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Szimto Trijų Metu Susilaukė DVI NUOTAKOS JAUNAS KERNIU- VYSKUPAS
NASZLES KAS SUIMTAS IS Z G E L B E J O

SYRACUSE, N. Y.—Du jau
ni vaikinai, tik dvideszimts 
vieno metu amžiaus uzsimusze 
kai ju automobilius apsivertė. 
Jųdviejų nuotakos, abi jaunos 
tapo per ta nelaime naszles.

Kenneth Gates, isz Syracuse į 
paliko savo nuotaka tik ketu-! 
rios valandos priesz tai. Jo pa
ti yra ar buvo devyniolikos me
tu amžiaus Shirley. Ji buvo nu- 
veszta in ligonine, kur dakta-' 
rai sako kad jai buvo pecziai 
sulaužti ir galva praskelta. *

Robert F. Hardy, isz North 
Syracuse, paliko savo nuotaka

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Buvo Reikalaujama 
$100,000 Už Jo 
• Pakidima

MATAWAN TOWNSHIP, 
NEW JERSEY..— Szeszioli-! 
kos metu amžiaus Joel Robert 
Katz, sūnūs biznieriaus isz 
Yonkers, New York, policijan- 
tams papasakojo kaip jis buvo 
pavogtas ir savo namu skiepe 
laikomas kol jo tėvai užmokės j 
szimta tukstaneziu doleriu.

Žmogų Isz Ežero
MADISON, WIS. — Kata

liku Bažnyczios Vyskupas ir 
Geolagijos profesorius, Wis
consin universiteto iszgelbejo 
profesoriaus suru isz Lake 
Mendota ežero.

Profesorius Lowell R. Lau- < 
don padėjo ilga lenta ant ledo 
ir taip isztrauke savo sunu, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KVIECZIU DEL

90,000 KIAUSZINIU
ISZKEPE

Truman B. Leonard, bu
vęs Kanadietis ūkininkas, 
ežia rodo pyraga, kuri jam 
jo susiedai buvo pagaminę, 
apvaikszczioti jo szimta tre- 
czia gimtadienio diena, in 
Los Angeles ligonine. Nors

jis randasi ligoninėje, jis gi
riasi kad jis sveikas ir links
mas ir vikrus. Jis sako kad 
jis taip ilgai yra iszgyvenes 
už tai kad jis pareina isz il- 
gamecziu szeimynos.

Isz Amerikos
’.A ..__________ .................-

ARMIJOS
PATARĖJAS VĖL

INTARTAS
Senatorius McCarthy

Brigados Generolas Ralph 
Zwicker nuolatos reikalavo, 
•kad tas intartas Daktaras bu
tu paszalintas isz Camp Kil-

■ mer, New Jersey, bet jo vyres
nieji jam pasakė tylėti. Paskui 
kai jo virszininkai dažinojo 
kad tas Generolas buvo padė
jęs Senatoriui McCarthy su-

! rinkt žinias apie ta Komunis
tą Peress, jis nebuvo vieszai

Buvo Teisybe Pasakęs
WASHINGTON, D. C. — 

Armijos sztabas pranesze Kon
gresui kad, ka Senatorius Mc 
Carthy per tuos tardinimus bu
vo pasakęs apie buvusi Major 
Daktara Ivring Peress buvo 
teisybe. Nors Armija tais žo
džiais nepasake, Senatoriaus j 
McCarthy vardo nei nepami 
nėjo.

Bet Armija tiek pasakė, kad 
paskutinis ir lemiantis in šaky-: 
mas garbingai paleisti isz 
vaisko ta intarta Komunistą 
Major Daktara Peress parėjo 
nuo Leitenanto Generolo Wal- į 
ter L. Weible, armijos sztabo' 
virszininko pagelbininko, ir 
nuo John G. Adams,-armijos 
patarėjo.

Kai tik tos žinios buvo pa- 
paskelbtos Senatas tuojaus su- į 
kruto ir nutarė ta klausima vėl 
iszkelti.

Szitas Major, Daktaras Pe
ress, dantistas isz New York 
miesto, buvęs armijoje Major 
karininkas, buvo pakeltas in 
angsztesne vieta ir paskui isz 
armijos paleistas su garbingu 
atsižymejimu, nors jis buvo 
tuo laiku Senatoriaus McCar
thy intartas kaipo Komunistas1 
ir armija buvo taip to Senato-'

nubaustas, bet paszalintas isz 
tos vietos ir iszsiunstas in toli-j 
mus krasztus. Tai buvo di-I 
dėsnis nubaudimas, nes dabar 
tas Brigados Generolas gerai 
žino kad jam nėra vietos armi
joje. O dabar, ka\ Senatas yra jI 
iszbares Senatorių McCarthy 
9 

už jo pasielgimą, kaslink to 
Komunisto Daktaro Peress ir! 
Armijos patarėjo Adams, ku-Į 
rie po prisieka stojo už ta in- į 
tarta Komunistą, tas pats Se-j 
natas nori ta klausima vėl isz- ■ 
kelti ir imti nagan ta Armijos 
patarėja, kuris su Armijos Se
kretoriumi taip asztriai pesze- 
si su Senatorių McCarthy.

Reiszkia, Armijos sztabas: 
dabar prisipažinsta kad tie ka-į 
rininkai suklydo, teipgi reisz- j 
kia kad Senatas mato kad Se
natas mato kad Senatorius Mc 
Carthy sake teisybe, bet nei 
armija nei Senatas vieszai ne
nori ir neiszdrysta prisipažinti i 
kad visame szitame klausime: 
buvo Senatoriaus McCarthy 
virszus. i

KETURI SUŽEISTI

ALBERT LEA, MINN. — 
Devynios deszimts tukstaneziu 
kiausziniu iszkepe kai trokas 
sudužo ir užsidegė netoli nuo 
Albert Lea miestelio in Minne
sota valstija.

Ugniagesiai greitai pribuvo 
ir suspėjo iszimti isz to degan- i 
ežio troko beveik visus kiau- 
szinius iszimant apie pustre-■ 
ežio szimto basu, kurie tikrai 
gerai buvo iszkepti.

Draiverys Ben Keyes sako 
kad jo rtoko vienas tajeris, gu,į 
minis ratas žusidege ir taip vi
sas trokas užsidegė.

Antrąs tos kompanijos tro- ■ 
kas buvo paszauktas paimti li
kusius kiauszinius. Policijan-.: 
tai pastebėjo kad to antro ran-Į 
ko troko draiverys, pirm negu 
atvažiavus tuos kiauszinius 
paiimti, sustojo in restauranta
ir sau užsiorderiavo du kiau-į 
sziniu ir kiaulienos, nežiūrint 
to kad jo lauke tenai ant viesz- 
kelio keletą szimtu kiausziniu, 
gerai iszkeptu.

Policija iszleido insakyma 
visiems policijantams per try
lika valstijų suimti trisde- 
szimts vieno meto amžiaus 
Anthony Staikos, kuris dabar 
yra intartas už vaikvagyste.

Tas szesziolikos metu vaikas 
Joel Robert Katz, anot Mon
mouth Apygardos virszininko, 
J. Victor Carton, gavo raida 
nuo to Staikos, kuri jis gerai 
pašino, nes jis buvo jo mokin
tojas per vasaros laika laukuo
se, in Lackawaxen, Pa.

Jaunas berniukas sako kadį 
tas jo buvęs mokintojas ji nu- į 
veže in New Jersey, paskui ji.: 
suraszo ir paliko in jo motinos 
£ taiko namus. Ju n amai ran- į 
dasi skersai nuo Raritan Bay 
ingutes r.uo Staten Island, New 
York.

Vaikas sako kad jis pasi- 
liuosavo kai jis užtiko pelą ta
me skiepe ir su ja virves nuo 
savo ranku nupjovė. Po tam 
jis pabėgo, iszlipdamas per 
larga tame skiepe.

YUGOSLAVIJAI

SKAITYKIT

PLATINKI!'

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia sutiko pri- 

! statydinti Yugoslavijos val
džia kviecziu už keturios de
szimts viena milijoną doleriu.

Valdžia pranesza, kad tai 
bus daugiau kaip asztuoni 
szimtai szeszios deszimts szim
tu tukstaneziu tonu daugiau 
regu pirmiau mes tam krasztui 
siuntėme.

Yugoslavijbs valdžia priža
da užmokėti už visus tuos 
kvieczius, bet ne su musu, bet 
su j u pinigais, kurie ežia pas 
mus beveik niekam neverti.

Amerikos valdžia taip daro 
kad palaikius gerus santykius 
su tuo krasztu. Ir visa tai mes 

įdarome, nežiūrint to kad Yu- 
goslavai keli metai atgal buvo 

■ nuszove kelis musu lakūnus, ir 
dabar to kraszo valdovai 

, mums vis grasina kad jeigu 
mes jiems nepataikausime jie 

į grysz in Sovietu Rusijos prie- 
j glauda ir stos priesz mus.

Czia tikras ir grynas papir- 
- kimas. Yugoslavijos vadas ir 
valdovas, Tito, dabar laiko laz 
da virsz mus ir sako kad mes 

j turime jam pataikauti, o jeigu 
i ne, tai jis grysz pas Sovietus.

Nauji Anglijos Kariszki Laivai

Automobiliai Susikūlė- 
------- į 

OCEAN CITY, N. Y. — Ke- i 
turi žmones buvo sužeisti, trys
isz Philadelphijos, kai du autoriaus praneszta.

Senatorius McCarthy tuo mobiliai susikūlė prie Somers j 
laiku sake ir reikalavo kad tas' Point in Ocean City, New Jer- 
Peress butu inkariszka teismą sey.
patrauktas. (Tasa Ant 4 Puslapio)

Du naujausi ir didžiausi 
Anglijos kariszki laivai pir
mąjį syki ant juru susitiko, 
kai jiedu pribuvo iszkilmin- 
gai iszleisti Vyriausiąjį Ali- 
jantu Komandoriu, Vidurže

miu jurose. Czia visa visu 
laivynu tvarka buvo vedes 
Earl of Mountbatten, kuris 
dabar gryszta namo.

Tie laivai yra “Albion” ir 
“Centaur”. Jie yra naujau

sios mados, su dideliais zer- 
kolais kurie yra taip intaisy- 
ti kad jie parodo lakūnams 
kaip geriau ir saugiau ir 
greieziau nusileisti ant tu 
laivu.

EISENHOWERIS
PRASZO VIENYBES

. —
•»

Kvicczia Demokratus 
In Talka

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Dwight Eisenho- 
weris,. savo metinėj e kalboje 
sake kad mes galime tikėtis 
taikos ir gero gyvenimo. Jis 
taip pat prasze, kad Demokra
tu valdomas Kongresas stotu 
in talka ir vienybe palaikytu.

Trumpai apimant jo ta kal
ba, sztai svarbiausieji tos kal
bos punktai:

1— “Nuolatinis bendradar- I 
biavimas” tarp Baltųjų Kam
bariu ir Demokratu valdomuo- ■ 
jo Kongreso.

I

2— Nuolatinis siekimas ir 
jieszkojimas pastovesnes tai
kos.

3— Nauja kariszka tvarka; 
daugiau susirūpinti kariszka 
jiega padangėse, kaip eropla- 
nai, bombnesziai ir sprogstan- 
czios bombos.I

4— Vis imti jaunus vyrukus 
in vaiska, bet visa ta progra
ma pertvarkyti.

5— Taksos sziais metais ne-
. gali būti sumažintos; gal bus 
! galima jas kiek sumažinti 
1956 metuose.

6— Padidinti ir praplatinti 
musu užsienio pramone, kad 
butu galima daugiau visko i 
siunsti in kitus krasztus.

I 7—Sveikatos programa ir 
sveikatos apdrauda. Bet tai 
butu ne po valdžios tvarka. 
Valdžia ta bizni pavestu atski
roms apdraudos kompanijoms.

8— Parūpinti daugiau mo
kyklų.

9— Nustydinti kad mažiau
sia darbininko alga butu devy-

: nios deszimts centu ant valan
dos. (Dabar nustatyta mažiau- 

I šia alga yra septynios deszimts 
1 penki centai ant valandos)

10— Kongresmonai ir Sena
toriai turėtu nubalsuoti padi
dinti sau algas.

INTARTO ŽMOG-
ŽDŽIO MOTINA 

į NUSIŽUDĖ
CLEVELAND, OHIO. — 

Szeszios deszimts dvieju metu 
amžiaus, Ponia Edythe Shep
pard, motina Daktaro Samuel 
H. Sheppard, kuris buvo pa
smerktas už savo žmonos nu- i

į žudinima, pati nusižudė.5 Ji 
gyveno su kitu savo sunumi, 
Daktaru Stephen Sheppard.

Policijantai isz priemiesezio 
Rocky River buvo paszaukti. į 
Ponia Betty Sheppard jiems 

į pasakė kad ji surado mirusia 
Ponia Sheppard lovoje, su re
volveriu prie jos szono.

Ji paliko trumpa raszteli, 
sakydama: Jau man per daug, 
asz ilgiau nenoriu ir negaliu 
gyventi.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SZIURKSZTUS MOTI
NOS NUŽUDINIMAS

NEW YORK, N. Y. — Pen- 
kioLkos metu mergaite ir jos 
septyniolikos metu kavalierius 
“Boy Frentas” ramiai sėdėjo 
teismo karnbaruose, kai valsti
jos advokatas paaiszkino kaip 
jiedu susitarė jos motina nužu
dyti, ir paskui tikrai nužudė, 
už tai, kad jos motina buvo jai 
uždraudus užsidėti su tuo vai
kinu, ir nesutiko pevėlinti jai 
su juo apsiženyti.

Mergaites vardas Theresa; 
jes vaikino William Byers. Jie
du yra teisme priesz teisėja 
Goldstein ir yra kaltinami už 
nuŽudinima keturios deszimts 
trijų metu amžiaus Ponia An
na Gresh. Ji buvo nužudinta 
sav namuose, Kovo ketvirta 
diena.

Palaidi ir iszdykus duktė ta
da tarėsi savo storos galvos ir 
trumpo proto draugu, kaip bu
tu geriausia jos motina nuga
labinti: uždusinti, pasmaugti, 
nutrucinti, nuszauti? Ne, tai 
hutu per mielaszirdinga.

Jis patarė jos motina su kir
viu nudėti.

Ta vakara jos ‘Boy Frentas’ 
pasikavojo virtuvejo, o ji pa
sislėpė miegamajame kamba
ryje ir lauke motinos parei
nant isz darbo.

Kai motina deszimts valan
da parėjo isz darbo, Wm. By
ers reže jai per galva sū kirviu 
ir daužė ja kol ji sukniubo ant 
grindų. Tada jis nuėjo in 
miegamoji kambari ir pasakė 
savo meiluže: ‘Atlikau darba.’ 
Bet kai jis atsisuko, jis pamate 
kad motina stengiasi dar pasi
kelti nuo grindų, jis jos dukte- 
rei suszuko: ‘duok man ta kir
vi!’ Bet ji nustvėrė ilga, duo
nai pjauti peili ir ji jam pada
vė.

Jis su tuo ilgu peiliu net dvi
deszimts viena syki subadė jos 
motinos kuna. Tada jiedu jos 
taip sužaliota kuna inmete in 
vone ‘bath-tub’ ir uždengė ir 
jie nuėjo gulti.

Vėliau jiedu tariesi ka su jos 
motinos lavonu daryti? Suka
poti in szmotelius, sudeginti ar 
kur nors iszmesti. Bet nebuvo 
strioko. Jiedu paliko jos la
voną vonioje ir per kelis vaka
rus baliavuojo tuose kamba
riuose su draugais, kai moti
nos lavonas gulėjo vonioje.

Kovo dvideszimts treczia 
diena Byers iszvažiavo in Par
ris Island, North Carolina, kur 
jis stojo in vaiska, in Marinus. 
O jo meiluže, kadangi ji buvo 
nepilnu metu, buvo valstijos 
pavesta in mergaieziu prie
glauda.

Už dvieju dienu po tam, tu 
kambariu prižiūrėtojas pa- 
szauke policijantus, sakyda
mas kad visi tie kambariai la
bai smirda, atsiduoda. Polici
jantai tuojaus užtiko tos moti
nos jau pūvanti lavona.

^Pirkie U. S. Bonus!



MAHANOY CITY, Mt,

Kas Girdėt
Nauju namu yra vis statoma 

ir dar daugiau raikės statyti, 
nes daug daugiau nauju szei- 
myneliu augą ir beveik visi 
gerai uždirba ir turi pinigu.

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS
i ... MALDA ... ;

; Viesz. Jėzaus ir ; 
: Motinos Szvencz. •

RINKIMU
PASEKMES

Iszaiszius Andrejui 
Viszinskiui

Baisiai daug namu yra sta
toma priemiestuose, nes baltie
ji žmones stacziai bėga isz di
desniu miestu kur juodukai 
ima visa miestą užvieszpatau- 
ti.

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

mieganczios

bažnyczioj

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

Tike praėjo laibai gyvi ir gana 
svarbuo Politiniai Rinkimai. 
Alne jos partijos buvo labai 
garsios ir kaikuriuose atsitiki
muose laimėjimas invyko ne 
per daugiausia, balsu. Buvo vi

Jau Andrei Viszinski 
Kuris žudė ir carą 
Nuskrejo nuo 'žemes 
Tiesiog1 iii pragara, 
Kur Stalinas tankiai 
Su senu Judosziu 
Pąplepia kaip girtas

Senesnieji žmones ilgiau gy
venai ir laikosi savo namus; už 
tai jaunesnieji turi kur toliau 
jieszkotis sau namu. Už tai biz
nis geras tiems kontrakto- 
riams kurie tuos naujus namus 
stato.

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

namu savininkai, jus galėtu
mėte ankseziau darbo jieszko
tis.

Žmones vis kraustosi, vis 
važiuoja kur. Texas valstija 
baisiai staigai auga ir didėja. 
Vakariniu valstijų miestai au
ga, nes daug biznierių ir fab
rikantu kraustosi tenai isz 
Sziaures, nes tenai nėra nei 
unijų,nei visu tu bedu su uni
jos bosais, ir algos tenai ma
žesnes.

Naujosios Anglijos valstijų 
miestai yra labai nukenteje, 
nes isz ten baisiai daug žmo
nių kraustosi. Taip pat ir 
Pennsylvanijos valstijos mies
tai yra nukenteje nes ežia mai
nos prastai dilba ir daug 'žmo
nių važiuoja in “virszines” ar 
iii kitus didesnius miestus, kur 
darbu daugiau randasi.

Floridos ir Calif ornijos 
miestai paszieliszk&i auga. 
Czia szimtai tukstaneziu žmo
nių važiuoja, darbu jieszkoti.

Bet tik žodis atsargos ar pa
tarimo, kaslink valstijų kaip 
Calif orui ja. Jeigu ketinate te
nai važiuoti darbo jieszkoti, 
nepamirszkite kad jus tenai 
turėsite isžgyventi net tris me
nesius pirm negu jus galesite 
darbo kur nors praszyti. Tik 
jei'gu jus tenai savo namus nu
sipirktumėte ir galėtumėte 
priparodinti kad jus esate tu

Treczdalis visti 'motoru 
sziandien dilbai sztoruose ar 
fabrikuose. Daugiau ženotn 
moterų dirba negu singeliu, 
senmergių. Iszrodo kad dau
giau senmergių gali gyventi 
be darbo negu ženotn moterių.

Valdžia teipgi prancsza kad 
daugiau moterių valdo visus 
szeimynos pinigus negu vyrai, 
ir daugiau moteriszkiu turi 
daugiau pinigu negu vyrai. Ir 
dar toliau valdžia pranesza 
ir paskelbia kad senesnieji 
žmones turi daugiau pinigu ne
gu jaunieji, nežiūrint dideliu 
algų. Mat jaunieji daug visko 
'perkasi ant iszmokesczio, o se
nieji, su savo pensijomis turi 
pinigu ir mažiau pralaidžia.

Amerikoje dabar randasi 
daugiau naszliu negu vyru, bet 
tos naszles turi daugiau pini
gu negu tie vyrai.

Gyvanaszliu teiipgi 
randasi Amerikoje. Apie trys 
dsz keturiu gyvanaszliu vėl ap
sigeni ja po trijų ar keturiu me
tu.

daug

šokiu užmetimu isz abieju pu- Ir su Barabosziu 
Ir kur yr’ Leninas 
Ir kita go veda 
Ka pragare kipszu 
Meszla irgi ėda. 
Nes tokie mat niekszai 
Kaip kad jie czia buvo 
Visi kaip kad vienas 
In pieklan sugriuvo... 
Nes tokie in dangų 
Nebegali patekti — 
Juos dangaus sargyba 
Spiria pieklon bėgti, 
Kaiįp' kaulais prispyrė 
Net Liuciperuži 
Už maiszta priesz Dieva 
Ir szokt in piekluže.
O tarpe Maskolių 
Maiszta ir Leninas i
Šukele priesz Dieva, 
Todėl ir spirginąs 
Ir jis pieklos srity 
Szale kipszu vado, 
Kur užklist ir kiti 
Gal ka kelia rado. 
Kaip dabar užklido 
Ir Andrei Viszinski, 
Žinomas del tulu 
Ir kaip Du rak svip.sk i, 
Nes ji kaip Stalina, 
Tikrai Džugaszvili, 
Irgi pravardžiavo , 
Net ir žmones žyli. 
Nes vertas yr’ to jis, 
Vertas yr’ paniekos, 
Kad žudo jis žmones 
Tarytum kaip siekus 
Ir buvo iszdidus 
Kaip, kad Liuciiperius, 
Kuris net priesz Dieva 
Sziausze savo szerius.

siu. Amerikiecziai ta viską su
prantą. Kova baigta: laimėto
jai ir praloszejai vėl stoja ko
von už tuos dalykus kurie veda 
prie taikingo ir laimingo gyve
nimo szioje szal’yje. Ta Ameri
kiecziai žino isz patyrimo ir ar
timo susiejimo su rinkimu vei
kimu, kuris iszsivyste szalyje 
kur laisve- vis viską valdo.

Bet užsienyje nuomone prie- 
szingas veikimas, kitokia. 
Kandidatu žodžiai, tarti kovos 
karszcziuose, iszpusti ir nesu
prantami. Menkiausias prane- 
szimas aipie svetima, politika 
iszdestintas ir visaip iszaisz- 
kintas. Ir kaikur net baime pa
sirodė kad laimėjimas vienos 
partijos ir ne kitos galės per
traukti Amerikos pagelba ar
ba susiaurinti Amerikos veiki
mą in bendra, visa pasauli api- 
manezia apsauga, priesz Komu
nizmą.

Raszydami aipie rinkimus sa
vo laiszkuose in užsienyj yra 
gerai pabrėžti jog Amerikos 
rinkiniai parode kad szis 
krasztas sutinka del bendru 
pagrindiniu svetimos politikos 
punktu. Svarbiausi isz kuriu 
yrą, ant toliau tęsti musu pa- 
gelbos ir bendros apsaugos 
programas: remti Jung. Tau
tas: insteigti stipru frontą 
priesz Komunizmo iszsipleto- 
jima: ir galutinai siekti taikos 
ir laisves visiems žmonėms. 
Tas tik sustiprins žmonių už
sienyje pasitikėjimą Amerikie- 
eziems. Ir iparodys jog Suvie
nytos Valstybes yra rimtas'ir 
stiprus visiszkumo prieszas..

Toja valandoja prieszalinem 
pakajuja trinktelėjo, rodos isz 
pisztalieto' szove, o drauge ir 
suskambėjo, rodos kad kas sze- 
pa su bludais iszverte ant as
los.

Visi tris paszoko isz vietos 
su didele baime, ponia Jonsto- 
niene 'pabalo kaip drobe, pats 
jos teipos-gi ne mažai persu 
gando, o ir tarpas 'susimaisze 
ir tarė už valandos. .

— O tai kas? Czion negero-

gai i būtie?
Ir tai pasakęs, uždege žva

kių, paėmė pluoszta raktu ir 
atidarė duris in paszalini paka- 
juju. Vienok tuojaus žiburi už
gesino ir vienlaik kitam kam
pe pakajaus sutrenkė kaip di
delis griausmas, jog net asla 
sudrėbėjo ir langai suskambė
jo-

Iszgastis drąsuoli! buvo ne 
maža ponią Gertruda drebėjo 
kaip' lapelis, vyras josios norė
jo žodžais apmalszint, 'bet tojo 
lupos kažin ka sumurmėjo, jog 
ne’jis pats nežinojo ka. Senas 
tarnas kaipo gaspadoris, nevos 
drąsesnis, tylėjo ir in szales 
dairėsi.

— Kas tai galėtu būtie pa
klausė už valandos. Asz pa- 
szauktau pora žmonių, ka 
czion dvare randasi, nes tiejei 
už jokius skalbus svietinius ne 
eitu nakties laikia in pakajus, 
ba tasai baladojimas ne nuo 
gyvųjų paeina.

— Ach! Susimildamas po
nas Gurka paszauke Gertruda 
in sena tania, lauždama rankas 
begkime isz czion, begkime, ba 
asz numirsiu!

— Begkt ne kas, nes m 
kur ? Žūt but juk asz papratęs 
czion but, tare senelis eisiu 
persitikrini, kas ten dabar ba- 
ladojesi.
' — Bijok Dievo paszauke 
abudu Jonstonai nedarikieto.
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Dalbar jaunos motinos pa
gimdo daugiau vaiku negu 
mergaieziu. Iszrodo kad jau
nos motinos dažniau (pagimdo 
vaikus negu 'mergaites, nors 
taip mums daktarai aiszkina.

Dabar, Amerikoje randasi 
apie szimtas szeszios deszimts 
keturi milijonai gyventoju.

Mes szitas žinutes, kaip visz- 
ta grūdus, susirankiojome isz 
visu kampu ir krasztu.

Demokratai, per pastaruo
sius rinkimus norėjo sumuszti 
viena politikierių, jie daug 
apie ji žinojo, bet paskui nuta
rė ji palikti ramybėje. Jie vis
ką žinojo apie to augszto poli- 
tikieriaus meiluže, sugulove, 
bet norėjo jo žmona inžeisti ir 
už "t ai jie leido ji laimėti tuos 
rinkimus, 'bet jam davė žinoti, 
kad jeigu jis antra karta stos 
iiii rinkimus del bet kurios vie
tos jie paskelbs ne tik jo mei
lužes varda, bet laikraštinin
kams paduos paveikslus jųd
viejų, kurie jo politikos, kar- 
jiera tuojaus užbaigtu. Jie sa
ko jie žino kur ir kiek laiko jis 
kas sail vaite praleidžia su ta 
savo meiluže, ir jie turi pa
veikslus kurie'parodiniu ka jis 
su ta savo sugulove daro.

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKI!!

arba pradžia 
SKAITYMO

...if... ;!
RASZYMO j:

64 pus. Did. 5x7 col.j:
Dabar Po 25c. ;

Saule Publishing Co., Į
Mahanoy City, Pa., U.S.A. 1

Pypkes Durnai

Tu Greitai Mane
Užmirszi

Tu greitai mane užmirszus 
apleisi,

Laime atrasi kitur;
Mane apleidus tu kita 

mylėsi,
Su juo iszkeliausi svetur;
Tu kita dranga gyvenant 

sutiksi,
Busi linksma visados;
Kita pažinus, tu mane 

užmirszi,
Asz-gi tavęs niekados.
Buk-gi daug kartu be 

manes laiminga
Drauga geresni pažink,
Taji, kuris tave mylėjo 

nors karta,
Amžiuje savo atmink!

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

Istorija Apie
ATSITIKIMAS ::

:: SENAM DVARE
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Halszka isz Ostrogaus ir jog 
kožna viesulipga nakti vaiksz- 
tineja po pakajus, lauždama 
sau rankas ir graudžiai dejuo
janti. Nes ir tai bus žmonių 
pramanyta.

— Tai niekur su ja nepasi
tikai? Paklausė Jonstonas 
akys isz baimes pastatytas.

— Niekad, kaip Dievas 
dangui! Atsake senas tarnas, 
isz pradžios po szventai teisy
bei, kada užgesindavau žiburi 
ir atsiguldavau miegot, girdė
jau visados kokius tai dejavi
mus, ka toki szlaužinejant 
prieszaliniam pakajuje.

— O mano Dieve pertrauke 
Jonstoniene didelei pabūgus 
tai czion vaidinasi!

Man apie tai kalbėjo, kalbė
jo—

— Tai szlektai jums apie 
tai kalbėjo atsake tarnas ba 
asz pats savo, akimis persitikri
nau, jog tai buvo szposas vėjo 
kinis veržėsi per plyszius, nuo 
lango.

taisydamasis turiu' aut save 
Ignoseli su Motina Dievo, pa
šventy ta per pati popieiži Ry
motai nebijau nieko.

Kalbesiu priek tam poteriu, 
o pikta dvase prie manės nesi- 
kabiiis norint ir darytu kokias 
kludes.

—« Eikime-gi visi, ba tavęs 
vieno ne leisime.

— Eisime, eisime, pritarė 
ponia Gertrūda o senis velei 
uždege žiburi, apdengė su del
nu idant trauktis ne užgesintu 
ir imdamas už klamkos, tarė:

— Eikime-gi vardan Die
vo, jeigu tekis noras jusu, nes 
žiu rokite, kad nesi'bijotumet, 
norint ir reikėtų su kokia dva
sia pasitikt.

Dievas mus apsaugos!
Ponia Gertruda - drebėdama 

prisiglaudė prie savo vyro ir 
tuojaus senas gaspadorius ati
darė duris inejo pirmutinis, o 
paskui jin Jonstonai.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
YTa 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-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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

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

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

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

No J 33—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, £0c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią 
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
lapiu, 20c.

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; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
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

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztm

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., - Jj. S. <

svip.sk
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Apie Kalvi Paszku
(Tasa)

Tarp rodininku visi jo rodos 
klausė. Ne tiktai miesteliai gy
ventojai paguodoje ji, nes ir 
poniai isz aplinkines, ba nevie
nam paskolino pinigu.

Ant kiek Paszkui sekesi vi
same ant tiek neturėjo ramu
mo duszios.

Ne vienas kūdikis ne daejas 
metu numirinejo ant kokios tai 
navatnos ligos isz ko tėvai tu- 
rejo dideles gailės. Norėdami 
Dieva perpraszyt, davinėjo 
Paszkus gausos almužnas, pa- 
szelpinei biednus, nes viskas 
tas nieko negelbėjo. Toliams 
Paszkus suvis persimainė ant 
ne kam tikusio1 'žmogaus, ir 
daugiau tikėjo in 'žinoma negu 
in Dieva.

Pradėjo teip deszimts metu 
nuo augszcziau ą'praszytu atsi
tikimu. Vardas Paszkaus augo 
su kožna diena, o mat Czaika 
apie tai rūpinosi, kad jo žentais 
atsiženklinetu už visus.

Del miestiniu reikalu nepa
vydėjo pinigu, pastate nauja, 
rotuže už savo pinigus ir da ke
lis miestiszkūs namus del sa
ves pastate puiku mūra.

Mieste 'žmones pradėjo kal
bėt, jog kaip tiktai sena 'bur
mistro pasibaigs laikas dinsto, 
tai tikrai Paszkus liks aprink
tu. Nes Paszkus jau nesulauke 
to 'garbes. Suvargintas' savo 
gyvastyje sunkiom praeigom, 
ir teipos-gi i^zmetinejimais 
sanžines, pradėjo kas karta la
biau nykt ir staigu žinksniu 
prisiartino prie smertieis.

Toje smertis priskubino da 
szitas atsitikimas. Kertant 
bruzginus pakrasztyjo upes 
Odros užtiko vienas isz darbi
ninku nuogus kaulus iiužudin- 
to ubago per Paszku. Terp kau
lu kisziojo su rudes 'peilis Pasz
kaus kuris paliko. Darbininkas 
paėmė peili, misicTyvines ant 
kriaunos pravarde Paszkaus ir 
nunesze jam taji peili.

Paszkus pažines savo peili, 
baisiai persigando rodos jam 
jog jau viskas iszsiduos, nuo 
ko pralobo ir jog ubaga nužu
dė.

Czaika teipos-gi tame laike 
buvo kada darbininkas atne- 
sze peili, tas tuojaus sz’ei'p teip 
numelavo, gausiai apteikė dar
bininkas nes Paszkus niekam 
nesidavė apsimalszint. Peilis 
kuris jam netikėtai likosi ini- 
teiktas, viską ant kart jam pri
mine ka pikto savo praeitam 
gyvenime papilde. Inisisirgo 
velei sunkiai: velei karsztis ap
ėmė klejojo ir plovojo nesu
tvertus daigtiis ir neiszsiblai- 
ves iki pabaigai, numirė.

Matome dabar kaip vargin
gai pabaigė tiejei, kurie yra 
atsidavė svietine imamonai ir 
jo'g per pinigus doriauses 'žmo
gus pavirsta ant didžiausio 
piktadario. Kokia-gi nauda tu
rėjo Paszkus isz savo skarbu?

Pakramta sanžines, nėra 
mum nuolatine ir kaip jisai pa
baigė ta varginga gyvenimą.

*♦* *♦*

'N umirimas ■ Paszkaus visus 
miesto gyventojus parėmė:

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

N i e k as 11 e d a s ipr a to p r i e žas - 
tęs ka jo smerti priskubino, 
per ka visi gailėjosi ir buvo la
bai iszkilmingos laidotuves.

Ona apverkinejo labai ilgai 
savo vyro ir norint senas tėvas 
Czaika gana ramino, vienok 
buvo neapmalszintam gailesty
je.

Ir Czaika nemažai susirūpi
no isz smertes savo 'žento. Visa 
praeito atsinaujino jam at-

Užganadinima isz saves, 
Pasekme gyvenime ir laime 
Gali turėti žmogus kuris turi 

supratima ateities,
Kuris gerai apmansto ii; 

žiuri in ateiti.
Kožnas isz mus, kada 

daeinaine in metus,
Žinome kad gyvenimas ne 

yra. amžinąs, 
Ir ne yra ilgas.

Gyvenimas trumpinusi su 
kožna valanda,

Diena ir kožnu metu,
Vis areziau artinamas prie 

galo musu keliones.
Jeigu gyvensime szitokiu 

budu,
Kad suvalgysim rytoj ta, 
Ka sziandien uždirbame, 

Jeigu neapmanstysime kas 
bus po ryt,

Už menesio ar meto,
Tai galime sau isz kalno 

pasakyt,
Kad užganadinimo ir 

Laimes niekados 
nepasieksime.

Todėl, idant isz musu 
darbo turėti nauda, 

Isz jo koki vaisiu ateityje.
Privalome visados savo 
Užduotis iszpildinet su 

misle apie ateiti, 
Su misle apie nauda, 
Kokia patys galime 

dastoti, 
Jeigu taji darba gerai

Atliksime ir gerai 
iszpildysime.

Tiktai gerai iszpildytas 
darbas,

Atnesz 'žmogui moraliszka 
Ir pinigiszka užganadinima.* * *

Suczedintas doleris yra 
Doleris sunkiai uždirbtas 

O tai del to,
Kad isztikruju sziandien yra 

Sunku suezedyt taji 
doleri!* * *

Prisakymuose Dievo
a isz k i ai p as a k y t a: 

“Mylėk artima savo 
kaip pats save. ’ ’ 

. Bet dabar pagal naujausia 
'būda tai: 

“Saugokis savo artimo 
kaip velnio!

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

Pirkie U. S. Bonus

Trys Istorijos
Apie Ir landa arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy^ City, Pa.

mintyje, o apsvarstytas, jog ir 
jisai ne yra amžinu, jog ir jam 
gal neužilgo užduot rokunda 
priesz Teisinga Slidžia, baime 
piriminejo ant atsiminimo, 
kaip sunki bausme galiji pa
tikt ateinaneziam gyvenime. 
Tokiomis mislimis nuolatos 
vargintas ir smutnom jaustom 
vargintas, pradėjo 'Czaika kas 
kartas, prisivers! prie Dievo 
prižadėdamas pataisa gyveni
mo ir pakilta. Malda ir geras 
noras pataisos gyveninio su
darė su tikra gaileste szirdyje, 
pastanavijo žūtbūt palengvint 
sanžine ir -spaudženti sunku
ma nusidėjimu pastanavijo 
pripažint viską, isz kur su 
Paszkum ėmė skarbus del 
miestines valdžios atiduot yisa 
turtą, idant toji inteiktu baž- 
n y ežiai ii- ubagams.

Perimtas iki gilumai tuom 
pastanavijimu, stojosi smages
niu ir pastanavijo Onai apie tai 
apsakyt, kai]) godedamasis ant 
žemiszku turtu ir geisdamas 
žeiniszkos laimes, paklausė 
balso velnio ir prikalbino Pasz
ku, idant ta skarba, sukuopin- 
ta per piktadari vietu-o-je ati
duot bažnyczios ir ubagu, del 
saves užlaikyk kaip Paszkui 
užmusze 'žmogų, kuris apie ta 
viską'žinojo ir jog užtai gy
vendamas daug kentėjo, nes ir 
dabar po smert daug kenezia.

— Sziandien jaueziu, kal
bėjo Czaika in duktere jog ne 
yra didesnio prasižengimo1, 
kaip tas, ka isz skriaudos arti
mo nori pralobt tai asz pasta- 
navijau viską atiduot miesti
niai valdžiai, o pats idant tu
rėt sau tykumą sanžines stotis 
velei biednu kaip priesz tai bu
vau.

Jeigu to i nepadarysiu n e tu
rėsit ramumo ant svieto ir po 
smert.

Ona, Dievobaiminga motere, 
kaiip Upie tai iszgirdo, neturėjo 
ka ant to sakyt, tiktai prasze 
tėvo ant visu szventylbiu, idant 
su tuom nevilkintu ir padarytu 
kaip jam geras balsas davinėjo 
rodą, atmindama teipos-gi jog 
Dievas, mielaszirdingas per tai 
pasigailės greieziau ant josios 
vyro, jeigu teip stosis.

Prispaudė duktere prie szir- 
dies savo, o klaupė abudu pra
ėjo, nielst Dievo susimylejimo.

Jeigu butu perkūnas trenkęs 
in sale iii kuria buvo susirinkę 
miestiszki rodininkai, nebūtu 
teip persiėmė kaip apisaka 
Czaikos.

Rodininkai sau už galvos 
pasiėmė, ha ne vienas isz neda- 
leidinejo, idant Paszkus isz to
kio szaltinio pašome savo tur
tus. Prižadėjo Czaikai, jog jam 
ne plaukas nuo galvos nenu- 
puls, jeigu ta visiką padarys 
kaip prižadėjo. Tiejei žodžiai 
teip ji perėmė, jog mėtėsi ant

Ka raszo musu skaitytojas, 
ponas Kazimieras Vaicziulevi- 
ezius isz Elizabeth Port, N. J. 
Gerb. Redakcija “Saules”. 
Prisiuncziu jumis užmokesti 
už mano prenumerata už laik- 
raszti “Saule”. Asz myliu 
skaityti “Saule”, per tai kad 
yra daug visokiu naujienų ir 
pasakų. Su gerais velinimais 
visiems.

keliu ir melde susimylejimo.
Apsimalszines Czaika, nusi

davė tuojaus pas Ona, idant 
del josios apie viską apsakyt, 
paskui visa savo turtą pavedė 
miestiniai valdžiai.

Ir velei susirinko * rodinin
kai miestinai, o burmistras szi- 
taip atsiliepe:

— Mano Broliai! Atidavė 
man visa turtą likusi po numi- 
relui Paszkui. Rei'ke teip 'su
naudot, idant Dievui butu mie
lu, o duszia numirusio aplai- 
kytu iszganima. Asz mistinu 
sziteip padaryt. Dale isz to ati
duot kunigams kad iszdalytu 
tarp biednuju, likuse-gi dale 
sunaudosime ant pastatymo 
koplyczios. Czion pribuna kas 
kartas daugiau Vokiszku Ka
taliku ir iki sziol neturi 'baž
nytėlės, kad savo kalboje galė
tu iszgirst žodžius Dievo. Pa- 
rodikite jiems, jog mes' kožno 
reikalus suprantame, norint 
kas yra. ir nevidonu musu. Pa- 
statykime-gi del ju už tuosius 
pinigus koplyczia. Mes turime 
invales savo kasoje pinigu ir 
nereikalaujame isz to skarbo 
nieko, o ant galo visi žinome 
isz ko tas paeina. Tegul būna 
Vokiecziu gero.

Ir rodininkai priėmė vien
balsiai misle burmistro. Tuo
jaus del formos bažnylezios pa
state koplyezia del Vokiecziu 
Kataliku, kuriem buvo labai 
didelis džiaugsmas.

Czaika pabaigė savo gyveni
mą klosztoryje, kuriame kaipo 
pakutninkas iszpildinejo iki 
smert sunkiausius darbus. Pra
gyveno jisai duktere Ona, ku
ri teiposgi numirė klosztori, 
per daugeli metu meldėsi bo- 
bineziuje bažnyczios ba in vi
durine dryso ineitinet.

Ant to baigėsi apysaka apie 
Paszku ir apie skarba.

—»GALAS—

“We made the $3,500 
down-payment

. on our home
through the

Payroll Savings Plan”

says George King, tire plant 
worker of Detroit, Mich.

The V. S. Government does not pay for this 
advertising. The Treasury Department thanks, for 
their patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA. / • .

Do you think you can’t save money? 
Take heart, you can! Just discover the 
Payroll Savings Plan, as the Kings did. 
What the Plan did for the Kings, it can 
do for you, too!

Whatever you want to save for, the 
Payroll Savings Plan will do it for you!
Here’s how simple it is to have money, 
for all the things you want and need. 
Just go to your company’s pay office and 
sign up for Payroll Savings. You pick the 
amount—a few dollars each payday or as 
much as you like. The money will be 
automatically laid aside for you — before 
you draw’your pay.

Series E Bond pays you interest averag
ing 3% when held to maturity.

Putting aside just $3.75 a week 
can get you $5,153.72!

I
If you sign up to save only $3.75 a week, 
in 5 years you’ll have $1,025.95 — in 9 
years 8 months you’ll have $2,137.30. 
And in 19 years 8 months, $5,153.72! 
All in Bonds that go on earning more! 
This is just an example of how your sav
ings pile up —on the systematic Payroll 
Savings Plan!

Start on the realistic road to 
financial independence — now!

Then, when enough has been laid by, it 
will be invested in Series E Savings Bonds, 
in your name, and the Bonds will be 
delivered to you. Then your savings begin 
to earn more money for you—because each

More than 8 million working men and 
women are saving happily and success
fully on Payroll Savings right now. For 
your family’s sake, and your own, how

- about joining them today?
I
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Atsitikimas /.
/. Senam Dvare

f

pOZNANINIAM apskrityja, 
puse mylios nuo upes Ver

tos, isztolo buvo matytas pui
kus dvaras, apvestas aplinkui 
muru, ha tai 'buvo senovės 
drutviete skarba pyle, o stovė
jo ant iszkelmios vietos. Že
miau nuo dvaro baltuoja mies
telis Szamlutai, kur kitados 
buvo apsigyvenia Czeski Bro- 
lai.

Ant pradžios NVIII-to am- 
žio perejo isz paeiles nuo Sza- 
mo tulskiu del Gurklį, paskui 
del Kostku, stojosi ant galo Jo
no Lonckio, kuris užimtas pub- 
licznais reikalais, retai kada 
gyveno tam dvare. Pamaželi 
pradėjo gest gyvybe tam dvare 
viskas pradėjo aptikt ba ne 
dvaroku.

— Tam dvare pakajuose 
apsisedo dulkes ant puikiu ab- 
rozu ir visokiu papuoszimu.

'Pakajuose gyveno užsilikęs 
vienas isz seniausiu tarnu, mal- 
szus žmogelis, kuris sergėjo 
dvara, sodininkas ir du vaiki
nai, kad szioki, toki davada so
de užlaikyk Kada užeidavo pa
vasaris, tai suszaukinejo žmo

nis isz aplinkines del apvalimo 
sodo ir daržu, tai tame laike 
lig rodos dvara atgydavo, nes 
tolaus vasairos laike iszrode 
ant užkeikto dvaro.

Pakajuose gyveno vienam 
kambaryje tasai senas tarnas, 
su niekuom jisai ne užsidesti- 
nejo, o kone slėpėsi nuo žmo
nių.

Jisai buvo kaip gyvas kuni
gas ir žinojo istorija nuo prose
niu, kurie ta dvara laike, o jei
gu kada, insisznekedavo, tai 
apie viską apsakinėdavo.

Viena karta pabaigoje mene
sio Lapkriczio baisi vėtra bu
vo lauke.

— Viesulą pute per virszu- 
nus medžiu, jog net szvilpe, se
nas tarnas vtenpk n epai s ėda
mas szalczio nei vidsulos, apsi
supęs su skranda pagal savo 
kasdienini papratima, iszejo 

' paszalinem durelėm, isz kampo 
j pakaju ir sznabždedamas pote- 
' rius, perejo per kiemą pasku
banti varpeli ant augszto stul
po, kad užkambyt ant vakari
niu poteriu už duszias numiru
siu broliu.

Vos nustojo balsas varpelo ir 
senas tarnas pasilehkes kalbė
jo pusbalsei. 0 szviesybe am- . 
žiną tegul jais aipszvieczia ant 
amžio amžinųjų Amen, davėsi 
girdėt už bromo kelis kartus 
drūta baladojima ir sznekanti 
baisa kad atidarytu.

— Del Dievo! Nugi kas 
ežia dabar atsivilko in toki 
orą? Ar gal -ponas Kasztela- 
n as ?

— Tuojaus, tuojaus, ne 
szturmavokite, kalbėjo ir jiesz- 
kojo tarp visu raktu nuo bro
mo rakto ir -prisiartinas prie 
spynos paklausė. Kas czion?

Buvo tai senas dvarponis, isz 
senos gimines Kostku, paei
nantis nuo diedu isz svetimtau- 
tiszko gimimo, bet turėjo pri- 
riszima prie žemes kuri ji mai
tino.

Senas tarnas pažino ji ir pat- 
guodavo jo paezia Gertruda, 
kadai pažino ant balso kas pri
buvo, tuojaus atidarė bromą.

Po atidarimui bromo insiri- 
to ant kiemo briczka su trimis 
arklais pakinkyta, o vidurija; 
sėdėjo dvi žmogystes, vyras ir 
motere, apsisuįpia gerai su ka
imais ir ant kaklo su didelėm 
skepetom, jog nei uosiu nema
tyt.

Oras buvo teip, jog Dieve 
susimilk. iSzturmas didelis su 
sniegu ir teip baisiai vejas pu
te su sniegu, jog vos briczkosl 
neiszverte o dvara rodos su že
miu sulygins.

Tuojaus sveczius invede in 
savo pakajeli, o arklus patalpi
no arklinyczioje.

In 'puse adynos viskas buvo 
aptriusta ir pribuvę -sveczei sė
dėjo ruimingam, ipakajuje, ki
tam gale pakaju džiaugdamie
si jog in laika pribuvo ir ga
les pasilsėt po keliu dienu ke- 
iones. •

Senas tarnas ir po draug 
gaispadoris viso dvaro- džiau
gėsi isz svecziu. Tasai sveczes 
vadinosi Jonstonas kone vienu 
metu -su gaspadorium dvaro- ba 
kitados ilgai buvo drauge pas 
kasztelana Loncki.

Jonstonas padavė laiszka se
nam gaspadoriui nuo paties 
pono, prie kurio dvaras prigu
lėjo ir peuekaites laiszka tarė:

— Džiaugiuosiu labai, jog 
man prisakyta ponstva svetin
gai priimt ligi pribuvimui ma
no pono ir kaip galėsiu teip 
priimsiu. Ir man senam pustel- 
niiikui bus ramiau ir turėsime 
apie ka pasikalbėt.

Ne trukus atnesze visokius 
daigtus del parengimo vaka
rienes, o kuom užsiėmė ponia 
Jonsloniene ba norint dvare 
nebuvo žmonių, nes szpižorinie- 
ja visko buvo apszcziai, o skie
pe nepritruko gero yyjnio ir mi
daus apipelijusiuose buteluo-se. 
Po pasidrutinimui terp seniu, ' 
užriszo sznekta, primine sau 
senovės laika, a-pie mažiausia 
daigteli ir atsitikimus, o kad 
jau per ilga laika daugelis isz 
pažinstamu del juodvieju per
sikėle in kita svietą, sznektoja 
paminėjo ir apie nebaszninkus.

— Ar atmenate brangi 
ponstva, kalbėjo senas tarnas 
apie ponia Ludvika, duktere 
Kostkaus storastaus? Buvo tai 
paskutine isz tosios gimines, o 
žmones kalba, jog paskutinis 
patamkais visados pakutavoja 
ant žemes, o laikais ir žmonirn 
rodosi. Nes asz to ja pustineja, 
antras metas pats vienas gyve
nu, o vienok su jokia dvasia ne 
pasitikau. Pasakoja teipos-gi 
jog bokszte nuo žiemiu szalies 
buna juoda panai, nelaiminga

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Futboles Didvyris Meta Loszima Graborius L. Traskauskas lai
dos. KETURI SUŽEISTI

Otto Graham, garsus fut
bolininkas, kurio loszimas 
daug prisidėjo kad Cleve
land Browns futboles ratelis 
galėtu laimėti futboles 
cziampijonata, nusiauna sa
vo futboles czeverykus pas- 
kutinaji syki, nes jis sako

kad jis jau daugiau nebe- 
losz. Jo tėvas ežia su pasidi
džiavimu sveikina savo su- 
nu. Paskutiniame sziu me
tu loszime, Otto Graham la
bai atsižymėjo Detroit Lions 
futbolininkus, kurie staeziai 
negalėjo ji sustabdinti.

Shenandoah, Pa. —
Sena, miesto gyventoja Ag
nieszka Dopkiniene, nuo 105 E. 
Centre uly., numirė pareita 
Ketvcrga, 12:30 valanda po 
piet in Locust Mt. ligonbuteje. 
Gimė Lietuvoje, atvyko in She- 
nadoryje daugelis metu atgal. 
Paliko szeszis suims: Simona, 
Alberta, Juozą, Joną, Pijusza 
ir Jurgi visi isz miesto; dvi 
dukterys: V. Vasseriene ir 
Leona Nuss isz miesto, taipgi 
dvi seserys: Florence Blidanie- 
ne, Chester o kita sesuo gyve
lta Virginioje, taipgi broli Al
berta Lipskis, Minersville, ir 
daug an.uku ir pro-anuku. Lai
dotuves invyko Panedelyje su 
apiegomis iu Szv. Jurgio baž- 
nyczioje 9-ta valanda ir palai
dota in paraiĮujos kapinėse. 
Graborius V. Menkieviczius 
laidojo.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Nuveszti in Shore Memorial 
ligonine tame mieste buvo sze- 
szios deszimts vieno meto am
žiaus Joseph Phelan isz Phila- 
delphijos; penkios deszimts 
metu amžiaus Mae E. Burchill, 
kuri su jo važiavo. Jos sesuo, 
keturios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus Gertrude K., ku
riai koja buvo nulaužta. Ir 
Frederick L. Rest, penkios de
szimts devynių metu amžiaus 
isz Somers Point, kuris ta an
tra automobiliu vairavo. Jam 
buvo strėnos sukrėstos ir pe- 
cziai sužeisti.

VYSKUPAS
ISZGELBEJO

1 
mus del pagelbos.

Laudon sako kad jis nežino
jo kad tai buvo jo sūnūs tamei 
ežere kol jis prie jo priszliauže 
ant tos lentos. Tas jaunuolis 
cziuožinejo ant ledo kai ledas 
sutrupėjo ir jis inkrito in eže- ■ 
ra.

nes jis sako kad dabar atsira
do daugiau svietku, kurie ga
lėtu priparodinti kad jis nekal
tas. Bet tie augsztesnieji teis
mai jo tuos praszymus atmete.

DVI NUOTAKOS
NASZLES

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Žinios Vietines
------ ----------

— Antanas Dalinskas, nuo i 
1038 E. Pine uly'., kuris sirgo į 
per szeszis menesius ir gydėsi j 
in Veteranu ligonbute, Wilkes-Į 
Barre, Pa., pasimirė Ketverge j 
ryta. Velionis gimė Shenadory-j 
je. Per Pirmoji Pasaulini karu, 
jis tarnavo Amerikos armijoje. 
Prigulėjo prie Hall-Reese, | 
V. F.W., Eagles kliubo ir Uni- 
ted Brewery Workers. Velio
nis per daugelis metu pardavi- 
ne’davo alų. Paliko savo paczia 
Helena; du Simu; Mala namie, 
ir Leonarda, kuris tarnauja del 
Dede Sarno in Washington, D. 
C., ir duktere Maryellen, slau
ge, Allentown, taipgi keletą 
anūku ir anūke. Seserį Mare ir 
du brolius: Joną ir Viktorą.

ne: Basniantas. Taipgi ta die
na: 1950 m., trylika kareiviu 
lakiniu žin o, kai eroplanas nu
krito ir sudužo ant Lawson 
Field, Georgia; 1822 m., Grai
kai paskelbi' savo Nepriklauso
mybe; 1950 m., John L. Lewi- 
sas atszaukia draikas minksz- 
tos anglies m aini e r i am s 
Youngstowne, ir paskelbė kad 
visi mainieriai dirbs tik tris 
dienas in sanvaite.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
H daro, Szv. Felikso, o Tautisz- 
ka Vardine: Laimutis. Ir ta 
diena: 1940 metuose Slapta 
Amerikos FBI policija suima 
asztuoniolika. žmonių, kurie 
stengiesi nuversti musu /Val
džia ir uždeli Komunistiszka 
valdžia; 1943 m., Casablanca 
Konferencijoje Prezidentas 
Franklin I). Rooseveltas sutin
ka su Anglijos Winston Chur-

— Žinios praneszta isz Los 
i Angeles, Calif., 'buk buvęs 
į miesto gyventojas, 'Adolphas 
I Laitimikas pasimirė Gruo
džio (Dec.) 23-czia diena 
savo namuose. Velionis nesvei
kai) per koki tai laika. Taipgi 
kitados gyveno Minersvilleje 
ir Philadelphijoje priesz iszva- 
žiaviina in California. Paliko 
savo paczia Carrie, (Otterbein 
isz Pottsvilles); dvi seserys,

(broli ir keletą anūku. Likos pa

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dvideszimts dvieju metu am
žiaus isz to ežero.

Vyskupas William P. O’Con
ner, Madison Kataliku Diece
zijos virszininkas buvo pribė
gės prie to inlužusio ledo ir 
paskui nubėgo in Laudon na
mus jieszkodamas pagelbos, 
kai jis ir kelios seserys, me- 
niszkos buvo iszgirde szauks-

su kuria jis buvo apsiženijes 
tik sanvaite atgal. Ji buvo nu- 
veszta in Memorial ligonine 
kur daktarai sako kad ji ran- 

į dasi pavojingoje padėtyje.
Tie poreles buvo iszvažiavu- 

sios in savo draugu vestuvių 
vakaruszkas kai nelaime atsi
tiko jiems parvažiuojant.

INTARTO ŽMOG
ŽUDŽIO MOTINA

NUSIŽUDĖ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jos intartas už žmogžudyste 
sūnūs, Daktaras Samuel Shep
pard per savo advokata jau du 
kartu kreipiesi in augsztesnius 
teismus, kad butu duota jam 
proga dar syki stots in teismą,

AMERIKIECZIAI 
IR SVETIMOS 

KALBOS 
' t y. i

A

NEW YORK. — Daugelis 
' žmonių mano kad Anicrikie- 
! ežius moka tik viena kalba, sa- 
l vo. Netiesai Pagal neseniai isz- 
leista mokslą, Amerikos ir Kar 
nados kolegija dabar nipkina 
59 kalbas.

Kaip visada, taip ir. sziaii- 
dien, Prancūzu kalba yra pla- 
cziausia. Antroj vietoj, Ispanu, 
ir treczioj Vokiecziu. ylKet 900 
kolegijų ir universitetu turi 
Prancūzu. Isparnu ir Vokiecziu 
kalbu mokslus. Italu kalba 
randame 200 mokyklų. Rusu 
kalba penktoj vietoj ir Portu
galu szeseztoj.

Nuo antrojo pasaulinio karo, 
Amerikiecziai pradėjo visur 
keliauti sutikdami invairiau- 
siu rasiu žmones. Žinoti tik 
Anglu kalba jau ne gana. Ir 
tikras dalykas kad vis-daugiau 
auksztesenio mokslo m staigu 
siūlo svetiniu kalbu mokslius.

Daugiau neggdu tuzinai nio-

Laidojo Panedelio ryta ' su 
apiegomis in Szv. Juozapo baiž- 
nVežioję devinta valanda ir pa
laidotas in parapijos kapinėse. 
•Graborius Liudvikas Tras
kauskas laidojo.

— Internal Revenue ofisas, 
128 E. Centre uly., mieste likos 
uždaryta per valdžia. Su reika-

chilliu pareikalauti isz Vokie
tijos ir Japonijos visiszka pasi
davimu !be jokia sanlygu; 1950 
m., Komunistai painia Ameri
kos Konsulai a Peiping mieste 
ir Amerikos valdžia insako vi
siems Amerikiecziams isž ten 
pasitraukti. •

Panele Mildreda, duktė
Jais turėsite kreiptis in Potts- ponios Onos Czvinskienes, nuo
villes ofisą, kur randasi pacz- 
tiniam namie, Second ir Nor
wegian uly.

— Seredoj pripuola Szven- 
to Arkadijo, o Tautiszka Var
dine: Abaris. Ir ta diena.: 1714 
m., gimė pirmasis Liet, poetas 
Maž. Liet. Kristijonas Duone
laitis; 1822 m., pirmutine mo- 
teriszke bid i Senatorka Aineri-

330 W. Mahanoy uly., kuri u'% 
baigt1 slauges mokslą in Wo
men’s Medical College ligons 
būtoje Pliiladelfijoje, aplaiko 
žinia kad pasekmingai užbai
gė savo vaistine egzaminą del 
slauge, nurse.. Panele Mildre
da dabar prižuri, ligonius in 
Chestnut Hill kigonbuteje 
Phila,įlelphijoje.

laidotas iii Szv. Kryžiaus pa ru
pijos kapinėse in Los Angeles, 
California.

— Pareita Petnyczia, apie 
6:05 valanda vakare, pasimirė 
Ona Tomaliene, nuo 501 W. 
Columbia uly., in Ashland li
gonbuteje. Velione gimė Ma
hanoy Plane. Jos vyras An
drejus mirė 1950 metuose. 
Paliko asztuonis sunu: Edvar
dą, Alphonsa, Petrą, isz mies
to; Aleksandra, Metuchen, N. 
J., Juozą, Oakton, Va., Andre
jų, Lorain, Ohio, Edmundą ir 
Bernarda mieste. Keturios 
dukterys: Petrone, mieste; 
Morta, Phoenixville; W. Soro- 
kienc, Philadelphia ir M. Clen
denny, Ridgefield Park, N. J. 
Dvi seserys: Prane Kuodt ir 
Helena Berease, taipgi broli 
Alberta Berease, Perth Am
boy, N. J., ir du aliuku. Laido
jo Utarninko ryta, isz Grabo- 
riaus V. Menkiecžio koplyczios 
su Szv. Misziomis iu Szv. Jur
gio bažnyczioje devinta valan
da, ir k ima palaidojo in para
pijos kapinėse.

koje, Ponia Hat tie W. Cara
way isz Arkansas; 1945 m., 
Alijantai su Amerikos karei
viu pagelba prasimusza per 
Vokiecziu karo frunta ir vija- 
si Nacius; 1938 m., Sovietu Ru
sijos pirmoji “Raudonoji Ta
ryba” susirinko; 1950 m., trys 
žuvo ir penkios deszimts asz- 
tuoni dingo, kai Anglijos po
vandeninis laivas, submarinas 
“Truculent” nuskendo; 1942 
m., Amerikiecziai tsusikirto su 
Japonais ant Salomon. Salų.

— Matas Gorinus nuo 536 
W. Centre uly., kuris užlaiko 
valgomu .daigiu krautuve, tu
rėjo operacija in Locust Mt. li- 
gonibuteje.

— Ketverge pripuola Szv. 
Veronikos, o Tautiszka Vardi-

A n tanas Palionis, isz 15 
Trentono peczes, puldamas na
muose, pavojingai susižeidė 
savo vidurius ir likos tuojausi 
uuvcsztas in Locust Mt. ligone 
bute pareitai Petnyczia o Suba- 
tos vakaru. 7 valanda pasimi
rė. Velionis gimė Lietuvoje. 
Atvyko iii Amerika daugelis 
metu atgal. Buvo angliakasis 
ir paskutini karta dirbo Park 
Place kasyklose. Gyveno pas 
savo anūke, ponia Antonimu 
(Karalovicziute) Boyer. Pri
gulėjo prie Trentono Socialisz- 
ko kliubo ir Lietuviszkos para
pijos Mąhaniojuje. Laid Jtu ves 
i n vyks .Seredos ryta, fu apie
gomis iu Szv. Juozapo bažny- 
czioje devinta valanda, ir pa
laidos in parapijos kapinėse.

Pinigiszkas Vajus Del 
Gydymo Paralyžiaus 
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Also matching reception cards 
response cards, thank you cards 

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

choice from our 
^Flmver Wedding Line" catalog.
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and announcements
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Wedding

... created by

>
Each distinctive invitation 

thermographed on 25% rag 
china-white vellum paper, 

giving you fine raised letterin® 
that speaks of the 

highest quality.

Yonr choice 
Of SIXTEEN 
individual 
TYPE STYLES
The mo»t 
popular 
»election» 
thown below.

SAULE PUBLISHING CO.
Phone 744-J South And A Street tut u n-. r>o oueet Mahanoy City, Pa.

kyklu siūlo Lenku, Szvedu, 
Norvegu ir Arabu kalbu moks
lus, jau nekalbant alpie susido
mėjimą Kinu, Japonu ir kitu 
Tolimu Rytu kalbomis.

Penkios ar daugiau Ameri
kos ir Kanados instaigos siūlo 
sekamas kalbas: Persu, Turku, 
Korėjų, Serbo-Kroatu,' Czeku, 
Danu, Vengru, Bulgara, Greku 
ispanu, ir Ukrainiecziu. Ketu
rios ar mažiau siūlo Armėnu, 
Holandu, Indu, Indonesian, 
Mongolu, Icelandu, Albanu, 
Thai, Vietnamese. Burmese, • 
Gaelic, iSlovaku, Tagalog, Ti
betan ir Urdu (Vakaru Pakis
tan ).

Viena kolegija ar universi
tetas siūlo Amoy-Kina, Ohere- 
mis (upper Volga) Estu, Suo
miu, Hawaiian, Indostaiiu, 
Iraqi Arabic, Lapp, Lietuviu, 
Malay, Maneliu, Mandarin 
Chinese, Welsh, Pashto (Af- 
ganistan) Uzbee ir Žydu.

Neseniai Prezidentas Eisen- 
howeris ragino Suvienytu Val
stijų pilieczius geriau supras
ti pasaulio 'žmones.

Mokyklose invairiausiu bu
dai vartojami mokinti sveti
mas kalbas. Paprascziausias 
būdas yra vartojimas “tape 
recorders”. Kaikurios iiistai- 
gos turi specialus butus stu
dentams kur Anglu kalbai 
d va u dži am a. K i t o s mo ky kl o s 
turi specialius stalus valgo
muose kambariuose kur moki
niai gali lavinti Vokiecziu, 
Szvedu, Prancūzu ir Ispanu 
kalbas. . • • .

Indomu kad 85%, Amerikos 
kolegijų ir universitetu dabar 
reikalauja kad studentai imtu 
svetimu kalbu mokslus, kur
sus, ir sziandien'svetimos kal
bos mokomos netik auksztės- 
nese mokyklose szioje szalyje 
bet ir pradinėse.

United States Commissioner 
of Education, Earl J. McGrath, 
pabrėžia kad “musu pasauline 
stovi kaipo tauta reikalauja 
kad mes vartotume' ne viena 
bet kelias arba daugiau sveti- , 
imi kalbu, szis pasaulis yra 
toks mažas, musu vaikai daug 
glaudžiau turės gyventi su ki
tu szaliu žmonėmis, ar atliksi
me savo pareigas gerai ar blo
gai, priklausys nuo kaip mes 
suprasime kitus žmoneš ir kai 
jie mus supras ir tik 'žinodami 
kita kalba mes galime jausti 
kad suprantame kita tauta ar 
layinine grupe. Musu pareiga 
duoti musu piliecziams proga 
vertinti kitu tautu lavinimą.

— C. C.
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