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Isz Amerikos
MUSU MOKYKLOS 

MAŽAI KAM 
VERTOS

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos mokyklose asztunto 
skyriaus mokinys negali iszro- 
kuoti ar iszspresti szita klausi
ma: Je’gu vienas paiszelis 
kasztuoja keturis cenuts, tai 
kiek kasztuotu szeszi tokie pai-
szeliai.

Paryžiuje, szesziu metu mo
kinys atsako taisyklingai in 
klausima: Jeigu reikia tvora 
užtverti aplink 145 metru il
gumo ir trisdeszimts asztuoniu 
metru platumo vieta, kuri tvo
ra kasztuoja trisdeszimts fran
ku del kiekvieno metro.

Romoje asztuoniu metu mo
kinys gali atsakyit in klausi
mus, in kuriuos penkiolikos 
metu Amerikos mokinys nei 
nedrysta atsakyti.

Vokietijoje devynių metu 
mokinys daugiau žino negu 
Amerikos High School studen
tas.

Mokslincziai sako kad Ame
rikos mokiniai tiek mažiau mo
ka, už tai kad jiems sportas, 
muving-pikczieriai ir telveizi- 
ja duagiau rupi. Jie toliau 
iaszkina kad Amerikos jauni
mas gali kad ir in augszcziau- 
sius mokslus stoti, bile tik tė
vai turi gana pinigu, nežiūrint 
ar tas jaunuolis yra tam moks
lui tinkamas ar ne. Amerikoje, 
jie sako, mse norime visus isz- 
mokinti nežiūrint ar jie turi 
gana proto ar ne. O Europoje, 
jie sako, mokyklos labai anks
ti paukirsto mokinius in kurias 
mokyklas jie yra tinkami, ir ne 
sulyg pinigu bet sulyg protu 
vaikas ar mergaite gali stoti in 
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Garsus Beisbolininkai Draugo Laidotuvėse

Garsus, anų dienu beisboli
ninkai patarnavo kaipo 
grabnesziai savo teipgi gar
siam beisbolininkui Clark 
Griffith, Washington Sena
tor beisbolininku ratelio sa
vininkui. Jie ežia savo drau
gą palydi isz Hamline Me

DU JAUNUOLIAI
SUARESZTUOTI

Baisiai Sumusze 
Saliuninka

PHILADELPHIA, PA. — 
Du jaunuoliai buvo rasti kalti 
už sumuszima szsezios deszimts t 
penkių metu amžiaus saliunin
ka, Bernard Dougherty jo sa- 
liune, ant Germantown Ave.

i '
Tie jaunuoliai yra dvide

szimts metu amžiaus William
J. Bobeck, ir asztuonioliikos 
metu amžiaus Richard F. 
Brandt. Jiedu saliune baisiai 
sumusze ta saliuninka apie pu
se po vienos isz ryto.

Saliuninkas Daugherty buvo 
taip surnusztas kad jis buvo 
te sanmones visa menesi Tem
ple University ligoninėje.

Sumusze saliuninka tie jau
nuoliai pasiėmė pinigu registe- 
ri nuo baro ir iszsinesze, iszsi- 
eme isz jo apie szeszios de
szimts doleriu ir paskui ji nu
mėtė ant ulyczios netoli saliu- 
no.

Už dvieju dienu jiedu buvo 
suaresztuoti, kai jiedu prava
žiavo isz New York miesto.

Teisėjas Levinthal dar nepa- 
skelbe jiems bausmes, sakyda
mas jis nori dar dažinoti ar jie
du kad nors pirmiau buvo pra
sikaltę ar suaresztuoti. Jis sa
ko kad jeigu pasirodys kad tai 
pirmas ežia j u prasikaltimas, 
jis gal juos pasius in Pataisų 
namus, ir ne in kalėjimą.

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKIT!

EISENHOWERIS
VAŽIUOS NAMO

Apleis Ligonine
Petnyczioj

DENVER, COLO. — Prezi- 
dentas Dwight Eisenhoweris i 
apleis ligonine Petnyczioj ir 
nuskris in Vaszirigtona del ke
liu dienu; paskui, gal Panede- 
lyje, jis važiuos sau namo ant 
savo ukes, farmos in Gettys- 
burg, kur kiek laiko praleis ir 

j gydysis.
Daktaras Paul Dudley White 

szirdies ligos specialistas isz 
Bostono, sako kad pareis vien 
tik nuo paties Prezidento kas- 
link nutarimo apie ateinanezius 
rinkimus. <

Asmeninis Eisenhowerio Į 
Daktaras, Major General Ho
ward M. Snyder tuo paežiu sy- i 
kiu laikrasztininkams pasakė 
kad Eisenhoweris nėra nei žo
džio prasitaręs apie ateinan
ezius rinkimus ir ar jis in tuos 
rinkimus stos ar ne.

Visi jo daktarai sutiko kad 
jis yra gana pasveikęs dabar 
apleisti ligonine, bet jie nieko 
nesako apie tai kiek laiko ims 
Prezidentui visiszkai pasveik
ti. Bet jie tiek pasakė, kad Pre
zidentas pats nežinos apie sa
vo sveikata iki kada po Nauju 
Metu.

Kai kurie Eisenhowerio ar-' 
timi draugai staeziai sako kad 
Prezidentas Eisenhoweris jo
kiu budu nestos in rinkimus. 
Jie sako kad Eisenhoweris dar 
priesz savo liga buvo keletą 
kartu iszsireiszkes kad jis ne-' 
ketina antru kartu stoti in rin
kimus.

thodist bažnyczios, Vaszing- 
tone. Jis buvo palaidotas su
lyg Masonu apeigomis.

Kairėje: James Ritchie, 
George Case, ir Phil Houser. 
Deszineje: Bill Werber, Bill 
Jurges ir Ossie Bluege.
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Amerikos Tautiszka Szvente “Armistice - Paliaubų Diena”

sinti, bet paskui iszsigando ir 
pabėgo.

Visi trys yra suimti ir gal 
bus padėti in pataisų namus. 
Fabrikui buvo daug iszkados 
padaryta nuo to gaisro.

SILPNOS SZIRDIES
KALINYS PASIDAVĖ atstovai

WALLA WALLA, WASH.
— Deszimts kaliniu buvo pabė
gę isz Washington State kalė
jimo. Asztuoni buvo tuojaus 
sugauti. Devintas, trisdeszimts 
septynių metu amžiaus Will
iam Jesse James, pailsės, su- 
szlapes, nuvargęs, iszalkes ir 
susirgęs priėjo prie vienos far
mos, isz kurios jis pats patele
fonavo policijantams kad jis 
nori pasiduoti. Vėliau jis teip-. 
gi pasiaiszkino kad isz to strio- 
ko pabėgti isz kalėjimo jis bu-
vo pamirszes pasiimti liekars- 
tas nuo szirdies ligos, o be ju 
jis ilgai negali gyventi.

Jis kalėjime turi iszbuti tris
deszimts metu už vagyste in 
Yakima apygarda. Kai jis pa
sidavė, jis savo kiszeniuose tu
rėjo apie penkis dolerius. Bet 
jis bijojo net ir puoduką kavos 
nusipirkti, kad kas ji nepažin
tu.

Ant rytojaus paskutinis isz 
tu pabėgusiu kaliniu buvo pa- j 
gautas. Jis yra keturios de-! 
szimts dvieju metu amžiaus) 
William P. Lee, isz King apy-j 
gardos, Seattle. Jis yra nuteis-! 
tas ant dvideszimts metu in ka- į 
Įėjima.

VAIKAI UŽDEGE
FABRIKĄ

PHILADELPHIA, PA. — 
Trys jauni vaikai prisipažino 
kad jie buvo uždege J. F. Nei- 
dinger kompanijos fabriką, ana 

j sanvaite.
- Ugniagesis Leitenantas Da

vid Reeves sako kad tie vaikai 
prisipažino; jie yra deszimts; 
metu Lloyd Howard, jo brolis 
septynių metu Carl, ir septynių 
metu Richard Davis. Jie sako 
kad jie bovinosi su degtukais 
ir kai viena deganti degtuke! 
nukrito ant popierių ir skudu- 

i ru krūvos, jie stengiesi užge

AUTOMOBILIUS SU 
KAILINIAIS

PAVOGTAS
SCRANTON, PA. — Auto

mobilius, kuriame buvo dvide
szimts penkių tukstaneziu do
leriu vertes kailiniu buvo pa
vogtas, kai savininkas buvo už
ėjęs pas viena kostumeri, vie
name sztore.

Policijos Kapitonas Edward 
J. Kelly sako kad Feliz Butter- 
fas saiko kad jis buvo savo au
tomobiliaus duris užrakinęs 
kai jis in ta sztora nuėjo. Bet 
sugryžes už penkiolika minu- 
cziu jis nei savo automobiliaus 
nei ttu kailiniu, fur-eoatu ne
berado. Jis sako kad tie kaili
niai nebuvo apdrausti.

EROPLANAS
NUKRITO

Keturi Žuvo
; SEOUL, KORĖJA. — Ame
rikietis lakūnas ir trys Lenkai 

žuvo kai mažas armi
jos eroplanas nukrito ir sudu
žo.

Tuo laiku labai snigo ir vos 
buvo galima matyti per ta 
sniegą. Nelaime atsitiko apie 
trisdeszimts myliu nuo Kun- 
san miesto. Visu žuvusiu var
dai yra sulaikyti.

Rear Admirolas Walter E. 
Moore iszreiszke Amerikos už
uojauta Tautu San jungai ir 
Lenku komisijai.

MOKYTOJA ŽUVO

Automobiliaus
Nelaimėje

TRENTON, N. J. — Ponia 
Helen E. Hart, penkios de
szimts penkui metu amžiaus 
Anglu kalbos mokytoja in Ha
milton High School, pasimirė 
Szvento Pranciszkaus ligoni
nėje, apie penkta valanda po 
pietų. Ji buvo labai sužeista 
kai jos automobilius susimusze 
su kitu automobiliu apie va- 
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SŪNŪS INTARTAS

Motina Nužudinta
YORK, PA. — Keturiolikos 

metu vaikas yra intartas už 
savo motinos nužudinima. Mo
tina, trisdeszimst dvieju metu 
amžiaus Ponia Mary Schmuck 
buvo isz užpakalio nuszauta ’fcu 
vienu szuviu, kai ji ėjo in sa
vo namus.

Jos sūnūs, keturiolikos me
tu Raymond buvo supykęs ant 
savo motinos už tai kad ji jam 
buvo liepus sugražinti karabi
nu, kuri jis buvo pasiskolinės.

j Kai jis nuszove savo motina 
jis ta pasiskolinta karabina pa- 
kavojo darže. Jis buvo ta ka
rabina pasiskolinės nuo Susie
do. Jis policijantams sako kad 
jis taip sau szaudinejo ir vie
nas szuvis ne tyczia pataikė in

į jo motina. Jis tada iszsigando 
ir už tai ta karabina norėjo pa-

I kavoti.

Isz Pavergtos Tėvynės 
♦

Kolchozininkai Yra 
Prastai Apsirenge

Ir Suvargę
Svarbiausias ju drabužis tai 

vatinka. Jaunimas taip pat da
ro suvargusio inspudi. Jei ji 
butu galima palyginti kad ir su 
Vaik. Vokietijos mokykliniu 
jaunimu, tai skirtumas butu 
nepaprastai didelis. Svarbiau
sia priežastis, sunkios gyveni
mo sanlygos, vargas, menki už
darbiai, bloga mityba. Visi 
kolchozininkai nepaprastai 
laukia, kad pasikeistu padėtis. 
Tai, gali sakyti, vienintelis ju 
lūkestis. In kolchozus suvary
tieji prievarta Lietuvos valstie- 
cziai netiki, kad kada nors ga- ! 
lėtu pagerėti ju būkle, jei ne-j 
bus pakeista dabartine kolcho
zine tvarka. Vienok visiems' 
aiszku, kad patys Komunistai 
kolchozines tvarkos gera valia 
taip pat neatsisakys. Del to vis 
lukuriuoja, kad padėti pakeis
tu iszorines aplinkybes.

Žmones isz visokio nusimini
mo geria. Ypacz iszplites sama- 
gono varymas. Vieni geria no
rėdami lengviau užmirszti sa
vo varga už paskutiniuosius 
skatikus ar nudžiautus daigtus, 
kiti, stengdamiesi degtines va
rymu kiek uždirbti ir paleng
vinti savo sunkia padėti. Isz 
centnerio iszvaromu namines • i
ilki 18 litru. Litras parduoda
mas po 25 rublius, kai tuo tar
pu valstybines 100 gr. atsieina 
4 rullius. Paklausa yra didele, 
nes gėrimas smarkiai plinta. 
Geria ne tik vyresnieji, bet ir 
jauni.

Kiek vyresnio amžiaus jau-i 
nimas, kuris Lietuva užimant 
Bolszevikams buvo bent 10 me
tu, retesniais atvejais stoja in 
sekantiems ar in komjaunimo'

Gryszta Valdovas Tremtinys

S'idi Mohammed ben You- I
ssef, (sėdi) buvęs Morocco 
vieszpatystes Sultanas, val
dovas, ežia, su savo dvejais 
sūnumis ir savo trimis duk
terimis atvyksta in Nice, 
Prancūzijoje, isz Madagas
car, kur jis buvo priverstas 

gretas. Szitas jaunimas turi di
desni supratima apie Nepri
klausoma Lietuva ir, atrodo, 
yra didesnėje tėvu intakoje. 
Bolszevikiniais metais gimusio 
jaunimo stoja daugiau. Kiti 
stoja in komjuanimo eiles isz 
iszskaicziavimo, nes jei nesto
si tai neiszeisi nei mokslu, nei 
geresni kur darba gausi. Kol
choze dirbantieji yra prislėgti. 
Jiems yra aiszku kad isz kol
chozo iszeiti ar kitur darbo 
gauti yra beveik neinmanoma, 
gi kolchozuose atlyginimas yra 
pats žemiausias, todėl dirban
tysis tik vargais negalais gali 
isz jo iszsiversti. Net ir dvirati 
insigyti labai suknu. Gal del 
savo sunkios padetise ir dides
nio at karumo Lietuvis kolcho- 
zininkas mažiau kreipia dėme
sio in invairius Komunistu rei
kalavimus, negu pvz. dirban
tieji prekyboje arba pramonė
je. Nekarta kolchozininkai, 
vereziami pvz. užsiprenume
ruoti Komunistišzka spauda, 
tiesiai atkerta, kad tam tiks
lui neturi pinigu. Kai kiti ven
gia eiti in bažnyežias, tai kol
chozininkai in jas eina nieko 
nepaisydami. Gal niekas taip 
nekeikia Bolszevikines san
tvarkos ir nebijo viesziau pasa
kyti savo nuomone, kaip kol
chozininkai. Jie ir taip žino, 
kad ju padėtis del to nepasida
rys blogsene, nes blogesne ir 
negali būti.

Kolchozininkai toli gražu ne- 
aprvpinami taip prekėmis, 
kaip kartais mėgsta pasigirti 
Komunistiszki sziauszdintojai. 
Tai pripažinsta ir ta pati ko
munistine spauda. Pvz. pereitu 
metu “Tiesa“ Nr. 191 rasze, 
kad toks Limos fabrikas Kau
ne iszleidžia blogus vilnonius 
audinius. Inmoneje nėra atkak
lios kovos už puikia gaminiu 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

apsigyventi tremtyje. Pran
cūzai buvo ji isztreme. Jis 
tremtyje gyveno dvideszimts 
viena menesi. Patys Prancū
zai dabar prisipažinsta kad 
jie baisia klaida buvo pada
re.

□ a o
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Kas Girdėt
, ' • • • | ’g • * zv r* ! Asz tannista mvliu, ir noriu kad

dieniniai Kalendoriai 195bm. t z z xxj ge lyg graibo lentos.

nenorite, nevažiuokite, in ran
ka jums nebucziuosin! Tarė sau 
ponas Pavlaviezia ir ranka pa-
mojo in szali.

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

No. 158—A p i e Kapitonai 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas

Pernai nauju bizniu daug 
prasidėjo; trys szimtai trisde- 
szimts vienas naujas biznis at
sidaro.

15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 
sF” Dabar po 50<t arba 3 už $1.25

Adresas:
Fabrikantai rengiasi dar 

daugiau nauju automobiliu pa
gaminti ateinancziais metais, 
nors tu automobiliu pardavėjai 
jau ima nusiskusti kad sunku 
tuos automobilius parduoti.

SAULE PUBL CO Mahanoy City, Pa

ežius doleriu jeigu atsako in 
kelis klausimus nėra jau tokia

neles .Juzės Angaitytes ir .po
nios Julijos Rajauskaites-Szu- 
szienes. Ir jis visais žvilgsniais.

Ar kas galėtu, mums pasaky
ti kiek musu Kongresmonai ir 
Senatoriai musu pinigu kas 
metai praszvilpia ant visu tu 
ilgu kelionių in svetimus krasz- 
tus, kur ne tik jie vieni važiuo
ja, bet su savimi vežasi savo 
szeimynas ir sekretorkas?

Sztorninakai aja.u prisiren
gė Kalėdoms. Jie tikisi kad biz
nis bus dar geresnis negu per
nai buvo. Jie teipgi sako 
beveik visos dovanos yra 
resnos ir brangesnes.

kad
ge-

Dauguma sztoru, kad1 ir ant 
mažu-daigiu garsina kad ne
reikia dabar mokėti, galesite 
po Kalėdų! užsimolketi, ar po 
Nauju Metu.

Moterys ima pirktis daug 
kailiniu, net- ir brangiųjų, kaip 
Mink ir Beaver.

Vaikams daug visokiu zabo- 
vu sztorninkai yra parsitraukė 
isz Vokietijos ir Japonijos.

Daug* szeimynu dabar perka
si antra televizijos setą, kad 
vienas butu vaikams, o antras 
sau, nes vaikams kitokios pro
gramos patinka negu tėvams.

gus, siu gely s, 
alpi e keturis 1 
leriu ant melu 
programa laimėt a tuos $54,090, 
'jis parsinesztu namo lik $25,-

uždirba

la, o Julija Rajauskaite-Szu- 
sziene skambino pianu. Žmonių 
iii ta koncertą buvo prisirinkę

Uzia jau pana Ona nemokėjo 
ant to, ka beatsakyti: stovėjo, 
tylėjo ir raudonavo akis nulei
dusi. Dabar jau. nuo jos viskas 
prigulėjo. Y'alanda patylėjusi 
ji pussznibždžiu atsako:

— Tegul bmia tmp kaip ta- 
mista sakai!

— Tai yra, atiduoti man 
savo rankele ir szirdele.

— Atiduodu, pa;lengvai isz- 
tare pana. Ona.

Ir jie paliko sužiedotiniai.
Už trijų sanvaieziu taipo nu

spręsta a psi veneziavot i.
Kada sužiedotiniai iszejo in 

svetaine, tai atrado czionai be-

taksu. Kad jis tikrai galėtu na
mo parsineszti tuos $64,000, jis 
turėtu per ta programa laimė
ti $448,000.

Laikraszcziams, ipopiera dar

baigos ta. popiera yra pabran
gus szimta asztuoniolikta. nuo-

na.s tos popieros kasztavo sze- 
szios deszirrits doleriu, dabar 
kasztuoja szimta Irisdeszimts 
viena doleri.

Daugiausia nelaimiu giriose, 
miszkuose per medžiokle atsi
tinka pirma medžiokles diena.

Taksos ant naujo automobi- 
liaus tiek kasz'tuoja kiek tas 
automobilius, Angliioje.

Dabar aiszkiai matyti 
nieko- gero neiszeis isz tos kon
ferencijos, Genevoje. Sovietai 
lipszniai kalba, bet vis savo- 
tiszkai viską daro ir varo.

kadi

Platinkit “Saule”

ežio, Szvenlo Jurgio parapijos 
svetainėje (ežiai pat prie Ibažny- 
czios) invyks puikus parengi
mas naudai parapijos. Taigi, 
kas lik galite malonėja daly
vauti tame parengime, nes 
Szvenlo Jurgio parapija da
bartiniu laiku, nors ir turi la
bai protinga ir sumanu kleboną 
Kun. Dak. V.Vtauta Martusevi- 
czia, taczian ir iszlaidu turi 
daug stambiu. Todelei reikia 
parapijai prigelbe'li kaip kas 

yra 
rem-

jancziai ponia Karpinskiene, in 
’kuria ponas Pavlaviezia visu- 
pirmu atsiliepe:

— Poni, norime su pana Ona 
apreikszti, kad mes jau nuo 
szios valandos esame sužiedoti
niai. Už trijų sanvaieziu bus 
musu veneziavone!

— Pone Karpinskiene tik

diena. Bažnyczioje jau buvo po 
dievmaldyStes. Ponas Pavlavi- 
czia su savo snžiedotine pana 
Ona stovėjo jau prie krotu ir 
lauke kunigo ateinant.

Bažnyezia buvopilan žmonių 
ir bajoru, kurie atvažiavo pa
žiūrėti isz žingeidumo venczia
vones savo kaimyno, dvarpo
nio, kuris su clilopais susivie
nijo. Užpakalyje pono Pavlavi- 
cziaus už liudytojus stovėjo du 
jo pažinstamu kaimynu ūki
ninku. Jaunasis kunigėlis at
ėjės veneziavoti ir atsistojęs 
akyvaizdoje jaunavedžiu, pa
sakė jiems Lietuviszkoje kal
boje pamokslą apie svarbumą 
sakramento moterystes. Po pa
mokslo- 1 Jei uviszkoje kalboje 
anuos s u ve m* z i a vo j o.

Kada jie po vencziavones na
mon parvažiavo, tuojaus suva
dino visus savo kumeezius ir 
kaimynus, mužikais, kuriems

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

gali. Prietogi szimtkart 
pro'tingau ir naudingiau 
t i bažnytinius reikalus.

— Vietiname Ukrainiceziu 
sauvai’traszty: “Szliaeh ” “ Ke
lias” laidoje 6-to Lapkriezio 
patilpo gražus praneszimelis 
apie ta, kad Juozas Gustis ])as'- 
kiausiojo laidoje savo menrasz- 
czio: “Lietuviu Naujienuose” 
patalpino paveiksią Ukrainie- 
cziu. Arkivyskupo Ekzarko 
Konstantino Bogaczevškio ir 
atatinkama 'su. jo kartu eile-

Ir tamistos norite 
vesti ? Beisztare ponia 
piiiskiene.

— Norime apsivesti!

apsi- 
Kar-

jVl.ni

sziniais, paskui pakvietė muzi
kantus ir linksminosi su visa

O kaslink Prezidento. Dwight 
Eisenhowerio ir ateinancziu 
rinkimu, tai dauguma jo drau- I
gu sako kad jis nestos in rinki
mus. Ir mes taip spėjame. Kai 
kulrie sako kad butu Republi- 
konu partijai geriau jeigu Ei- 
senlioweris dabar pats pasi
trauktu ir savo vieta užleistu 
Vice-Prezidentui Richard Nix
on priesz rinkimus. /Jie sako 
kad daug lengviau tada bujfu 
Republikonams vėl rinkimus 
laimėti kai in rinkimus stotu 
Nixonas jau kaipo Prezidentas, 
o ne tik kandidatas. Bet 
giai kas isz to bus.

Pypkes Durnai

Ąžuolėliai

— O vietiniame Ukrainie- 
cziu dienraszty: “Amerika” 
pastarojo laiku palilpo pranie- 
szvmas apie mirti profesorio 
Mykolo Biržiszkos paezios, po
nios Bronislavosi Sžemytos Bir- 
žiszkienes. Taczian tame pra- 
neszime ne stokavo taipogi 
rinitu, gražiu, pagirtinu žodžiu 
ir apie pati Profesori Mykolą

bėjo ponį Karpinskiene galva 
linguodama ir peczius trauky
dama.

Pone Karpinslkiene iszbego 
kuogreieziaus vyrui apreikszti 
ta naujiena. Kada tyrui ap- 
rcisske, tnojaus norėjo važiuo
ti prie ponios Montvilienės, ir 
anai vėl jau ant tikro apreiksz
ti, kad ponas Pavlaviezia, su 
pana Ona padare sanderybas, 
bet buvo jau per vėlus laikas 
ir vyras ana sudraudė szi vaka- 
ra’bevažiuoti. Poni Karpinskie
ne ta kelione su didele nekan
trybe atidėjo ant ryt dienos. 
Buvo jau vėlins laikas, kada po 
n as
kiu iszvažiavo namon.

Pa v la-

ii žsira-

tant. Ponu nelbuivo nei vieno. Ir 
teip pana Ona stojosi jauna ja 
Pavlavicziene. O senoji 
vieziene? Ta nabage 
džios savo mare žios nei 
nenorėjo matyti. Kaip
kino savo kambaryje, tai iszbu 
vo tris dienas negerus ir beveik 
nieko nevalgiusi: neinleido 
prie saves netik sunaus, bet ir 
tarnu. Jonas norėjo parodyti 
savo parvesta moteri, bet senu
le neinleido. Ant ketvirtos die
nos tik duris atrakino ir galva 
pro duris iszkiszusi, pažiurėjo 
tarsi norėdama pamatyti savo 
marczia, bet jos arti nebuvo. 
Po valandos vėl duris atraki
nusi galva iszkiszo ir valanda

var-

Kaiip politika dabar stovi tai 
1 mums, isizrodo kad be Eisen h o- 

werio Republikouai vargiai 
galės laimėti tuos rink i mins.

Auga, auga ąžuolėliai 
Kaimo kapuose.
Ant szakeliu szakuželiu 
Amžina rasa.
Jei braukysi rankom 

rasa,
Aszaros byres.
Ąžuolėliai sunkiai nesza, 
Dedas ant peties.
Visa vargo žemes manta, 
Lenkias nuo nasztos, 
Ir girdėt, kaip laszas 

krenta,
Aszaros szaltos.

MOKYTOJA
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Pavlaviezia nuo Karpins- atėjės nebeleido motinai užsi-

Kongresmonai, kurie parei
na isz valstijų kur randasi dau
giausia ūkininku, dabar net su 
piktumu reikalauja kad Vice- 
Prezidentas Nixon ka nors da
rytu farmeriams padėti. Jie sa
ko kad jie nepaiso ka jis darys, 
bile tik farmeriai gaus daugiau 
pinigu isz valdžios. Tie Kon
gresmonai sako kad farmeriu 
bėdos padidėjo kai valdžia nui- 
staite kad mažiausia darbinin
ko alga turi būti ne trys kvo- 
teriai bet visas doleris ant va
landos.

Philadelphia, Pa. —
Suhatojc 5-to Lapkriezio, 
Schurz Memorial Svetainėje 
atsibuvo puikus koncertas pa-

czia

lavicziene, misi is nei per galva 
nepeTejo.

Iszgirdusi, kad ponas Pavla- 
viezia ana nori vesti už moteri, 
ji su savo ausims nenorėjo ti
kėti ir nedrąsiai paklausė:

— Ar tamista,jpone isztie- 
su apie ta szneki, ar juokies?

— Pana Ona! Tarė ponas 
Pavlaviezia rimtai, iįtono per
maina žmogaus gyvenimo yra 
toksai svarbus ir rimtas daly 
kas, kad ežia juoku negali lipt.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
• . . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir
/ \ Motinos Szvencz.

Veneziavone
Pana Ona antra diena po sa

vo sanderybu iszvažiavo na
mon, prie savo tėvu, kurie gy
veno Žemaity joje. Po t riju san
vaieziu ji žadėjo sngryžti ir ap- 
siveneziavoti, kapi jau u|ž kar
ta buvo nutarta. Karpinskiene 
iszleidusi pana Ona, tuo jaus 
lieipe kinkyt arklius in briczka 
ir knogreieziausiai nuvažiavo 
pas ponia Montviliene. Czio- 
nais jau atrado ponai Butri
miene ir ana pana Elena, kuria 
Montviliene isz Vilniaus iszra- 
sze del pono Pavlavicziaus. Ka
da poniai Karpinskiene apreisz- 
ke apie Pavlavicziaus sande ry
kas, tai visos ponias tik rankas 
lauže/dejavo ir stenėjo, tarsi 
kažin ka butu prastojusios. Bet 
vienok paskutinios viltise, kad 
ju vestuives gales sugriauti, dar 
nenustojo. Tapo nuspręsta prie 
ponu Montvilų padirbti arba
ta ir ant anos užpraszyti poną 
Pavlaviezia ir jo senute moti
na. Uzionai jau pone Montvilie-

žemintai melde, kad dovanotu 
jo nusidėjimą, kurio kito kita, 
karta žadėjo nebepadaryti. Me

dina matydama sunaus gailesį, 
dovanojo jam nusidėjimą ir 
abudu iszejo parvestos mar- 
czios pažiūrėti. Ir žiurėjo senu
te in savo marczia ir per aku- 
liorius ir be akulioriu ir ranka 
prie kaktos prisidejuisi, isz to-

szakio ir isz užpakalio ir taip 
tolinus. Bet albelnai sakant pir
mutinis inspudis,'rodos, buvo 
geras. Isz pradžios dar senute 
turėjo savo szirdyje rūstybe 
ant sunaus ir tarsi neapykanta 
an savo szviežios marezios, kad 
ana in ju namus teip netikėtai 
insigrudo, bot laikui bėgant 
iszpamažo isz jos szirdies vis
kas iszdilo. Laikas yra visuge- 
riausis dildytojas visokiu žaiz
dų isz žmogaus szirdies.

— BUS DAUGIAU — ,

Nors ateinancziu metu auto
mobiliai dar labiau pabrango, 
bet iszrodo kad žmones nepai
so ir vis daugiau ir daugiau ju 
perka.

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

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

Ta televizijos programa per 
kuria žmones gauna tukstan-

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

Bet ponas Pavlaviezia suprato 
savo kaimynių politika, apsi
metė liga ir ant arbatos neat
važiavo. Ir moterėlės vėl stenė
jo, dejavo ir dantimis grieže.

ežia sau vaite. Ponas Pa via v i- 
czia rengėsi ant vesielijos. Vi
su; pirmu užprasze savo kaimy
nus, dvarponius, kad atvažiuo
tu ant jo veitcziavones. Bet po
neliai jam atsake kad jie ant 
chlopu vencziavones niekados 
nevažiavo ir nevažiuos. Kad

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

saito Katalogo 
Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis)
talpinasi sekanti skaitymai: j Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
YTa isz maiszo iszlins; Apie bo- < 
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypafa 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 paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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.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 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zpkoninka Bernadina. 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.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

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

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,

dės ir Kitus Dangiszkus Ku- , 
nūs; Meszla-vežis; Grapas; Eg- 
i; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20o.

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. 
25c.

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

180$f>—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. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas

US?0 Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
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 tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U, S. <
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:: MOKYTOJA ::
(Tasa)

Ir teip maža valanda jos iii 
vieno kito žiurėjo, tylėjo ir tik 
dūsavo, tai abidvi gerai supra
to, nors apie ta nei puse žodžio 
nekarta nepriniine.

Kada jos in viena, antra teip 
sau pasižnrejo ir padūsavo, tai 
poni Montviliene atsiliepe:

— Sakyk, ponytele, kas siu 
tamistds sunu Jonu, dedasi? 
Prie musu ir visoje apygardo
je jau sznelya, kad ateinanti ne- 
deldieni bus jo vencziavone su 
ta, (norėjo pasakyti su ta ip pa
keikta Ona, bet užtylėjo).

Poni Pavlavicziene galva pa
kraipė ir atsidėjusi tarė:

— Asz nieko nežinau, tegul 
sau žino!

Pone Montviliene nusiminu
si tarė:

— Bet teip negalima anų 
suleisti, reikia ka. nors daryti, 
ar tamista ta mergpalaike Ona 
pažinsit i ?

— Saugok Dieve! Nei akiu 
asz anos nemacziau! Atsake po
ne Bavlavicziene.

— Ir giltine žino, isz kur 
ana atsivilko! Alau viena pa- 
žinstama sznekejo ant tikro, 
kad ana esanti mergos vai, aaa!

— Dejavo ir pone Pavlavi
cziene.

— Asz tik sitdbuos isz ponu 
Karpinskiu, kad jie tokia, baz- 
lepyczia laiko prie saves ir dar 
už vaiku mokytoja!

-A Dejavo galva linguoda
ma poni Pavlavicziene.

— Palauk! Asz ryto, pat 
prie ponu Karpinskiu nuva
žiuosiu ir liepsiu ta maita isz- 
varyti laukan, gana bus anai 
vaikinius vilioti, anai rulpi tik 
vaikinai, o tuom tarpu ir Jonu
ko negalima paleisti, anam rei
kia kita pirszti.

— Ikonytėje! Buk teip mei
linga.

— Asz.Vilniuje turiu savo 
giminaite, kuri mano nabaszui- 
ko vyro buvo tikra sesuo, kuri 
turėjo dukteri, o ta buvo iszte- 
kejus už vyro ir Vėl turėjo duk
teri, vardu Elena. Mergele kaip 
aniuolelis: linksma, graži, pa- 

< klusni, turtinga ir iszmintinga.
Duok Dieve visoms motinoms 
tokia marczia turėti. Asz misli- 
ju, kad ir Jonui ana tiktu.

— Buk teip meilinga anam 
papirszti! Tarė poni Pavlavi
cziene,. galva linkterėjusi.

Joms besznekant duris atsi
vėrė ir inejo sūnūs Jonas, ku
ris poniai Montvilienei tuiksz- 

■ terejes in ranka, tuojaus szalip 
stalo ant kėdės atsisėdo. Pone 
Montviliene pažiurėjo in Joną 
ir, biski prasijuokusi, tarė:

— Ar žinai, Jonai, mes tave 
apsznekame, o rasit, neteisin
gai?

— Gali būti, atsake Jonas 
šzypterejes, szios dienos svie
tas ir testovi ant alpsznekejimo 
vienas kito.

— Duok Dieve, kad tai bu
tu neteisybe,‘bet visi žmones 
visoje apygardoje drąsiai szne- 
ka, kad tamista su pana Ona at- 
ei nanezi ame 11 ede I d i e n y je žad i,

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

apsiveneziavoti! Atvažiavau 
apie ta pasiteirauti.

— Teip! Žmones daug dau
ginus žino už mane. Kad asz 
tiek žinoeziau apie save, kiek 
žino apiemane mano kaimynai, 
tai ir mano galvoje pssimaiszy- 
tu!

— Jonai! Tarė poni Mont- 
j vilione tarsi priėteliszkai, bu
kime atvirais: asz esmi jau se
na, ant svieto begyvendama 
daug viso-ko maeziau ir nemaž, 
pati isztyriau; tu esi dar jau
nas, pradžia dar tavo gyveni, 
mo ant szio svieto, paklausyk 
mano rodos: pamesk ta litvo- 
mane Ona! Ar-gi ana tau yra 
lygi? Tu esi bajoras, o ana gil
tine žino, kas ir isz kur apsivil
ko! Nedaryk gėdos savo bajo- 
riszkani stonui. Nori vesti mę- 
teri, vesk, bet asz pati galiu bū
ti tau pirszliu.

— A ežiu tamistai už ge
ras rodąs ir už pirszlybas, bet 
isz to viso, rodos, negalėsiu pa
sinaudoti! Tarė Jonas, galva 
linkterejes1 ir norėjo szalyn pa
eiti.

— Palauk, Jonai, tarė pone 
Montviliene, asz nesuprantu, 
delko tau ta Ona in galva in- 
smego ? Ar ana, viena ant. svie
to tėra ? Klausyk mane, asz 
Vilniuje turiu savo gimines 
mergele kaip lelele, kad tu ana 
paregėtum ir apsilaižytum, o 
ar tu žinai, kiek ana kraiezio 
turi? Penkiolika tukstaneziu 
rubliu grynais pinigais!

— Kad ana. turi penkiolika 
tukstaneziu rubliu grynais pi
nigais kraiezio, asz tani visai 
tikiu, bet juk žmogus su vienu 
kraieziu negali gyventi. Rasit 
ana man gali nepatik arba asz 
anai galiu nepatikti, kas tada 
bus? Apsivencziavojus mums, 
kraitis gali kokiu nors budu 
iszsprusti isz ranku, o mes vis 
paliksime ir turėsime gyventi.

— A b ai, ai! Užtikriniu, 
kad ana tau tik ir tu anai tiksi 
o gyvesite, kaip Adomas su 
Jieva rojuje, tvirtino poni 
Montviliene.

Jonas atsikėlė nuo kėdės ir 
norėjo iszeiti laukan, bet po
nia Montviliene suszuko:

— Palauk dar Jonai! O 
kaip bus su mano Elena? Rei
kės paraszyti laiszka, o rasit 
telegrama pasiusti, kad atva
žiuotu? Teip?

Jonas poniai Montvilienei 
dar karta padekavojesi už jos 
pirszlybas ir matydams, kad 
nebus galo kalbai, pasiėmęs ke
pure, iszejo laukan, o poni 
Montviliene su Pavlavicziene 
pasilikusi suruokavo, kad ta 
Elena isz Vilniaus reikia paf- 
gaibenti Jonui parodyti, o ra
sit... Tuom tarpu ponios. Mant- 
vil ienos pirszlybos ant to ir pa
sibaigė.
Tolesnis Trūkis Lietuviszkos

Lekcijos
Buvo nedelvakaris. Pons 

Pavlaviezia, pasiėmęs Lietu- 
viszkas knygas, atvažiavo in 
Daugelįsakiusi prie panos Onos 
ant lekcijos. Poni Kavpinskie- 
ne poną pavlaviezia visados 

j priimdavo su linksmu isz. szyp- 
sojanėziu veideliu, bet szi-kar- 
ta kažin delko pasveikino labai 
susiraukusi, tarsi atrp ju butu 
prabėgusi kate nesutikimo ar
ba piktumo. Apie ta ir ponas 
Pavlaviezia užkarta persegejo. 
Kada panai Ona inejo in svetai
ne ir pasisveikino su ,ponu Pav
laviezia, poni Karpinskiene dar 
didžiaus susiraukė. Ponas Pav

laviezia jau isz veido ponios 
Karpinskienės suprato, kad 
ežia turi būti kokia nors intri
ga. 1 s zipr aidžios visi trys maža 
valandėlė sėdėjo ir tylėjo. Buvo 
jau laikas vienam isz ju atsi
liepti apie pagada, nuo kurios 
visi musu ponai pradeda kalba. 
Ir poni Karpinskiene neužvylė.

-— Bet i r pagada t arime da
bar nebloga, atsiliepe ji.

— T-e-e-eip! Užsimislijes 
patvirtino ponas Pavlaviezia.

I-i-i! Per uosi ikterejo ir 
pana Ona.

Ir ve! visi nutilo. Kažin del-

Hei, jus nekurios Klevelando 
bobeles pasilaukite, 

Kitu taip per dantis 
netraukite, 

Ba kaip in sžtora- sueinate, 
Tai visokius niekus 

surandate, 
Girdėjau kad ir tankiai 

susimuszate, 
Viena kita neapkeneziate, 
Vadinatės save poniutes, 
Bet pasielginejate kaip 

tikros kiauliutes, 
Randasi lenais ir merginu 

perkytrusiu, 
Kurios ant visokiu budu 

nusimano, 
Ir jau ne viena vyra 

sau gavo. -
* * *

Taip, taip esate kvailps 
mano lelijėles, 

Neturite probo kaip reikia 
Už tai ir vyrukai jus 

peikia, 
Ir rūgo jale ka,d jus 

vyrai iszjuokia.
Ba nenorite isz progos 

naudotis,
Del geru vaikinu c?

pasidaboti, 
Jeigu kelios nueina

ant veseilos, 
No s i rieczia kožna seile, 
Ir bile kokis smirdelius, 

Ka ant kaklo platus 
kalniečius, 

Greicziausia prie tokio 
glaudžiasi, 

Kaip kokios monkes 
szaiposi.

Jeigu davadnas vyrelis, 
Tykus kaip kokis 

avinėlis, "f
Tai visame ji pamegdžioje, 
Apie tokius visai nedboja.

Asz sakau ne in viena 
mergele: 

Nesivalkiok, nes žmones 
Tokes merginas iszjuokia, 

Sėdėk namie, mazgok 
d isz i u s , 

Szvariai grinezia užlaikyk, 
Naktimis autobiliais 

nusitraukyk,.
O ilgai nemergausi ir 
Davadna vyreli greit 

gausi.
Sėdėk namie ir skaityk, 

Savo gyvenimą gerai 
apsvarstyk, 

Gal neužilgio Dievas duos, 
Kokis vyrelis pas tave 

apvažiuos, 
Su tavim apsipaeziuos. 

ko kalba szi karta neklijavosi. 
Poni Karpinskiene valanda pa
sėdėjusi atsitolino szalyn. Pav
laviezia su pana Ona pasilikę 
tuojaus pradėjo savo lietuvisz- 
ka lekcija. Per ta. keletą mene
siu ponas Pavlaviezia lietuvisz- 
ka kalba jau ant tiek pramoko, 
kad su. pagelba žodyno jau ga
lėjo skaityti lietuviszkai kny
gas ir laikraszezius, o ko nesu
prato, tai susiraszydavo ant 
popieros ir nuvažiavęs in Dau- 
gelisizkius pas pana Ona. paši
lei raudavo. Teip ir dabar, pri- 
siraszes pilna lalpa lietuviszku 
žodžiu ir sakiniu, atvyko pas 
pana Ona pasiteirautu ir pasi
mokinti. Pana Ona jam to 
mokslo nepavydėjo ir kiek ga
lėdama viską iszaiszkino. Po
nai Karpinskiai apie ta teip 
pat žinojo ir mate, kad tai')) ju 
nieko pikto nebuvo. Isz pra
džios poni Karpinskiene stebė
josi isz pono Pavlavicziaus lit- 
vomanijos. bet paskui kaip pri
prato, taip jau., rodėsi, ir gerai 
buvo. Prieszingai, pone Kar
pinskiene, kada jau Pavla vi- 
czia paretindavo atvažiuoti, su
sitikusi iszmetinedavo jam kad
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jis taukiaus atvažiuotu. Pikti 
liežuviai buvo pradeje kalbėti, 
kad tarp ponios Karpinsikienes 
ir pono Pavlavicziaus yra. jau 
szirdžiu prisiriszimas, bet pa- 
sznekejo ir nutilo. O kaine ap
kalbos savo lizde susivijo, kad 
ne provi nei joje! Isiz adatos sa
ko, vežimą priskaldo. Labiau
siai moterėlės, turėdamos laiko, 
priplepe ant kitos nebūtus 
daigtus.

— Kada pasibaigė Lietu
viszkos kalbos lekcija, pana 
Ona, pažiorėjusi in poną Pav
laviezia, tarė:

— Gerai, tamista padarei, 
kad sziandiena atvažiavai, ry
to manes būtumei jau nebera
dęs, musu lekcija, rodos, bus 
paskolinę.

— Kaip tai paskutine? Nu- 

sistebejes' Pavlaviezia paklau
sė.

— Asz ryto Ilangeiiszkius 
ant visados jau žadu apleisti.

— Kaip tai ant visados ža
di apleisti ?

— Paprastai, ponai Kar
pinskiai atsake man vieta arba, 
antraip sakant, manes ueberei- 
kala.nja ir asz turiu iszvažiuoti 
ten, isz kur atvažiavau. Tai pa
prastas dalykas, alga užmokėjo 
ir važiuok laukan!

Ponas Pavlaviezia, apie ta 
iszgirdes, iszbalo ir nusiminė. 
Už karta jis suprato, kad Kar
pinskiai ponai Onai vieta mo
kytojos atsako, del jo naudos. 
Kada poni Karpinskiene inejo 
in svetaine poną Pavlaviezia 
ant arbatos praszyti, tai szits 
tarsi nusiminęs paklausė:

— Ka asz poni, iszgirdau? 
Pana Ona žada mus apleisti!

— O teip, atsake poni Kar
pinskiene, savo dukroms noriu 
padaryti v a k a e i j as.

Laike arbatos ponas Pavla- 
viezia vis tylėjo ir kažin ka 
vienas pats galvojo. Buvo, ro
dos, pirmutine, o rasit ir pas
kutine tokia tyli arbata prie

— 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.

pono Pavlavicziaus. Kada pa
baigė gerti arbata, ponas Pav
laviezia padekavojes Karpins- 
kipnei už arbata, atsikreilpe in 
pana Ona. ir pasakė, kad jis su 
ja nori pasisznekeli atskyria- 
me kabmaryje. Pana Ona nusi
stebėjusi invede poną Pavlavi- 
czia in savo kambarėli, kuria
me ji gulėjo ir daugiausiai su 
savo mokytinomis perstovine- 
jo.

— Ar žinai pana Ona, tarė 
ponas Pavlaviezia atsisėsda
mas ant kėdės ir szypsodams, 
asz noriu, kad tamista mane ir 
toliaus Lietuviszkai mokintu- 
mi, tiktai jau ne Daugeliszkiuo- 
se, bet Triausziuose.

Pana Ona to nesuprato ir pa
klauso:

—r- Tamista nori mane par
sigabenti in Triauszius už mo- 
kytoja Lietuviszkos kalbos?

— Teilp! Netik už mokytoja 
be t dar biski daugi aus, už sa
vo drauge!

Pana Ona paraudonavo kaip 
rožele, akis nuleido žemyn ir 
tarsi isz savo klausimo susigė
do. Ir teisybe, kad bn|vo anai 
isz ko raudonuoti ir gedintis, 
dėlto kad tais pono Pavlavi
cziaus iszpažinimaS buvo teip 
netikėtas, kad ji apie ta. ir sap
ne nebuvo sapnavusi. Ji buvo 
paprasta mergele, o jis buvo 
turtingas įsoje apygardoje go
dojamas dvarponis, priesz ku
ri visos bajoru mergos tupezio- 
jo ir raitėsi, bene kartais inpuls 
in akis. Todėl panai Onai apie 
ta, kad ji gali tapti pčnia Pav-

(Tasa Ant 2 Puslapio)

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!
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Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai “Saules’’ redak
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome ‘ ‘ Saule ’ ’ kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
gr taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti! ~___
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u'ž keliu dineu buvo sū kaupu 
at k e i ■ s z i 111 a, a 11 y g i n t a.

— Ana diena musu sena 
skaitytoja ponia Ona Buragie- 
ne ir duktė Ona Rasakiene isz 
Tamanves, motoravo in miestą

nei savo Anglu kalbos.

NUŽUDĖ SAVO
MOTINA

TROKO DRAIVERYS slyd0 nuo tut0 ’
PASIMIRĖ

Žinios Vietines
— Tai i r bi ssk i pasnigo ana 

diena.

atlankė “Saules” Redakcija, 
kur ponia Rasakiene atnaujino 
prenumerata kaipo Kalėdų Do
vana del savo mylimos mamy
tei, nes ponia Burakiene yra 
mnisu sena skaitytoja nuo dau
gelis metu ir myli skaityt ‘San-

Paskui Pati Nusižudė

pra-

— Oras daug atszalio.
— Tai po Rinkimu!
— Poli’tiszka viesulą 

■pute.
— Ponstva Ignai Nasutevi- 

cziai, sūnūs Pranas, jo žmona 
ir szeimyna, isz Utica, N. Y., 
svecziavosi Mahanojuje, taipgi 
atlankė “Saules” Redakcija, 
kur ponas Nasutevieziuis at
naujino “Saules” laikraszti 
ant*viso meto. Turime primin
to del musu skaitytojams, kad 
ponas Nasutoviczius, daugelis 
metu atgal gyveno Shenadory- 
je ir dirbo Maple Hill kasyklo
se, po tam gyveno Freelande ir 
West Virginijoje, o keliolika 
metui po tam apsigyveno mies
te Utica, N. Y. Ponst va Nasu'te- 
vieziai, sūnūs Pranas ir szei
myna praleido savo vakacija 
Floridoje, o gryžtami namo 
pons. Nasutevicziai atlankė 
daugelis miestu Schuylkillo ir 
Luzerne pavietuose. Acziu vi
siems ulž atsilankymu.

— Praėjusieji Politiszki 
rinkimai kandidatu ant visokiu 
urėdu buvo pasekmingi del Re- 
publikomii, nes iszrinko beveik 
visus savo kandidatus. Dakta
ras W. A. Van Saun ir John 
Kulbert (Jonas Roberta vi
ržius) likos iszrinkti ant Mo
kyklų Direktoriui miesite. Juo
zas Macziulskis isz Shenadoro 
likos iszrinktas ant Recorder 
of Deeds; William Smigo isz 
miesto likos vela iszrinktas 
kaipo Ronsulmonas del pirmo 
vordo. Žodžiu visi iszrinkti Re- 
publ ikonai.

kyma.
— Panedelyje pripuola Szv. 

Juozapato, o Tauliszka Vardi
ne: Pamautas. Menulio atmai
na: Jaunutis. Ir ta> diena: Pre
zidento Dwight Eisenhowerio 
žmona Mamie bus penkios dė

mėtu amžiaus; 
Qpera pradės

szimts devynių 
Metropolitan 
savo septynios deszimts antra 
met a su ‘‘Tales of Hoffman” 
opera,, New York mieste;
in., Prezidentas paskelbė 
Philippine salos žmonse 
pilna nepriklausomybe.

1934 
kad 
turi

GREENSBURG, PA. — Ke
turios deszimts asztuoniu me
tu amžiaus moteriszke, kuri 
buvo po daktaro priežiūra, nu
žudė savo septynios deszimts 
sepytniu metu amžiaus motina 
ir paskui save nusižudė in 
Youngwood miesteli, netoli 
nuo Greensburg, Pa.

Policijos virszininkas, She
riff Howard Thomas isz West
moreland sako kad Ponia Isa
belle Williams nužudė savo 
septynios deszimts septynių 
metu amžiaus motina, Ponia 
Maude Fox, ir paskui save nu
sižudė.

Ponia Williams buvo gimi
naite Ponios Ruth Love, kuri 
dabar randasi kandidatūra del 
tos apylinkes policijos virszi- 
ninko, Sheriff vietos.

Alberto ir Szv. Gertrūdos, o 
Tautiszka Vardine: Vaidyla. 
Taipgi ta diena: 1933 m., Bago- 
czius ir keliu Prezidentu pata
rėjas Morganthau užima Ache
son o viela kaipo Amerikos Iž
do Po-Sekretorins, ir paskui 
eina Iždo Sekretoriaus parei
gas-, kai Iždo Sekretorius Noo- 
don iszvažiuioja del sveikatos; 
1940 m., straikoš in Vultee ero- 
planu fabrike, in Downey, Ca
lifornia. Per dvylika dienu tu 
straiku, buvo prakiszta apie 
penkios deszimts milijonu do
leriu.

MOKYTOJA ŽUVO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Girardville, Pa.—
Albertas Yesoleviezinp nuo N. 
Second u ly., kuris nesveikoja, 
likos iszvesztas in -Good Sama
ritan ligonlbute Pottsvilleje del 
gydymo.

— Mare Majikiute, moky
toja isz Bloomsburg State Tea
chers College, lankėsi pas savo 
tėvelius, ipons. Mat. Majikus 
ant B. nlvczios.

Nov. 11-ta diena pripuola “Ar
mistice Day”. Yra tai trisde- 
szimts septyni metai nuo užsi- 
baigimo Pirmo Svietines Kares 
kuri prasidėjo 1914 metuose, o 
užsibaigė 1918 metuose.

— Siibatoj pripuola Szv. 
Martyno ir Szv. Eurelijo, o 
Tautiszka Vardiųė: Radine, li
tą; diena: 1938 m., Kataliku 
Bažnyczia paskelbė kaipo 
szventaja pirma Amerikos pi
liete, Motina Frances Xavier 
Caibrini; 1933 m., Hitlersi lai
mėjo rinkimus Vokietijoje; 
1944 m., Vokiecziu, Naciu pas
kutinis kariszkas laivas 45,000 
tonu “Tirpitz” nuskandintas; 
1794 m., Rusiai užgrobė Didžia 
ja Lietuva.

— Kita sanvaite Nedelioj 
pripuola dvideszimts .ketvirta 
Nedelia. po Sekminių, taipgi 
Szv. Stanislavo Ros., o Tau
tiszka Vardine: Gražina. Ir ta 
diena,: 1853 m., Texas krasztas 
paskelbė savo nepriklausomy
be nuo Meksikos. Naujos Texas 
valstijos kareiviai buvo Meksi- 
konu apsupti in Alamo Plaza 
tvirtove. Po vienuolikos dienu 
jie buvo priversti pasiduoti, su 
užtikrinimu kad jie bus laiko
mi kaipo karo belaisviai. Bet 
kai Meksikonai insilužc in ta 
tvirtove jie in szmotelius vi
sus tuos Amerikieczius suka- 
puojo. Nuo to laiko iki sziai 
dienai Amerikos kareiviu, obal- 
sis ir szitkis yra “Atsiminkite 
Alamo!” Tiems Meksikonams

MUSU MOKYKLOS 
MAŽAI KAM 

VERTOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kolegija ar universitetą.
Europoje antros pradines 

mokyklos mokinys jau mokina
si dvi ar tris svetimas kalbas, o 
Amerikoje net ir High School 
pabaigęs mokinys dar nemoka

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
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m pasruvusia siunsti tenai. Jiedu pasikavojo j u inmones iszleidžia aiszkiai 
per maža kieki, pastebi ta pa
ti “Tiesa”. Daugelis baldu, 
fabriku iszleistu gaminiu turi 
rimtu trukumu, baldai gamina
mi isz neiszdžiuvusio* medžio, o 
medžiui iszdžiuvus, atsiranda 
plysziu ir baldai genda. Jei jau 
bloga sziuo atžvilgiu padėtis 
miestuose, tai del prekių truku
mo dar blogesne padėtis kaime. 
Tu paežiu metu Nr. 224 ‘Tiesa’ 
raszo, kad batu nėra jokio pa- - 
sirinkimo. Pvz. Kaziu Rudos 
avalynes parduotuvėje nuola- ' 
tos trūksta modelines vyrisz- 
Ikos ir moteriszkos avalynes, o 
ypacz tu numeriu, kurie turi 
didele paklausa tarp pirkėju. 
Kitur “Naujojo Kelio” kolū
kio parduotuvėje nėra druskos, 
žibalo, puodu ir keptuvių. To
dėl tenka ju vykti in kaimyni- 
niuus rajonus arba in Kauna. 
Panaszi padėtis “Szviesiojo 
Kelio” kolūkio parduotuveje, 
kurioje trūksta net paežiu bū
tiniausiu prekių. 1

Sztai szirnet Rugsėjo 10 d., 
Bolszevikai paskelbė oficialius 

, “LTSR Žemes Ūkio Minister!-;
jos” duomenis, kaip invykde 
darbus Maszinu Traktorių Sto- 

i tys iki kokiam laiko. Pasirodo 
į kad kombainais buvo derlius 

suimtas tik labai mažu mastu. 
Isz 135 MTS 82 invykde tvar
ka nuo 10 iki 0.1 proc., 35 MTS; 
nuo 70 iki 10.3 MTS invykde 
duagiau kaip puse, o 18 MTS 
kombainai visai nedirbo. Vadi
nasi, visus tuos darbus turėjo 
atlikti patys kolchozininkai 
“piksziausiomis buržuazinėmis 
priemonėmis”, bet ne paezia 
prieszakine tarybine technika, 
kuria nuolatos taip giriasi Bol
szevikai.

O kaip jie moka girtis, gali
ma suprasti kad ir isz szirnet 
Rugsėjo 21 d., per Vilniaus ra
dija pasipasakojimu vad. Var
totoju Kooperatyviu Sanjiin- 
gos valdybos pirmininko drau
go Murausko. Murauskas savo 
praneszime pažymėjo, jog pa
staraisiais metais kolūkiniame 
kaime atsirado nauja prekybos 
sritis — prekyba gamybibines 
ir ūkines paskirties prekėmis.

I Atsieit, daugelis kolūkiu, in
vykde valstybiniu gyvulinin
kystes produktu paruoszas, 
parduoda kooperatines preky
bos organizacijoms pieną, me
sa ir kt. ž. u. produktus, apipre- 
kinimo tvarka už tai gaudami 
automaszinas lokomobilius, 
raktorius ir kitas gamybines 

paskirties ž. u. maszinas. Jtio 
daugiau tokiais mainais szaliai 
pateikiama ž. u. produktu, juo 
daugiau kolukai gauna betar- 
piszkai reikiamu prekių. Ir 
Murauskas iszskaicziavo, kad 
esą, jau už pristatytus gyvuli
ninkystes produktus per 8 me
nesius kolūkiai nusipirkę 50 lo- 
komobiliu, kelias deszimtis vi- 

Į lauš degimo varikliu, dyzeliniu 
I motoru ir t.t. 140 kolūkiu insi- 
I gije net ekonomiszkus nedide- 
I io pajiegumo HTZ-7 trakto- 
I rius, taikomus sodininkystes ir 
Į daržininkystes darbuose. Isz 
i Tiso Lietuvos kolūkiams už pri- 
I statytus sziais metais produk- 
I us busią parduota daugiau 
I kaip 1,000 automaszinu, kolu- 
I kiu statybininkams papildomai 
I dar apie 20,000 tonu cemento ir 
I t.t. Isz viso kolūkinio kaimo 
I gyventojams ir rajonu darbo 
I žmonėms esą sziemet parduota 
I prekių 132 mil., rubliu daugiau 

negu pereitais metais tuo pa-
I ežiu laikotarpu. Parduota taip 

pat daugiau radijo imtuvu,
I sportinio inventoriaus, muzi

kos instrumentu ir t. t.

Minnesota upe. Jos ka tik buvo tame kliosztoryje ir lauke to 
apleidusios kliuba, kur jos ta vagies. Ne ilgai jiems reikėjo 
vakara buvo nuvažiavusios in laukti.
szoki Jiedu sueziupo dveyniolikos 

Jos buvo dvideszimts trijų metu amžiaus George W. Staf- 
metu amžiaus Anne Mairs, to ford, kuris yra buvęs Marinas, 
automobiliaus savininke; dvi- kareivis.
deszimts asztuoniu metu am-į Policijos virszininkas, John 

. ziaus Dolores Miskowiec, ir jos P. Tuffey sako kad tas jaunuo- 
I sesuo, trisdeszimts metu am- lis prisipažino kad jis isz to 
| ziaus Margaret; dvideszimts kliosztoriaus buvo pasivogęs 

isz vieno meto amžiaus Carol Reed devynios deszimts keturis dole-
■ dvideszimst vieno meto am- rius ir penkios deszimts centu, 
ziaus Ruth Anne Pulkrabek; per tas keturias vagystes. Jis 

__ v. . visos isz Minneapolis Szeszta
Nežiūrint kad jo trokas taip Donna Wills, dvideszimts kel

i turiu metu kuri su jomis va- 
ziavo iszliko gyva. Ji kaip ten 

! iszlmdo isz to automobiliaus ir 
isz upes buvo iszgelbeta keliu 

IJaunu vyruku, kurie teipgi va-

BROOKLAWN, N. J. __ 
Philadelphietis, troko draive
rys pasimirė savo troke, kai jis' 
susirgo szirdies liga. Jo trokas 
nusviro nuo vieszkelio ir sudu-i 
žo. Nelaime atsitiko ant Big 
Timber Creek tilto, in Brook-i 
lawn, New Jersey.

Jis buvo Minor Wardy i~- 
Philadelphijoš. Kai jis buvo 
nuvesztas in Cooper ligonine 
Camden, jis jau buvo mires.

sudužo, daktarai darode kad 
jis ne nuo kokiu žaizdų pasimi
rė, bet kad jis jau buvo mires 
pirm negu tas jo trokas nuo to 
tilto nusiverte.

teipgi prisipažino kad jis buvo 
apie keturis dolerius pasivages 
isz bažnyczios.

ziavo isz to kliubo.

AUTOMOBILIUS
PASLYDO IN UPE

Penkios Merginos 
Prigėrė

MINNEAPOLIS, MINN. — 
Penkios jaunos merginos pri. 
gere kai j u automobilius pa.

VAGIS PAGAUTAS
kliosztoryje

ALBANY, N. Y. - Domini- 
°y.U.. k^OS2f°rio virszininke 

Policijantams nusiskundė kad 
ju kliosztorius buvo net ketu- 
ns Syklus apvogtas. Du polici- 
jantai, detektyvai buvo pa-

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS 

TĖVYNĖS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kokybe, pažeidžiama gamybos 
technologija, gaunama daug 
reklamaciju. Vien per pirmaji 

į ketvirti (1954) inmone gavo 
reklamaciju už 13,000 rublui. 
Trūksta avalynes ypacz 7-8 m. 
vaikams. Tokio dydžio bateliu 

i sunku gauti parduotuves, nes
landa ankscziau.

Nelaime atsitiko prie Klock- 
ner ir White Horse kryžkeliO' 
antro automobiliaus draiverys, 
dvideszimts metu amžiaus Ro
bert G. Weakley, isz Trenton, 
buvo tik biski sužeistas.

Isz Komunistu
Nelaisvės

Panele Harriet Mills, tris- 
deszimts penkių metu am
žiaus studente, isz New York 
buvo Komunistu Kiniecziu 
paleista isz nelaisvės ir atvy
ko in Hong Kong miestą. Ji 
buvo suaresztuota ‘ Peiping 
mieste, Liepos menesyje, 
1951 metais. Ji sako kad ji 
buvo intarta ir suaresztuota, 
vien tik už tai kad ji turėjo 
radija savo kambaryje. Ji 
teipgi sako kad ji negali nu
siskusti, nes Komunistai, 
anot jos turėjo pilna teise ja 
suaresztuoti.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

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