirti karo vadai tvarkys ir 
palaikys Amerikos armijas ir 
laivyną.

Nors kiti krasztai dar nieko 
nėra pasakė apie szita surėdy
mą, bet visi tiki kad tie krasz
tai sutiks su Amerikos ir Ang
lijos tvarka.

Viduržemiu Juros ir tie 
krasztai prie tu juru yra labai 
reikalingi bet kuriam krasztui, 
kuris norėtu visa Europa už
kariauti ar apginti.

Sovietai žvairomis akimis 
žiuri in Amerikos ir Anglijos 
pastangas tuose krasztuose ir 
tose Jurose.

WASHINGTON, D. C. — 
Dabar valdžios sztabas gauna 
tiek daug laiszku ir orderiu ir 
turi tiek daug laiszku atsakyti, 
kad jau pritruko popieros ant 
kurios tokie laiszkai yra raszo- 
mi.
• Visos kompanijos, visi fab
rikantai dabar raszo in Vasz- 
ingtona praszydami ar stacziai 
Reikalaudami kontraktu isz 
Valdžios del apsigynimo ar del 
kariszku ginklu ar kurio kito 
tavoro.
. Valdžios atstovai Vaszing-

•tone sako, kad ims kelias san- įį Amerikos ir Anglijos laik- 
vaites in tuos laiszkus atsaky- raszczius. Bet mokytojas W. G J 
Ti- Goddard jiems pataria vengti,

O iki sziol valdžios atstovai neskaityti Amerikos laikrasz- 
negali pasakyti kiek ir kam tie cziu straipsniu apie sportus, lo- 
kontraktai bus pavesti.

> Kiekvienas
Senatorius ir Politikierius vi- vartuoja ne Anglu kalba, bet 
somis galiomis stengiasi parū
pinti savo miestui ar savo apy
linkei kuo daugiausia tokiu 
kontraktu.

' > „ ■■ i 4* U- * i* 1 1 1 ■■ ■ >■—

Platinki! “Saule”

MOKINASI
ANGLU KALBOS

Amerikos Dipliomatas Harri
man StengiasiNuraminti Sukilu
sius Priesz Anglija Irano Žmo
nes Perzijoje; Amerikos Laivy
nas Pagerbia Admirolą Forrest 

P. Sherman Kuris Pasimirė

CICERO, ILL. — Cicero yra 
Chicagos priemiestis su apie 
67,0C0 gyventoju. Szitas mies
tas jau nuo seniai yra nemalo-i 
niai pragarsejes po visa musu 
kraszta.

Trisdeszimts metu atgal szi- 
to miesto u^yczios staugė su 
Torrio ir Al Capone razbainin- 
ku szarvuotais automobiliais. 
Jie valde visa miestą, laike 
gembleriu palocius ir urvus, ir 
paleistuviu namus.

Czia ant ulyczios ar
nuošė galima girdėti daug in- 
vairiu svetimu kalbu.

Nors Cicero miesto praeitis 
nėra jau tokia graži, razbainin- 
kais, gengsteriais, žmogžu
džiais ir paleistuvėmis iszmar- 
ginta, bet szitas miestas gali 
nors vienu atsižymejimu pasir 
didžiuoti: Czia negyvena nei 
vienas juodukas!

Juodukas Harvey E. Clark, 
Fisk Universitetą baigės, ir 
buvęs Saržentas armijoje to ne
žinojo, kai jis pasirandavojo 
namus Cicero mieste. Bet Cice
ro žmones jam ir jo szeimynai 
tuoj aus pasakė. Ir da kaip!

Kai jis su savo szeimynele 
norėjo insikraustyti in savo 
naujus namus, du Cicero mies
to policijantai jam nepavelino 
savo rakandu nei isz troko isz- 
imti. Skubiai atlepetavo poli
cijos virszininkas Erwin Ko- 
novsky ir tuojaus tam juodu
kui ir jo szeimynai insake kuo 
greicziausiai iszsikraustyti ir 
negryszti.

Agentas, kuris tam juodukui 
buvo parandavojes tuos namus 

-sako kad ‘pilvuotas policijos 
virszininkas Konovsky kelis 
sykius reže jam ir su piktumu 
suspigo: “Iszsikraustyk isz Ci
cero ir niekados czia nepasiro
dyk, jei nenori kulkos.”

Juodukas Clark, autobuso 
draiverys, nutarė taip lengvai 
nepasiduoti. Valdžios teisme 
jis užvede byla, reikalaudamas 
$200,000 nuo Cicero miesto vir- 
szininku. Valdžios teismas už
dėjo indžunkszina ant Cicero 
miesto policijos, ir uždraudė 
Cicero policijantams kibinti ji.

Bet kai juodukas Clark su- 
gryžo ir savo daigtus insi- 
krauste in tuos savo naujus na
mus, jis rado Cicero ir Cook 
apygardos policijantus ir ug
niagesius ir gauja žmonių. Jis 
pamate kad czia jau ne ant ge
ro, ir iszvažiavo. Bet ta gauja 
pasiliko. Ta nakti nieko teip 
baisaus neinvyko. Bet kita va- 
kara jau susirinko daug dau
giau žmonių. Penkios deszimts nyczioj po piet, 
policijantu tik spoksojo ir Vaszington Tautiszka Kate- szitoki pasielgimą,

Ro-

NAPLES, ITALIJA. — Ad
mirolas Forrest P. Sherman, 
penkios deszimts keturiu metu 
amžiaus, Laivyno virszininkas 
Europoje, netikėtai pasimirė,

saliu-' Jis pasimirė nuo szirdies ligos.
Admirolas Sherman su savo 

žmona jau buvo pasirenge 
gryžti isz Italijos namo in 
Amerika, kai jis szirdies liga 
susirgo ir pasimirė.

Jo žmona ir Admirolas
bert B. Carney, Amerikos Ko- 
mandorius Europoje buvo prie 

. jo lovos, kai jis pasimirė. 
I

Už dvieju 
vyro mirties 
iszskrido isz 
Amerika. Ji 
pasakė: 
pasimirė, kaip ir gyveno, atvi- 

ras ir tam Jis pasimirė nuo 
per daug darbo ir rupescziu.”

Laivyno Sztabas pranesze Kai Maskvos įaikrasztis Prav- 
kad Admirolo lavonas yra gra- (___ ~ ■
žinamas in Amerika ant atski- jau brace tikrai naujienos! Kai kili reikia TUmaUS ŽHlOgaUS. 
ro eroplano.

Admirolas lankiesi Londone,
Madride ir Paryžiuje, stengda- žmogus szuniui inkanda, tai SUafdyti.
masis apginkluoti tuos Euro- Kz'+
pos krasztus ir juos suvienyti.
Jis buvo susiderejes su Ispani
jos Francisco Franco, ir buvo 
gavės isz jo pavelinima Ameri
kos Laivynui užimti kelis uos
tus savo kariszkiems laivams nedrystu savo laikrasztyje isz- 
Ispanijoje. <

valandų po savo 
naszle Sherman

Italijos atgal in 
laikrasztininkams

Admirolas Sherman

WASHINGTON. — Waverell Harriman 
PRAVDOJE dabar Teheran mieste, Perzijoje, kur jis 

---- stengiasi nuraminti sukilusius priesz Angli- 
Viena Gegute Ne ja Įrano žmones yra labai ramaus ir ty- 

Pavasaris kaus budo žmogus.
Jis yra Amerikos gabiausias Diplioma- 

.. . .. tas, kuris'yra vis siuneziamas in tuos krasztus, da skelbia teisingas žinias, tai 1

TEISYBE

LONDON, ANGLIJA.

szuva žmogui inkanda, tai pa
prastas atsitikimas, bet kai Stalinas syki stengiesi ta ramu jo būda 

Jis Ponui Harriman paro
de labai gražu žirgą ir pakvietė kad jis ta 
žirgą iszmegintu. Stalinas jam nepasakų, 
kad tas žirgas yra parodinis ir kad jis be
veik laukinis. Harriman ant to žirgo už- 

spauzdinti kad jis pasakytu sisedo ir per kelias valandas tas žirgas sten- 
jiems, nes jie bijotu savo žmo
nėms tokias žinias duoti.

Isz pradžios Pravdos laik- 1*301131, kaip Žydelis kumelaite.
nežinojo, kad Amerikoje Ponas Harriman 

isz geriausiu raiteliu. Nu
lipdamas nuo prakaituojanczio arklio, Po
nas Harriman Stalinui tik tiek pasakė: “Labai 

” Stalinas nustebės, jam net 
daina du tokiu žirgu padovanojo.

Nors Ponas Harriman yra buvęs ant vi
sokiu labai svarbiu Konferencijų tarp di- 

”i”os®d_el Anglijos ^Užsienio (j^ausju yadll, jįs joklO dieUVU nelaiko, 1116- 
kam nieko apie tai nesako ir neraszo. Jis 

Tokiam darbe, kaip mano, žmogus 
turi augiau dirbti ir mažiau szneketi, ra- 
szyti ar girtis.” 

I Kai jis buvo paskirtas Amerikos 
įbasadoriumi in Maskva, jis stengiesi 
rengti savo naujam darbui ir skaitė 

Gali būti labai patenki- teisybes Pravdoje. O kaslink Quincy Adam dienynus apie Rusija.
(Tasa Ant 4 Puslapio) | . ’ (Tasa Ant 4 Puslapio)

Admirolas Sherman buvo 
užemes vieta Admirolo Louis 
Denfeld, kai tas Admirolas bai
siai susikirto ir susiginczino 
ant kariszku jiegu suvienyji- 
mo klausimo. Užimdamas szita 
vieta, jis pralenkė net devynis 
kitus, už ji vyresnius Admiro
lus ir tapo jauniausias Admiro
las užimti tokia svarbia vieta.

jau ne tik žinios, bet ir naujie
nos.

Anglijos Užsienio Sekreto
rius Herbert Morrison, kelios 
sanvaites buvo Pravdos laik
rasztininkams pasakęs kad jie

giesi ji numesti, bet Harriman ji jojo taip 
Stalinas

rasztininkai ir redaktoriai tik 
pasziepiamai pasitycziojo isz 
Angljos Užsienio Sekretoriaus, Į)yyg VlCliaS 
sakydami kad jis nori tik su- 
buntavuoti ir supjudinti tai
kius Rusijos žmones. Bet, už 
keliu dienu, del visai nežino
mos priežasties, Pravdos laik- gera arkliena! 
rasztininkai visa kita 
prądejo dainoti.

Pravdos redaktorius 
raszo: “Pravda yra pasirengus 
paskirta vietos savo straips- '

Admirolas Sherman buvo la
bai mandagus ir apsukrus žmo
gus, kuris galėjo su visais susi
tarti, ir už tai jis vis būdavo 
pasiunstas in tas vietas kur 
iszkildavo kokie nors nesusi
pratimai. Sekretoriaus žodžiu. Ir viskas,

Admirolo kūnas likos par- ka tik tas Ponas sakys bus, žo- 
vežtas per Amerikos Laivyno dis in žodi atspauzdinta Prav- u
eroplano, Seredoj, 3-czia valan- doje. Bet mes tikimies kad ir 
da po piet, in miestą Vaszing- Anglijos laikraszcziai mums 
tona. Laidotuves invyks Pet- taip pat patarnaus. Aaiszkus 

su apiegomis dalykas, Pravda nukentės už 
, nes Prav- 

žiopsojo ir visai nei nesistenge droje, ir bus palaidotas in Ar- dos skaitytojams baisiai nepa- 
numalszinti ta gauja.

Apie vidurnakti ta gauja in- Admirolas buvo Episkopalas.
— Jis mokėjo patylomis silauže in to juoduko namus, 

džiaugtis ar apmauda patylo- sudaužė visus rakandus, isz- 
mis giežti. j (Tasa Ant 4 Puslapio) į namas ir vis dėlto nelaimingas;

TORONTO, CANADA. — 
Lakūnai Kanadoje, kurie kal
ba tik Prancuziszkai dabar ga
vo insakyma mokintis Anglu 
kalbos.

Jiems yra patariama skaity-

szimus, nes, jis sako, musu 
Kongresmonas, sportininkai laikrasztininkai

koki ten sumaiszyta, suraizgy
ta žargoną.

dabar

lington Tautiszkas kapines, tiks.”
Mums malonu iszgirsti kad 

nors syki mes rasime nors kiek

Am- 
prisi- 
Joliit 
Hai-



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
1888 — Liepos 27 — 1951

Petnyczioje, Liepos 27-ta 
diena “Saule” ženge in savo 
63-czia meta gyvavimo!

Ilgas tai laikas del Lietiivisz- 
ko Laikraszczio, gyvuotie szio- 
je szalelyje!

Taigi, 63 metai darbszavimo 
del Lietuviszkos visuomenes 
ezionais Amerike — 63 metai 
nenuilstanezio darbo, metai 
persekiojimo, kentėjimo ir var
go, bet iszejome galingai ir ko
vosime toliausi

Lai musu Prieteliai ir Guo- 
dotini Skaitytojai “Saules” 
laja dienli, kada pradedam 
žengti aid naujo meto musu to
limesnes keliones, sudeda, pri
žadėjimą, kad pasirūpins 
mums nors viena nauja Skaity
toja, o bus tai del mus geriau
sias atlyginimu. Szirdingai 
Acziu!

— “Saules” Iszdavyste.

Fabrikantai sako kad biznis 
eina, gerai, kad jie gali viską 
parduoti ka tik jie spėja paga
minti. Iszrodo kad žmones dar 
vis turi per daug pinigu ir ne
žino ka su jais daryti.

/

Amerikos valdžia dabar turi 
tiek daug sviesto prisipirkus, 
kad nežino ka .su juo daryti. 
Kiti krasztai nenori to musu 
sviesto, o jeigu ir ims, tai už ji 
mokes tiek kiek taukai kasz- 
tuoja.

' • •

Lenku Ambasada Vaszingto- 
ne bus Administracijos .gerai 
iszbarta ir gal nubausta. Mat 
Lenkai baisiai daug priesz 
Amerika propagandos yra pa
leido. Jiems bus pasakyta, susi
valdyti ar iszsikraustyti.

Prezidentas Trumanas visus 
tikina kad viskas tvarkoj, kad 
szviesnis rytojus visu laukia. 
Amerikos Sekretorius Acheso- 
nas Lozorių gieda, ir prana- 
szauja juodas dienas. Czia ar 
viens ar kits klysta. Butu 
mums visiems daug geriau jei
gu jiedu pasiszneketu ir pasi
tartu ir paskui mums prąna- 
szautu ar mus perspėtu.

■ • •
Sovietai nori mums skola at

mokėti du centu ant dolerio. 
Tie Sovietai vis giriasi kad jie 
beveik viską ant szio svieto yra 
iszrade. Bet matyti kad jie pi
nigu dar neiszrado.

Fabrikantai, kurie tas nau
jas gyduoles liekarstas “peni
cillin” gamina, ne už ilgo vie- 
szai ims intarineti Daktarus ir 
ligonines. Jie sako kad Dakta
rai ima deszimts doleriu už ta 
“penicillin” kuris jiems kasz- 
tuoja visa penktuką.

■ • •
Preziden to Truman o duktė, 

Margarita, bevažiuodama po 
Europa yra Amerikos geriau
sias dipliomatas. Ji nei vieno 
žmogaus neužpykina ir visiems 
gera žodi turi. Jos-tevas isz sa
vo dukreles galėtu daug ka. pa
simokinti; ir visi kiti tie tūzai 
Vaszingtone.

Daugiau kaip keturi szimtai 
tukstancziu studentu baigė 
mokslus sziais metais, ir beveik 
visi tuojaus susirado darbus. 
Visur Amerikoje labiausiai 
reikia inžinierių.

Ponia Casey Smey, Cleve-
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SAPNORIUS
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Pasaka Apie :: :: 
:: Girtuokli Girininką

pAS viena dvarponi tarnavo 
girininkas. Geras buvo 

žmogus, bet turėjo viena nelai
me, ba tankiai pasigerdavo.

Viena, karta paszauke ji po
nas pas save ir tarė:

— Esi man doru tai prigu
li nuo manes tau atnagradiji- 
mas, sztai ezionais turi tris 
renskus, važiuosi in bažnyczia 
ir gali fenais būti, teip ilgai, 
iki norėsi.

Bet girininkas girdėjo kad 
bažn y ežioje kunigai labai ba
rasi už arielka, bet kaip isz- 
kensti be josios dvi arba tris 
dienas. Tai ka. daryt ? Pasiėmė 
buteli arielkos in kiszeniu ir 
nuėjo in bažnyczia ir pataikė 
tuom kart ineiti kada, kunigas 
sako pamokslu apie arielka. 
Kunigas Isz tiese ranka ir rodos 
kad tare in girininką:

— . Negana to, griesznas 
žmogau, kad karezemoj ir na
mie je rūstini Dieva, su arielka1, 
kad atpuskas penna in iai ant 
paleistuvyscziu, bet gatavas 
esi ateiti ir ant Szv. Misziu su 
arielka. Tieje 'žodžiai užpykino 
girininką ir pamišti jo.

— Kas-gi galėjo pasakyti 
tam kunigui kad mano kisze- 
niui yra arielka.

Bet norėjo da paklausyt pa
mokslo ilgiau, apėjo apie baž
nyczia ba pamokslyczia buvo 
lanke ka klausė pamokslo, to 
kad kunigas pasakias keletą 
žodžiu atsikreipė in ta szali 
kur stovėjo girininkas ir rodos 
kad žiuri in ji ir su pirsztu ro
de, pasakodamas apie Kaina 
kuris valkiojosi po svietą ir 
niekur nerado ramumo sauli
nes. Teip tarė: * Ir girtuoklis, 
grieszininkas! Kar ir isz vietos 
in vieta vaikszczios, kad ir vi
sa. svietą pereitu niekur neras 
ramumo!

Girininkas prakaitais iszsi- 
pyle ir mislino kas tai do kuni
gas kad žino kad jisai ezionais 
atėjo. Bet susimislijo viena da
lyką ant szventorians augo sto
ri medžiai; girininkas užsi
glaudė už medžio ir klauso pa
mokslo.

Dabar, pamislijo sau, jau 
manes nematys.

Bet kaip tiktai pamislijo, 
kunigas pradėjo pasakoti apie 
Adoma, ir Jieva už ta nuskur
dusi obuoliuką nustojo rojaus.

— Teip pat tarė ir girtuok
lis už stikleli arielkos prapuldo 
dangų, o kaip Adomas sugrie- 
szijes, pradėjo bijoti ir kavotis 
už krumu ir medžiu, teip ir gir
tuoklis. gėdisi pats saves, kad 
ir nuo akiu 'žmonių gaus pasi- 
kavoti, bet ir už medžio prisle- 
pusi pamatys.

Girininkas iszgirdes tuos žo
džius labai nusigando, iszejo 
ant kelio buteli su arielka su- 
musze ir klausydamas pamoki
nimu kunigo iki pabaigai isz- 
sispaviedojo ir paliovė gerti 
ant visados.

— GALAS —

landė, baisiai iupyko kai mo
kyklos virszininkas spyrė jos 
penkiolikos metu sūneli. Ji, nu
ėjus in ta mokykla apdaužė 
tani virszininkui akis, prakirto 
jam lupa, apdraskė jam veidą, 
ir praskėlė galva. Va t tai tau 
kur mokslas ir motinos meile!

Prancūzai kareiviai Thai
land kraszte perkasi sau mer
ginas ir moteris kurios jiems 
kasztuoja apie trisdeszimts do
leriu.

Pypkes Durnai
Kur Giedra Padange

Kur giedra padange 
Mėlyna, žvaigždėta, 
Ten Lietuva brangi 
Tėvynė numylėta.

Ten skaisti saulute
Diena, linksma, 
Patogus menulis 
Naktyje ramina,

Ten laukai szalinuoja 
Jevai bangomis 
Gražiai liūliuoja 
Kaip mariu vilnys.

Ten upeliai teka
Per žales lankeles, 
Uže ir szneka
In Lietuviu szirdeles.

Ten augszti kalneliai, 
Pakalnes žemos, 
Žalieji miszkeliai 
Užuoja ir szlama.

Ten skamba balsai
Paukszcziu cziulbancziu, 

,, Atsiliep’garsiai
Vabalu durgęncziu. 

Ten gyvuliai dailus, 
Linksmi, naminiai, 
Pikti ir bailus 
Žvėrys miszkiniai.

Ten žiedeliai
Szirdi glosto, 
Savo galvelėm 
Szaukia ir mosto.

Ten gamta miela 
Aki vere, ramina, 
Dvasia ir velia 
Nuolatos gaivina.

Ten kalba prigimta
Skamba meilingai, 
Lietuviu tauta 
Isz seno garbinga.

Pradeda atgytie 
Broliai tvirtesni, 
Stengėsi gaivintie 
Už save silpnesnius.

Meile tėvynės
Visiems inpilti,
In suspaustas krutinės
Inkvepti vilti.

Gal nuszvis dangus 
Apsiniaukęs juodai, 
Ateis laikas brangus 
Su dide paguoda.

GRAŽUS KINIECZIU 
PAPROTYS

Kiniecziai, kad ir czia, Ame
rikoje, kaip musu didžiuose 
miestuose, kaip New York ar 
San Francisco, labai gražiai 
apvaikszczioja savo Naujuo
sius Metus. Naujieji Metai Ki- 
niecziams yra tikrai labai di
dele ir szventa szvente.

Kiniecziu paprotys, jeigu jie 
yra geri ir isztikimi Kiniecziai, 
yra visas savo skolas atsimokė
ti, kad jie galėtu Naujus Metus 
pradėti be skolų.

Ne žiūrint kaip mažai jie yra 
kitam skolingi, nepaisant ko
kia maža ta j u skola, tos sko
los atmokejimas pradeda visa 
atmokė j imu r a ta, vienas kitam, 
antras trecziam, treczias ket
virtam ir taip aplink visa Ki
niecziu rata. Gal ir pasitaiko 
kad ketvirtas atmoka penktam 
penktas szesztam, o szesztas 
skolingas ketvirtam, kuriam 
jis teipgi atmoka. Tokis skolų 
atsimokejimo ratas pagelbsta 
ne tik tam kuris gauna, bet ir 
tas kuris atmoka, nes kitas ir 
jam atmokės.

Po skolų atsimokejimo visi 
Kiniecziai apvaikszczioja savo 
Naujuosiusu Metus labai 
triukszmingai ir linksmai, nes 
visi jaueziasi viens kitam ly
gus.

Jeigu musu skaitytojai atsi
lygins už “Saule,” tai mes 
tuos j u pinigus teipgi atiduosi
me tiems, kuriems mes esame 
skolingi; o jie kitiems savo 
skolas atsilygins, o tie kiti ki
tiems, kol tie pinigai vėl pas 
jus sugrysz. ■ Nes ir Amerikie- 
cziai toki pat skolų atsimoke
jimo ir atsilyginimo rata turi. 
Jis tau, tu man, asz kitam!

Tai senas Kiniecziu papro
tys. Kad ir senas, bet geras; ar 
ne? Praszome savo skaitytoju 
pasekti tu Kiniecziu paprotį ir 
atsilyginti už “Saule.” Acziu!

— Musu ponai sako kad 
paprastame saliune gerti — 
kiauliszka. Bet kas kita dide
liame, skaiszcziai . apszviesta- 
me kliube, kur pusnuoges mer
ginos darkosi ir dar nuogesnes 
kekszes prie baro savo pastur
galius lygsvaroj a ant mažyczio 
suolelio szalia piniguotu szule- 
riu.

Pirmiau reikėjo net dvi san- 
vaites laukti kol naujos bu- 
maszkos iszdžiudavo, bet da
bar mes jas galėsime gauti sta- 
cziai nuo maszinos. Valdžia bu- 
maszkas greieziau dabar daro 
ir mes greieziau jas praleidžia
me.

Taip Yra
Sztorninkas — Nu-gi tu 

Jonai ne nemislini užmokėti; 
ka inemei už grosere!

Jonas — Ar žinai ka, mis
ter sztornike, ateisiu po Ne
deki, tai asz tau pasakysiu, 
kada tau skola atiduosiu.

f

— Nedaug tereikalaujant, 
lengviau pasitenkint. Kas isz 
to, kad tu perdaug žinai, ko 
reiktu, kas tiktu, jei nėra isz 
ko patiekti?

Valdžia mums pranesza. kad 
valdžios spaustuve dabar yra 
iszradus koki ten nauja būda 
ar iszradima spauzdinti nau
jesnius pinigus, bumaszkas, 
kad mes dabar galėsime gauti 
vis naujesnius pinigus. Bet, 
kiek mes paisome, tai valdžia 
gali mums duoti kad ir suply- 
szusias, nusususias bumasz
kas. Mes visas maloniai priim
sime.

Biznierius Robert Vogeler, 
kuris buvo Vengrijos kalėjimo 
per szeszis menesius, kaipo in- 
tartas szpiegas, sako kad pirm 
jo suaresztavimo, slaptos poli
cijos agentai ji sekdavo diena 
ir naktį, ir kad jis apie tai ge
rai žinojo. Jis tankiai susitik
davo su tais slaptos policijos 
agentais ir juos nusivoždavo in 
saliuna ir jiems užpundydavo.

Geras Gydintojas
Garsingas gydintojas Hu- 

feland nekente ilgos ir ne
reikalingos kalbos. Viena 
diena atėjo pas ji viena po-’ 
ni, o vos gydintojas galėjo 
užklaust josios kas jai kehke 
atidengė ranka ir trumpai 
pasakė:

— Apsideginau.
— Apdek sziltai.
Atsake gydintojas teisin

gai apžiurėjo rona.
Ant rytojaus vela atėjo, o 

rodydama ranka tarė:
— Geriau man.
Vela gydytojas apžiurėjo 

ranka ir.liepe sziltai laikyti.
Paskutini karta motere 

atėjo ir tarė:
— Sveika esmių! Kiek 

kasztuoje?
— Nieko, nusijuokė gy

dytojas, ba poni esmių isz- 
mintingiause motere kokia 
lyg sziam laikui pažinau. Ne 
pleperiuoji be reikalo kaip 
kitos dukters Evos.

Doleris dabar vertas apie 
penkios deszimts devynis cen
tus. Bet kai musu szeimininke 
nueina in buezerne, tai bumasz- 
ka trumpesne už skilandžio 
szmot a.'

W.K Uirkie U. S. Bonus!

^Pirkie U. S. Bonus!

"NOVENA”
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

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

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1951

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

N o. 103—Va i d elo t a, a.py sa.k a 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuvįszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žndžiai; 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.l 19—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Vieha Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

No.123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

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

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

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

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

No. 138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skri pkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.140-—Apie Maža Kailiu
ką Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, Eiles, 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

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

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Vieš
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž, 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
lius; Meszla-vežis; Grapas; Ėg

li; Aržiuolas; Uosisy Badyjie. 
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.l73—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
G ūdras 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 Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrora. 
25c.

No.180^—Kvitu K n y g u t e 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35 c.

I8OV2—Kvitu K n y g u t .e 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nub Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.l 94—-Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliausklo, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa- I - ■■ ■ ■■ ų ■
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25c.

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

No. 200—Eu s t aki j uszas. Is
torija isz Pirmutiniu Am'žiu 
Krikszcziony'bes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

{HSF5 Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pipigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderij o jeigu norite , pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien till ant 
szio adreso:

! : ‘ i '

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.
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Apysaka Isz Praeites
(Tasa)

Po iszejimui paaiszkino ma
no drangai jog prezesas gi vie
na sutikime su vienu Žydu 
bankierium Va.rszaviniu, kuris 
turėdamas visokius veikalus 
su. randu stengėsi ap,turėt ma
lone prezeso ir kenezia. visus 
mužikiszkus szpoąus jo. Priek 
tam vesdavosi ant vakaruszku 
savo biuro uredninkus kur tu
rėjo szoktie; tokius kokius pre
zesas liepdavo grajint muzi
kantam, o visi turėjo jo klau
syt, ba randi jo kaipo savo loc- 
naste be jokios ceremoni jos.

Ponas prezesas paėjo gimi
mu isz Krokayo ir tai nevet 
buk isz prasto žemo stono, o 
viską, kas jam priminėjo szalis 
gimtas, guodoję ir mylėjo, o 
prie to teipos-gi skaitėsi ir na- 
vatnas szpkis vadindamas 
“Obertasu.,” Jo vyriause duk
tė buvo, auka to szokio, su ku
rie turejova iszsisukinet paka- 
lejna.

— Ar girdi tu isz Chmel- 
rtinko! Tare in mane vesdamas 
UŽ rankos dukterį mažo ūgio in 
vales patogu juodakaite, pa- 
roegink-gi to, žinai: “A zawar- 
cakod kaminu.”

Pamėginau, obertasas su už- 
metinejimu kojas nusisekė ka- 
nopuikiause, prezesas plojo in 
delnus isz džiaugsmo, o po va
karienėj liepe mum da karta 
paszokt, ir isz. tos priežasties 
aplaikiau dinsta kancelisto su 
t'tijais szimtais auksinu meti
nes algos apie ka dasižinojau 
ant rytojaus nuo paties preze- 
•sn. ■ - ftbbji
;— Ne rūpestinga dalba 

mano biure prie kurio sėdėjau 
akmeniu nuo asztuntos isz ryto 
lyg antrai po piet ne gražus ir 
be klaidu rastas rapartu, tiek 
negiliavo kiek vienas oberta
sas ant baliaus pas Žydą. 
Smutna, teisybe, nes isztikro 
teip buvo, veikimas kojose pa
state mane ant kojų; tuose lai
kuose musu virszininkas tokiu 
budu .laike didėlėje verteje 
nuopelnus nes nuopelnus suvis 
kitokio dalyko ir dinsta. gavau 
ne perteisinga rūpestinga ir 
prigulenczia darba.- per kelis 
mėnesius biure, o per viena 
szoki keliu minutu ant baliaus 
pas Žydą.

priėmimu, tas gali 'būtie ponuj.
Ar ponas mislina jog tas mė

ginimas iszaįs manyje nors ant 
pasiszventimo jaustom?

— Mano mielas pone nenu- 
davinek teip nekaltu. Per jau
nas esi idant isz ‘tavo akiu ne
būt galima pažintie ka mislini. 
Pasakysiu tau, jog navet laikas 
per toli sieki savo jauslos ir 
mislese.

Sugryžiau namon užsimisli

BALTRUVIENE
i***************** ******** 

Viename Pennsylvanijoje 
miestelyje, 

Tikra vėlina va, 
Barelis Lietuviu randasi, 

Bet ne visi geri, 
Tiktai randasi keletą.

O jau ka bobeles, 
Tai jau nėra ka 

sakyt, 
Kelios be šzliubo 

gyvena, 
Arba pas skvajeri 

susiporuoja, 
Netrukus .■ susirokuo ja, 

Paskui krezuoja, 
Ir paima vyreli kita, 
O tai didele sarmata, 

Tegul jais velniai 
ima!

Galas Meiles ir Patrotijimas 
Malones Prezeso

Prie užmuszimo mano atei- 
tes ir patrotijimo malones pre
zeso buvo priežastie poni Kle- 
mentiną. Motere toji, prie ku
rios karsztas prisiriszimas ma
no kasdien augo užimane ant 
sukaktuviu dienos gimimo vy
ro inteisyt namini teatra. Apie 
kiek galėjome pažintie jos bū
da, pas ponia ta greieziau ėjo 
padarydamas negug mislis. In 
dvi dienas viskas buvo pareng
ta ir gatava, isztuka iszrinkta 
roles perraszytos ir isizdalintos, 
dekorasųos apmislintos rezy- 
erisi isz teatro ir praszitas.

Ponas busi pirmutiniu myli- 
imu,įtarė temingai žiūrėdama 

man in akis — asz jo mylima. 
Ka ar užganadintas esi?

Galėjau tiktai už visa atsa
kymą pabUcziuot rankeles ma
no ateinanezios mylimos žo
džiu man pritrūksta, ant apra- 
szymo mano džiaugsmo kokis 
apėmė mane.

s-r- Tiktai iszmokykie ge
rai roles mylimo ant nieko ne- 

J baisint turi grajint turi su visu

* * *
, Ar žinote kad 

Labai yra. geras 
daigtas', 

Jeigu kas moka.
raszyti, 

■Tai tokiam žmogui, 
Geriau ant svieto

gyventi.
Bet ne visi ant

gero, 
Taja Dievulio dovaneliu

sunaudoja, 
Ba vieni raszta ant 

gero naudoja, 
Antri su rasztu, 

kitus iszjuokt, 
Bet su tuom taip

sau pagadina, 
Ir in trobeli save

inklampina.
Juk ir liežuvis tiek 

blogo padaro,
Kad net gieda 

visiems.
Visados reikia kalbėti 

teisybe,
Neraszyti jokia 

mėlagybe, 
Ba. su rasztu,

Blėdi gali padaryti, 
Kita in beda inklampyti.

Atsiranda ir tokiu, 
K a raszo varde

kitu, 
Bjaurindami kitus, 
Niekame ne kaltus. 
Taigi ir nebijo kito

varde raszyti, 
Ir paraszo ne savo

padėti?
Ba tankiausia tokie 

vyreliai,
Žino kad jam 

iszeis negerai, 
Po tam. po laikui

gailėsis!

nes, pradėjau mokintis ro 
mylemo, vaikszcziodamas' di- 
deleis žingsneis po pakaju su 
visu persiemimu su didybe 
jauslu pripildinejeneziu szirdi 
mylimo. Karsztije ir pasikėli
me szirdies tverdavau abiem 
rankom ir savo glebi orą, ka
da ėjo dalykas apie prispaudi
mą mylimos esybes prie kru
tinės.

— Tu matau brace užside- 
giai perdaug prie tos sraviz- 
džlo! Kalba man su iszkelme 
Tamoszius.

— A p i e k a ik a 1 b i t a i ?
— Ligi apie Klimce nuo ant

ro aukszczio.
Pirmiause ji ne yra jokiu 

sravizdžalu, kaip ponas sakai, 
nes labai, o labai meili motore. 
Kita, ne esmių insimylejas su
vis.

— Pamink kalbu tau prie- 
teliszkai jog apsigaut tu apsi
gausi.

— Už ka-gi tu mane laikai? 
K1 a u si n u ž si r u s t i n e s.

Už frica isz Olimelninko. 
Tamosziau.

— < Boba tuszczia kaip bacz- 
ka nuo vyno, o szalta kaip le
das, navet vyras jai nepavydė
jo. Gaila tavo tu kasztu jauslu 
nusisilinsi sau sparnelius nu
svilinsi!

— Kalbėk tu sau ka nori, 
mislina tuo laik o asz žinau 
jog pavydėjimas per tave atsi
liepė. Ir volei pradėjau skaityt, 
o po tam dekleinavot savo 
karsztos meiles, jau'slas, szirdis 
mano drebėjo jog ji supranta 
viską, privalo turi suprast.

Sztai szitaip stojosi dalykas 
ant rytojaus po baliui pas Žy
dą, kaip kalbėjo prezesas, o pa- 
czioje dienoje kurioje atsibut 
turėjo mano mėginimas.

. Apie vienuolikta valandai 
pasirodęs.in mundierini fraka 
ne puiku, ne's au buvo ne nau
jas ir negražiai ant jo gulėjo, 
pribuvo in kancelarija preze
sas apreikszdamas apie aplai- 
kyma per mane dinsto ant kan
celisto. Du. kartu pabueziavau 
su didžiause guodone ir dekin- 
gyste žvilganczia rankovė fra
ko kuom labai užganadintas 
virszininkas atsiliepe in sto
vinti szale jo direktori kance- 
larijos:

— Žinai kada, szoko su Ma- 
ryne mano ėjo jam puikiai, nes 
kaip paėmė Žydelka rodėsi jog 
pone užtrankis ja. Senas tėvas 
nusistebėjo isztikro ir kada jis 
pagal mus mada szokio užmė
tė augsztai sukdamasis koja, 
sukilo isz baimes; “Ajyai!” — 
Girdėjai? Klause atsikreipda
mas in mane.

Visi esanti turėjo nusijuokt 
isz to apsakymo prezeso, buvo 
tai jau forma uredinine juoku 
ant tokio atsitikimo kuom už
ganadintas virszininkas iszžen- 
ge su nauju reikalu:
, — Ponas Laskaucke, tarė 
in direktori, turiu asz sau czion

olesj užvest atskira sztama. o berke-
vieziu, žinai?

— Laskauckas užeminejo 
sau lupas nuo juoku.

— Reike idant man sura
ižytum visus nepaeziuotus 
szpicus ir visas dukteres pa- 
cziuotu uredninku mano. Jau 
asz pats paskiria kožnam kaip 
reike: Gelton-plaukiui juod- 
akaite, juodplaukiai gelton
plauke, dideliai mažiuke, ma
žam didele ir t.t.

Pasaka, toji pilna szposu ir 
iszjuokimo isz visko kas jau 
pereina, rubežiu visokios pride- 
rystes, traukėsi da apie puse 
valandos, o kad tai buvo diena 
kurioje iszvažiuot turėjo pre
zesas ant seimo, todėl pastana- 
vijo apleist mus palikdamas 
mums suvis nemiela atminti 
apie savo szposus.

Vos spėjau atskaityt paduo
ta man nominacija, ant kance- 
1 ėstos ir priimt velijimus drau
gu kad sztai inbega Vincentas 
szaukdamas mane pas prezesa.

— Pone bus ten kas blogo 
sznabžda. bėgdamas paskui 
mane, o jau isztolo iszgirdau 
pakelta baisa, prezeso kuris lai
ke dideles rūstybes persimainė 
in spiegenti ii- negera baisa, isz- 
pustos fletos.

Ant užsisukimo trepu vedan- 
cziu nuo žemai augsztyn ant 
antro aukszto matau stovi užsi
rūstinęs senis ir grasinosi taba- 
kierka po nose kokiam tai jau- 
nikaieziui kuris su gryna gal
va stovi nuleidęs galva kaipo 
kaltininkas ir su nusižeminimu 
klausė tuja jo iszmislinejimu.

— Kas tai yra tas piktada- 
ris, klausė atsikreipdamas in 
mane, pažysti ji?

Pažiurėjau ant prasižengėlio 
ir nutirpau isz niisidyvinimo. 
Buvo tai ne kas kitas kaip ma
no draugas Tamoszius, nes taip 
ne guodone prezeso prunksztel- 
cze juokais.

— Tamoszius Zebržyckps 
(]l:illl^ll.y ITinilo nuo vienos lom- 
kos mokslainines su kuriuom 
drauge dabar gyvenu.

— Tai ir tu tokis pat kaip 
ir jis razbaininkas! He j, Vin
centai, paszauke in važnyczia, 
paszauk man czion tuojans po
licija.

Vincentas pribuvo ant pa- 
szaukimo, o asz pavirtau in ak
meni isz nusistebėjimo nesu
prasdamas ka tas viskas ženk
lina. Prezesas treplena kojom, 
priszokinejo prie Tamosziaus 
su toke rūstybe jog buvau tvir
tu savyje jog mano draugas gal 
užsimojo ant gyvasties vir- 
szininko,

— Kaip tu gali nepažint 
manės prezeso! Sąnario Seimo, 
prezeso tokio ir tokio komiteto, 
prezeso to velei tebyrio komi
teto, rodauninko senatoriaus!?

— Prisiegiu szviesiai daug- 
galiui prezesui, nepažinau.

i — iSztai kaip pasėdėsi dvi 
sanvaites už grotu tai pažinsi.

prezesui, 
atrast tos 
savo rodi- 
Vincentas 

ne-

les.
— Kas tu? Paszauke prie f 

ausies.
— O kas tau galvoj, atsa

kiau atplėšydamas ranka nuo 
apykakles.

— Pasikėlei i, kokis pikta
darį! Paszauke, asz esmių pre
zesas ’tos valdžios, kaip tu 
drysti nepagnodot mano ypa
tos.

Pažiurėjau ant jo ir Dievaži, 
nusijuokiau žiūrėdamas jam in 
akis, buvau tvirtas jog turiu 
veikalą su girtu kokiu staezio- 
ku. Bet brace, tas ant tikro už
tvėrė man kelia ir rėkia pagel- 
bos, iszbega. nusistebėja^ 
ninkai ir žiuri in mane 
ant piktadario.

— Ir kas toliau?
— Reke, iszmislinejo, pra

vardžiavo visaip ir jog never
tas navet būtie VaršzaVoj, nes 
esmių didžiausiu piktadariu, : 
plesziku, valkata, o dasižinojas 
jog einu pas tave su veikalu 
lie'pe pasząukt ir matei kas to
lia us dėjosi. Na. tavo Klimce 
prakeiksiu, jeigu jis tikrai pa- 
raszyfs pas direktorių musu ir 
palieps iszvaryt mane isz biu
ro ir tai navet tada kada ti
ki uosiu ant Nauju Metu grati- 
fikacijos.

Kalbėjome da koki, laika 
apie musu nelaime statydami 
visokius isztyrinejimus ir isz- 
mislintus dasipratimus kas 
mus lanke ateityje ant galo 
persiskyriau su mano Tamo- 
szium ant kampo ulyczios, ku
ris'padavė man. knygutes su 
paraszyta role.

— Turi ten viduryj tele
grama nuo tos bobos, o asz tau 
duodu mano žodi jog nuo pir
mo iszsikraustysin isz to na
mo.

Būdamas akyvu kas tai ga
lėtu but, inejan in artima .bro
mą muro idant perskaityt rasz
ta ponios Klementinos.

“Radau, rasze ji, geresni 
nuo peno mylima: ponas nega
lėtu grajint su distinkcija svar
biausios roles nes Denbickas 
nenori grajint roles lakojaus, 
praszau atiduok jam savo pir
mutines knygutes su role myli
mo tuojans. o lyg vakarui isz- 
mok roles lakuojaus. Mano po
ne Vladislove, padaryk tai del 
manes, kitaip musu užmany
mas nenusiduotu, ta parasze, 
Klementina.”

Nežinau ar gali ka apimt di- ♦
dėsnis smuikas, kaip mane po 
perskaitymui tos laiszkelio su- 
mankiojau ja ant niek, o su- 
mankiojas drauge ir role lako
jaus inkiszau in kiszeniu ir isz- 
begau yg paikszas ant ulyczios.

— Asz turiu grajint role la
kojaus, szna'bždejau pats in sa
ve sugniauždamas kumszczias 
ir mainydamas veidą kad net 
praeigiai žiopsojo ant manes 
žiūrėdami lyg ant kokio paik- 
szo.

— Geresni mylima rado!

Draugas mano taip baisiai 
rūpinosi taip maine savo vei
dą jog rodos rengėsi balsu pra
virkt ir priminėjo man valan
da priesz priėmimą bausmes už 
pelnytos kancelarijos pono in
spektoriaus gimnazijos, taip 
suvis panasziai ir dabar mano 
draugas iszrode. Daviau jam 
pažinti mirkeziojimu idant pa- 
bueziuotu in ranka 
Tamoszius negalėjo 
drąsos. Paantrinau 
n ima ir laike kada
vede su savim polieijanta, 
1 aimin ga s man o d r a ugas pasta- 
navijo nutvert rankove preze
so ir mikeziodamas pusiau per 
verksmus, perpraszymus, mel
de dovanojimo bueziuodamas 
rankove.

— Kas tu do vienas? Pa
klausė po tam lagadnesniu bal
su ponas prezesas.

— Aplikantas isz komisi
jos vieszpatiniu veikalu.

— Gerai paraszysiu in di
rektori idant tave iszvarytu, o 
atsigryždamas in mane daduo- 
da; Ir tu, jog tokius balvonus 
laikai už draugus eisi szalin!

Tamoszius nutvėrė vela už 
rankoves frako, asz mėginau 
gautis prie kitos rankos, bet 
nepavelinta. man tos malones.

— Marsz augsztyn, tu min
kytojau mislių, paszauke ant 
manes.

— Asilas, jis menkos mįs
les o i.szrinkineja sau tokius ne
tikus draugus. Iszmokinsiu asz 
tave menki misles!

Traukiausi szalin užsierge- 
liaves ir pamaželi tyczia. eida
mas augsztyn tropais, noriu 
dasižinot kaip pasibaigs tas 
nelaimingas atsitikimas mano 
draugo per ka ir asz papuoliau 
in nemalone prezeso. Bet neži
no isz kokios priežasties biski 
atsileido prezesas, atprovino 
polieijanta, o prisupdamas in- 
vales tabakierka prie kaktos 
Tamosziaus pavėlino jam ty
kiai illicit

Vos iszgirdau tarszkima isz- 
važiuojanezios su prezeso ka
rietos isz bromo, iszbegau isz 
biuro idant dasivyt einanti su 
nuleista, galva trotuaru mano 
dranga. Tamosziu.

— Tamoszyti, kas tau atsi
tiko?

— O kad ji isz peklos nie
kados neiszeitu su tuom savo 
teatru! Paszauke su rūstybe 
mano draugas.

— Kokia ji?
— O toji tavo mylima Klim- 

cia. Perstatyk sau, pasitiko 
mane ant ulyczios ir iszsiunte 
priverstinai pas tave.

— Ko?
— Dievas mieliauses žino 

ko. Rodos atmainė tavo role, 
davė man kokos ten iszraszytas 
knygutes, liepe atimt pirmuti
ne role mylimo. Mano pone, 
Tamosziau, kalba apėmus ma
ne po savo valdžia, begkie pas 
ji in biurą, duok jam taja role, 
o atimk ka turi jis, da iki vaka- Gyvate! Baidykla! Asz nepa-

ured-
kaipo

go skausmo ir sulaužyto gyve
nimo atidėnginejo kas kart 
naujus juodus pletmus taip jog 
negalėdamas susilaikyt nuo 
gailesties, insiverkiau kaip ma
žas kūdikis.

Jau buvo tamsu kada jaus
damas save kaipo kaliniu k a 
koki nelaiminga iszguita. isz 
tėvynės iii svetimus szalis ne
turėdamas ne jokio tikro prie- 
telio tokios ypatos kur surami
nima galeezia atrast jausda
mas dabar buk nuo viso svieto 
esmių apleistu, sugryžau na
mo. Ant antro piont.ro langai 
perejo nuo žiburio pakajuose 
pnios Klementinos, szirdi man 
baisiai skausmas suspaudė ka
da praeidamas karidoriūm pro 
duris gyvenimo ponios Kle
mentinos, pamažėl! ant pirsztu 
idant neiszgirstu, iszgirdau 
baisa 'jos ir juokus linksmus 
svecziu.

(BUS DAUGIAU)

Iszmintingi Žodžiai
— Moteriszkes — piktas, 

kvailas abuojas gaivalas: ji te
moka imti, o nieko neturi ir ne
nori duoti.

— Keliones brendina žmo
gų, rimtina ji, turtina jo žiny
ną.

— Et, tokia jau, tur but, 
Dievo valia — parode, pasiūli
jo, o nedave.

— Nori kitur szirdies ras
ti, pats jos turėk.

— Liepti — tuszczia, nie
kas nepaklausys. O patarti 
naudinga.
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rui persimokins, o asz kaipo 
kvailys kokis paklausiau tos 
vėjavaikės.

— Bet kas buvo priežastis 
to nelaimingo atsitikimo su 
prezesu? Klausiu nepaisinda- 
mas ant pasiuntimo ponios 
Klementinos1.

— Tai pusgalvis kokis tai 
gal žvėris, o ne žmogus! Persta
tyk sau, einu asz sau ant augsz- 
to szvilpaudamas, sukinėda
mas lazdele, o czion ant užsi
sukimo pirmutiniu trepu pa
tinku taji baidykla einanti nuo 
virszaus žemyn. Praėjau pro ji, 
kas gali apeitinet mane kokis 
ten uarchivysta su sutepliot

taikinsiu atiduot jai roles' su 
d i st i akcija?!

Ne pietų valgyt negalėjau ne 
apspakajint susijudinusios sa
vo szirdies. Vietoje sugryžti 
namo nuėjau in soda, Krasins- 
ku ir ten vaikszcziodamas po 
takelius liejau karczias asza- 
ras gailesties ant sudaužytos 
jauslos. Pamirszau ir apie savo 
dinsta koncelistos ir apie atsi
tikima su prezesu; ka-gi tas 
viskas apeitinet mane galėjo 
toje valandoje!? Ant ko man 
dinstas, ant ko man ateitis, 
tusztybe manyje tusztybę, 
priesz mane lyg grabo lenta! 
Aszaros gausiai plauke man

“Your Bonds are Better than Ever’* 
—U. S. Defense Bonds that is. The 
Series E Bonds you own mature ten 
years after purchase. If you hold ma
tured Series E Bond 10 years longer you 
get 77 per cent more than your original 
investment. That is opportunity knock
ing at your door. And—you will receive 
cash in full anytime you need it. In 
these critical times, defense is your job, 
too. Enroll today for the Payroll Sav
ings Plan where you work. 1
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Žinios Vietines

bus

važiuoti in Lakewood Paika 
Seredoj, Rugpiuczio (Aug.) į 
15-1 a diena.

— Laidotuves a.a. kareivio 
Cpl. Liudviko Misikieviczio gal 
invyks Utarninko ryta, su1 
alpiegomis Šzvento Juozapo 
bažnyczioje, devinta, valanda ir 
bus palaidotas in parapijos ka
pines per Grab. Liudvika Tras- 
kauska. A. a. kareivis Liudvi
kas žuvo ant kares lauko Kore-i

TEISYBE
PRAVDOJE

TIKRAI NEGRAŽUS 
PASIELGIMAS

SODŽIAUS SZUNEL1S
■■ ' t v ,

...

(Tasa Nuo 1 Puslapio) (Tasa Nuo 1 Puslapio)

na 1950 m. Jo kūnas pribus in 
miestą Nedėlios ryta 11:30 va
landa, pas savo motinėlė, po
nia P.etrone Miskievicziene, 
637 W. Spruce nly. American 
Legion ir Vet. oi* F. W. sąna
riai dalyvaus laidotuvėse.

r — Lankėsi Bostoniecziai, 
Daktaras A. L. Ka.poczius, kar
tu su sesere ponia M. Michelso- 
nienė ir jos dnktere Regina, 
kurie vieszi pas* sesėri ponia 
M. Kolenkauskiene, isz Shena- 
dorio, tai ipaczia proga aplan
ke ir musu redakcija. Pasidali
nom pasaulio žiniomis ir kitais 
svarbiais visuomenes klausi
mais.

— Rinkimai Kandidatu ant 
visokiu urėdu pareita Utarnin- 
ka Liepos 24-ta diena, buvo pa
sekmingi del Republikonams, 
nes visi gavo nominacija per 
didžiumo balsu. Demokratai 
šeke paskui. Iszriliktieji
balsuojami ateinancziiiose rin
kimuose. Sekantieji gavo No
minacija ant Judge, Cyrus M. 
Palmer (R. D.); County Trea
surer, Adele Leib Higgins <R); 
Clerk of Courts, Herbert Noak
es; County Controller Ed. C. 
Houser (R.); Register of Wills 
John E. Beddow (R.); County 
Qommissioners, Elmer McSur- 
ęly ir Emlyn Evans (R.) ir J. 
Cuff (D.); Recorder of Deeds 
W. H. Waters (R.) Coroner, 
W. T. Fądko (R.); County Sur
veyor, H. J. Lynch <R.); Judge 
of Supreme Court, Michael A. 
Musmnno Gnd.-D.). Isz mies
to, ant Councilmono; Isz 1-mo 
vordo: AV m. Smigo (R.) John', 
Wargo <D’. R.) 2-tram vorde: 
Frank Seick (R. D.) John Cor
nelius (R.D.); 3-cziam vorde: 
Albert Clew (R.) ir Ed. Fogar- 
,ty (R.D.); 4-tahi vorde: Wm. 
Parfitt (R.) 5-tam vorde: Wm. 
Asichman (R.D.) ir E. Doug
herty (R.D.). Ant School Di
rectors: Joseph Wilson (R.) ir. 
William Davidson (R.). Ant. 
Auditor Thos. Bolinsky (D.) ir 
Lodanosky (R.)

— Sukatoj pripuola Szv. 
Nazaro. Ir ta diena:
Amerikos Senatas priėmė 
patvirtino Tautu 
sutvėrimą. 1922 m.,

K OREJA 
REIKALAUJA

PAGELBOS

Pravdos skaitytoju, tai mes 
esame tikri, kad ežia redakto
riui nereikėtų per daug iszsi- 
gasti, nes tie skaitytojai labai 
norėtu, nors pro maža laikrasz
czio langeli dirstelti isz anapus 
tos geležines sienos.

Mes negalime insivaizdinti 
kad nors vienas Ruskis isz- 
drystu sustabdyti savo prenu
merata už toki viena kapitalis
tine straipsni Pravdoje. Tokie 
Ruskiai yra atsidūrė in Sibirą 
už daug mažesnius prasikalti
mus.

Bet kad Pravda ta viena, to 
vieno kapitalisto straipsni in
dės be jokiu permainų, tai jau 
nereiszkia kad Pravdoje ran
dasi teisybe ar kad Rusijoje 
randasi spaudos laisve. Viena

HAMILTON, N. Y. — Ame- gegute ne * pavasaris. Vienas 
rikos atstovas Tautu Sanjun- straipsnis, ne spaudos laisve, 
goję, Ernest A. Gross sako ir ,r 
prikaiezioja kad visi kiti Tau- tycaia taip ir padarys kaip jie 
tu Sanjungos nariai turėtu sto- sako: Indės pilnai ta Anglijos 
ti in talka Korėjoje, ir pasiuns- 
ti savo kariuomenes ir 1 
ti ginklus tam karui. Jis sako, kaiszios ir sakys;
kad visi turėtu lygiai pašiau- žmones, kaip teisingai ir ru- 
koti tam tikslui.

Sovietai dabar gal kaip tik

musze langus, iszmete per lan
gus visus daigius, net ir pija-! 
na, ir paskui viską ant daržo 
uždege.

Policij antai nieko nedare, 
nei vieno isz tu žuliku nesu- 
aresztavo..,

Ant rytojaus Szeripas Babb 
per telefoną paszauke Guber
natorių Adlai Stevenson, ku
ris pasiuntė penkias vaisko 
kompanijas.

Ta diena, kiti toje apylinkė
je pradėjo iszsikraustyti, nes 
mate kad ežia jau bus bloga! 
Vienas buvęs Chicagos polici- 
jantas padėjo savo draugui 
iszsikraustyti, sako: “Asz tiek 
ir tiek esu mates Chicagoje, 
kai buvau policijantas, bet nie
ko panaszaus. Szitie žmones 
tikrai yra sužviereje.“

Ta vakara vėl didele gauja 
žmonių susirinko apie tuos na
mus, ir jau butu vėl pradeje sa--

Turiu muistą menka, 
Alkis kensti tenka — 
Mat szuniu gimiau...

A u, au, au!
Nėr kada dri'bsoti, 
Reik namai daboti — 
Oi kaip nuilsau!

Au, au, au!
Vejas dūksta, gaudžia,
Szaltis kietai spaudžia,
Lodains nustipau,

Au, au, au!i
J' ■’ '*■

Ponai valgius renka, 
Man kauleliai tenka. 
Kad bent tu skalsiau!

An, a u, a u!

Gana pustros laszo
Ir tuoj laukan praszo,
Sako pririjau,

Au, au, au!

Ir priosz bobas mažas, 
Jei supyko— ražas! 
Suszunku balsiau:

An, au, au!;

Mums be jo ramiau,
Au, au, au!

* J

Piemens, mergos bara, 
Mnsza laukan varo, —
Ot tarinyste tau!

Au, au, au!
Ar ten lija, sniegą, 
.Kiti grinczifij miega, 
Tu ant kiemo-jau,

Au, au,
t

Diedas nor miegoti,
Asz pradedu loti —
Sako, pasiūlau,

Au, au,

O jei nesi įlotum,
Vagi įpramiegotum,
Butu pirtis tau,

An, an, an!
Nors 'be kailio liksi
Ir tad jiems netiksi — 
Isz tiesu sakau...

Au, au, au!

Tad tegu sau szneka, 
Kaip kas nori sako, 
O asz losiu sau:

:-------- ------------ - -r.. >7-
ti, geriau butu apgalvoti, ir ta
da raszyti. Bet, daugiau negu 
kada nors praeityje turime pa
tys pripažinti tvirtus, nžtikri-

r<u>;uusJ Užsienio Sekretoriaus straips- vo tikrai nieksziszka darba _ 
paskir- nb paskui visam svietui pri- Bet vaiskus pribuvo apie de-

Jis kalbėjo in Colgate Uni
versitetą, kur buvo svarstoma 
Amerikos Užsienio klausimai 
Jis staeziai pasakė, kad Ame
rika turėtu dabar apsirokuoti 
ir pasižiūrėti ar verta tiek 
daug paaukoti, kai kiti tik tupi 
kaip pas Dieva už pecziaus ir 
nieko nedaro!

Kam to sznns ežia reik’ia

szimta valanda vakare.
Tas vaiskas buvo daugumoje 

isz dar nepripratusiu jaunu vy-| 
Pravda, deda visas žinias kad ruku, kurie nieko panaszaus 
ir isz kapitalistiniu krasztu. O nebuvo mate. Bet jie su atpro- geras žinias. .Geriausiai tai da

• i _ w Ipaskui, kitame numeryje vėl 
jau savotiszkai szmeisz, 
vins, los ir meluos!

Matote, ge-

pestingai musu laikrasztis,

pur

i DIPLIO. HARRIMAI 
PERZIJOJE

194.5 m., 
ir 

Sanjungos 
Amerikos

valdžia, pripažino Lietuva, kai- 
.po kraszta, tauta; 1414 m., mi-i
re paskutinis Lietuviu stab
meldžiu kunigas, kirviu-kri- 
vaitis Gintantas.x 
j- . *

i —: Petnyczioje, Liepos 27-ta 
diena, sueina 63 metai kaip 
laikrasztis “Saule

.no Mahanojuje!

Jis sako kad keli krasztai 
prisidėjo bet reikia kad visi 
kaip vienas stotu priesz ta 
priesza ir parodytu savo vieny
be. Jis toliau prikaisziojo, kad 
tie krasztai, kurie nieko prie 
szito karo neprisidėjo, vis rei
kalauja ir turi pilna baisa vi
suose balsavimuose.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

riaman, perskaitęs visus tuos 
rasztus tik tiek trumpai paša-Į 
ke: “Ponas Adams, rąžydamas 
savo prisiminimus butu daug 
geriau padaręs, jeigu jis butu 
pasakęs daugiau apie ka Rusi
joje valgyti, negu kur važiuoti 
ir ka pamatyti.“

Harriman visai nesznekus.Jis, kalbėdamas turėjo visa 
ingaliojima kalbėti vardu mu- Kai jis pargryžo isz Rusijos, 
su kraszto ir musu valdžios, ir visi jo draugai apie ji apspito, 
jis staeziai prikaisziojo kad ki- klausinėdami kaip Rusijoje, 
ti krasztai nieko nedaro ir pa
veda visa ta klausima ir kara 
vieniems Amerikiecziams.

Jis toliau paaiszkino, kad 
nežiūrint kas iszeis isz visu tu

an!

Au, au, au!
-.■•V

Geros Žinios Visiems Patinka
NEW YORK. — Raszyclami gyvenimą, da svarbiau yra ra 

aiszkus visada gerai pabrėžti szy.ti gera žodi apie visuome
nes reikalus.-

vintais karabinais ir su užmau
tais peiliais ant vamzdžiu pra
dėjo skirstyti tuos žmones. Da
bar jau ir policijantai pradėjo 
savo darba dirbti ir kelis su- 
aresztavo.

Per szita susikirtima dvide- pasekminga, 
szimts trys buvo sužeisti 
szimtas devyniolika buvo 
aresztuoti.

nanezius atsitikimus , ir apie 
juos raszyti.

Kokiu žinių . musu draugai 
Vakaru Europoje pageidauja 
isz Tini su ? ' 1 ■ ■

f 1—Amerika vis yran.Amwi- 
ka, užimta politiniais darody.r 

! mais ir ginezais, bet szirdyje 
aul! vieninga del svarbiausiu prie-... 

szimu. Ta valdytojai negali su
prasti; nepaisant koki smarkus 
vidujiniai gineziai, visi žmo
nes, kaip.vienas^ susijungs at- 
muszti isz lauko ataka.

2— Apsznekejimos Ameriko
je lieczia ne budus 'bet gala. Vi
si supranta svarba vieningai 
laikytis kada Sovietu imperia
lizmas grasina pasauli. Nekal
bama apie nuraminimą. Gin- 
ežinima kaip geriausia sustab
dyti užpuolimą Korėjoj, kaip 
sugražinti taika ir kaip isz- 
vengti visuotina kara,

3— Amerika vis žiuri iii lais
vąjį Europa kaip jos geriausia 
drauge ir Ali jaut e. Pirmos 
svarbos yra Generolo Eisnnho- 
werio milžiniszka pareiga su
organizuoti tarptautine karuo- 
męne, kurioje ir Amerikiečzial 
dalyvauja. Amerikos pareigos

Į hito?0 pasaulio dalyse nėati-
Blogas raportas trauks musu pareigu Europoje.

4— Amerikos jiega auga kas- 
T ---- užsienyje, Da blogiau, toks ne- dien ir kas menesi. Sunku in- 
1 kalba-' geros nuotaikos laiszkas gali tikti kiek daroma padidinti

papult i. in Amerikos priėszn musu4 .karo medžiagų procluk; 
rankas,tknriii propaganda sa- eija. Bet milžiniszkos pąstap- 
ko, kad mes esame “Silpni“ ir gos vykdomos, ir per,kelis mę- 
“ suskaldyti,.

Praeitose, sąnyaitese Ameri- ----  . .. .
ka pergyveno iiitenipimo laika J giiikliavusios,'ta stipruma- t.ji 
Žmonos buvo susi jaudinę del qni,siryž pasidalinti, su kitais 
gincziii. tarp auksztu pareigu-j kurie kovos už laisve. . , 
nu. Giiiczo inkarsztyje galima' AiMiebntu gera, .'kada raszy- 
per asztrįai kalbėti arba raszy-j ^ite savo draugui arba gimL 

nerns apie geras žinias isz Ajnė- 
rikos, ju užklausti koki zgeri 
dalykai vyksta j u szalyje?' _;Ar 
nebūt n indomu uždėti ant 
laisžko vokos viena isz indo7 
miu specialiu ženkleliu, kurios 
JAV Pasztas iszleidžia. Dauge
lis tu ženkleliu nuvaizduoja 
pagri n d i n i a teisy be ap ie Ame
rika, ir jie yra ihdomus visiems 
ženkleliu rinkėjams. Butu/ge
rai kiekviena karta vartoti 
nauja ir skirtinga ženkleli. 4".

ryti kada laiszkai yra. raszomi gali Imti ne tiksliai suprastas 
giminėms ir draugams toli 
urnose krasztuose. Jeigu ...----
ma laiszkuose alpie asmeninias' 
bedas ir nusivylimus, skaityto
jas tu žodžiu gali gauti perdėta

R a szy t us žodžius 
; įr ne taip greitai galima-atszauk-'
su

— Kaip /kiekvienas gyvis, 
taip ir žmones — nevienodi.

•ti, negalima vėliau sakyti ‘‘vis
kas su mumis tvarkoje — nesi
rūpinkite.“

Jeigu yra svarbių pabrėžti 
j geras žinias apie savo asmenini’

nesiūs Jung, YTalslybes, bus 
riaii pasirupszusibs i r J, aipSv

Dishwashing’s for MACHINES 
J. not people!

ii.

F

9

Svarbus Praneszimas

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

Jis jiems tik tiek atsake: 
“Szalta.“ Kai jis pargryžo isz 
Cairo, kur jis buvo daug nu
veikęs, tie patys draugai ir 
laikrasztininkai vėl ji apspito, 
norėdami žinoti kaip Cairo 
mieste dalykai stovi. Jis jiems 
vėl trumpai atsake: ‘Karszta.’

Jis syki savo žmonai parasze 
trumpa laiszka isz Londono: 
“Praleidau labai indomia san- 
vaite Londone, sutikau kelis 
draugus.“ Tikrumoje jis ta 
sanvaite tariesi su Anglijos 
buvusiu Prem. Winston Chur-

apsigyve- derybų del Korėjos, dar dides
ni ir svarbesni klausimai turės

Kita sanvaite: Nedelioj bus iszriszti ir iszaiszkinti kas- 
lihk Tautu Sanjungos eigos ir 
vietos pasaulio reikaluose.

Jis sako kad daug sykiu 
sitiko kad kuris grobikas, 
puolikas buso sustabdytas 
numalszintas, bet dabar, 
ma syki pasaulio istorijoje, vi- chilliu apie bendra apsiginkla- 
sos tautos stoja sykiu, ir, kaip 
vienas, pastoja kelia tokiems 
grobikams, ir jiems duoda pa
sirinkti ar nutūpti ar stoti in 
žut-butini kara.

Jis toliau sako kad Sovietai 
prigavo ir apmulkino Korėjos 
žmones ir suviliojo Kinijos Ko
munistus. Visi spėja kad dabar 
kils susikirtimas tarp Korė
jos Komunistu ir Kinijos Ko
munistu, ir po tam tas sukili
mas iszsiples ir stos priesz So- prasze Pono Harriman kad jis 
vietų Kremlina. Korėjos ir Ki- prakalbas pasakytu kokiems 
nijos Komunistai dabar ima ten moterų kliubui. Jis atsi- 
dasivogti, susiprasti kad prasze, sakydamas: “Asz esu 
Kremlinas darbuojasi ne kam užimtas.“ Bet jis nepasiaisz- 
kitam kaip tik Kremlinui ir kino kad jis ta pati vakara tu- 
nieko kito nepaiso.

Isziriintingi Žodeliai

pripuola Szventos Mortos.! 
Taipgi ta diena: 1858 metuose,' 

.Taikos sutartis sudaryta su Ja
ponais; 1506 m., Lietuviai per
galėjo Totorius ties Cipra.

; — Panedelyje pripuola SS. 
^Abdono ir Sennenio. Ir ta die- 
tna 1863 metuose gimė Henry
Hord, kuris su savo Forduku 

’ susikrovė milžiniszka turtą ir 
visu musu gyvenimus pakeitė; 
1387 m., Lietuva priėmė Krik- 
szczionybe, tai buvo beveik 
(paskutine tauta visoje Europo
je pamesti savo stabmeldyste. 
1940 m., Rusija, sudaro taikos 

..sutarti su Lenkija.
■, • ■— Seredoj (pripuola, pirma 

diena Rugpiuczio — August.
5Nedelioj (pripuola “ Uk- 

raiuin Diena“ kur invyks 
Lakewood parke. Ukrainie-

* ežiai isz Hazleton, McAdoo, 
Mahanoy City, Middleport,' 
Frackville, St. Clair, Miners- 

f vilie, Keiser, Centralia, Mt.
; Carmel, Shamokin, Shenan- 
rdoah ir Maizeville dalyvaus to

je dienoje.
— Szimet “Lietuviu Die- 

f. na “ bus viena isz c.
Tukstancziu žmonių

at-
už-
ir

pir-

vima.
Jis kita syki skrido skersai 

Atlanto mares ir sėdėjo szalia 
Prancūzijos garbingo Genero
lo De Gaulle. Jiedu tik tiek pa- 
sisznekejo: Gen. De Gaulle jam 
sake: “Amerikai ne kaip da
bar sekasi.“ Ponas Harriman • 
tam Generolui atsake: “Ne 
kaip; bet bus geriau.“ Ir jie 
tylėjo per visa ta kelione.

Viena karta viena ponia pa-

rejo iszskristi in Perzija su val
džios reikalais.

Jis sako kad jis seniai isz- 
moko, kad juo mažiau žmogus 
kalba, juo mažiau suklysta ir

*

$ you realise that you cook over a thousand 
meals a year...and each meal ends with its big 
stack of dirty dishes? Think of the work you do... 
the time you waste. Dirty dishes!.. .dirty dishes! 
.. .dirty dishes, three times a day.. .endlessly !

Why not get rid of this wasteful, slaving drudgery. 
Dishwashing’s for machines, today...not people. 
Do it electrically, and enjoy living.

With an electric dishwasher, dishes, glasses, 
cups, saucers, silver and even pots and pans will 
all go in. Set the simple controls and do as you 
please. Even the children will gladly take over 
this easy way.

Your electric dishwasher means dishes bright! 
greaseless! clean! Remember in ordinary dish
washing, your hands can’t stand water hot enough 
to cut through the greasy film. By hand you can’t 
make dishes sanitary and safe. But your electric 
dishwasher can. And while you relax, your dishes 
are out of sight and out of mind.

See your local electrical appliance retailer today 
...have him deliver your work-saving electric 
dishwasher right away.

Dishes wash cleanest 
in HOT hot water

An automatic electric water heater is 
the perfect partner for your new electric 
dishwasher.. .it’s the best way to have 
that constant supply of sterilising hot 
water which you need. Take advantage 
of our new low electric water hearing 
rates.

Mes Lietuviai nemoka
me eiti lygiu keliu, ir megsta- 

■mv.u me perdėti gyva purvais ap- __________ v____
didžiausiu, drėbdami, o mirusius in padan- juo daugiau progos duoda ki- 

rengesi ges iszkeldami. tam suklupti.
® — 1 &

Szirdis viską iszlygma.
Tikrajai begalvei visa- 

. ■ -. . f

dos labai malonu didžiu nesztis 
priesz gera galva ir ja nulenkti 
iki savo augumo.

— Ka mes pajiegomis . ne
galėsime, tai Dievas padarys 
per komisijas.

Mes mėgstame teisingysta it 
geidžiame, kad ir visi teisiu 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokės- 
ties, nes ilgai negalime Jaukti, 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes .uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavoj ame visiems už platinimu 
“Saules,“ lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai. busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules“ Redįsts,


