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Lakūnas Pagerbtas

Major Generolas Otis O. 
Benson, (po deszine) Ko- 
mandorius Lakunu kolegi
jos in Medicine, Randolph, 
San Antonio, Texas pager
bia ir duoda pagerbos ženk
lą lakūnių, dvideszimts tri
jų metu amžiaus, Donald G. 
Farrell, kuris per septynias 
dienas iszbuvo mažame ero-

Isz Amerikos!
KETURI RANKOS

VAGIAI NUTEISTI

NEWARK, N. J. — Keturi 
vagiai, vienas buvęs Elizabeth 
miesto ugniagesis, buvo nu
teisti nuo asztuoniu iki dvide
szimts metu in kalėjimą, už ap
vogimą trijų New Jersey ban
ku. Tais ju darbas jiems atne- 
sze $40,480 ana vasara.

Labiausiai, sunkiausiai bu
vo nuteistas dvideszimts pen
kių metu amžiaus Joseph Bux, 
!isz New York, kuris gavo dvi
deszimts metu bausme. Kitas! 
iisz New York miesto, 27 metu 
(amžiaus Thomas P. Kelly gavo 
deszimts metu.

Buvęs ugniagesis in Eliza
beth, N. J.,; 30 metu amžiaus 
Charles A. Amatel gavo asz- 
tuonis metus. Charles Patti, 37 
metu amžiaus, buvęs Elizabeth 
miesto gyventojas ir buvęs 
bendras savininkas su Amatel 
del gazolino stoties, gavo asz- 
tuoniolika metu.

Visi keturi buvo intarti už 
apvogimą Seaside Heights 
branch of First National Bank 
iin Toms River, kur jie gavo 
$26,683 Rugsėjo menesyje; In
vestors Savings and Loan As
sociation bank in Linden, kur 
jie gavo $11,997 Gegužio mene
syje, ir City Federal Savings 
iand Loan Bank in Millburn, 
kur jie gavo $18,000 Liepos 
menesyje. Isz viso $40,480.

FBI agentai juos suseke ir 
patraukė in teismą.

M- 4 * 44 4 4- M-M- 4 4- M- M- X- 4 X- 4 M- * M- X- 4 * 4-* 4

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ^’Michigan Farm 
Cheese Dairy* Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.
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plane, kuris buvo intaisytas 
skristi in menuli, nors jis vi
sa ta laika pasiliko ant že
mes.

Lakūnas Dona1 d G. Far- 
ell sako kad jis sutiktu tik
rai skristi in menuli, jeigu 
musu mokslincziai iszrastu 
tinkama rakieta ar eropla- 
na.

SLOGULYS
CHICAGOJE

CHICAGO, ILL. - „ Kas 
prasidėjo kaipo malonus susi
rinkimas keliu jaunu merginu 
Chicago j e, pavirto in baisu 
šloguli.

Viena isz ju ir ta mergina 
kuria visos buvo atvažiavusios 
aplankyti buvo peiliais suba- 
dintos.

Vienas detektyvas, kuris at
bėgo in ju pagelba buvo labai 
subadintas ir randasi pavojin
goje padėtyje.

Vienas isz tu žuliku užpuo
liku buvo sueziuptas ir iszdavė 
savo žuliko draugo varda.

Nukentėjusios nuo tuo neti
kėto užpuolimo yra 22 metu 
amžiaus Panele Betty Klime, 
studente slauge in Cook Coun
ty ligonine, 24 metu amžiaus 
Panele Anna Dykstra, isz 
Grand Rapids, Michigan; ir 
Detektyvas, 57 metu amžiaus 
Albert Nicpon.

Tos jaunos merginos buvo 
subadintos in krutinę, Detek
tyvas Nicpon Vuvo kelis sy
kius perdurtas in krutinę ir in 

į peti.
Frank Pape, detektyviu vir- 

szininkas sako kad suimtas 
žulikas yra 19 metu amžiaus 
Henry Marshall, kuris prisi
pažino kad jo draugas yra 25 
metu amžiaus Johnny Trib- 
bell.

Folicijantai dabar po visa ta 
valstija to jo draugu žuliko 
jieszko.

Dvi kitos merginos, 20 metu 
amžiaus Panele Jean Young, 
studente in Calvin kolegija ir 
20 metu amžiaus Panele Grace 
Vruwink, mokintoja, abi isz 
Hutsonville, Mich., nebuvo su
žeistos.

Visos merginos buvo nuėju
sios in muving pikezierius, ir 
gryžo in slaugiu miegamosius

HARRY TRUMANAS
PRADĖJO DEMO

KRATU VAJU

WASHINGTON, D. C. —
Buvęs Prez. Harry Trumanas, 
pradedamas Demokratu Vaju 
del ateinaneziu Rinkimu, ant 
visu klausimu ir del visu bedu 

Harry Truman

ir klaidu puolėsi ant Republi
konu ir kaltina Eisenhoweri.

Jis sake, kad Republikonu 
Administracija yra silpna ir 
bejiege, kad dabar mes esame 
praradę savo gera varda Euro
poje ir Azijoje.

Carlos Prio Socarras, bu- 
Cubos Prezidentas pabu- 
cziuoja savo žmona, kai jis 
iszeina isz Dade County ka
lėjimo, in Miami, kai jis bu
vo paleistas ant trijų tuks- 
taneziu doleriu kaucijos. Jis

i kambarius in Cook County li
gonine. Kai jos iszlipo isz 
traukinio joms kelia pastojo 
szįtiedu žulikai. Jiedu iszsi- 
trauke peilius privertė visas 

! jas nulipti vienu augsztu že- 
! miau nuo tos vietos kur trau- 
! kinys buvo sustojęs. Panele 
i Klime sako kad vienas isz j u 
stengiesi ant jos užsipulti ir ja 
iszniekinti, kai antras insi- 
trauke in tamsia vieta Panele 
Dykstra. Merginos stengiesi 
atsikirsti ir buvo sudurtos. Ju 
spiegimus iszgirdo detektyvas 
Nicpon, kuris szoko joms in 
pagelba. Tiedu žulikai ir ji su
badė. Bet Detekytvas suspėjo 
paleisti kelis szuvius, kuriuos!

Jis toliau kaltino Republiko- 
nus kad dabar Amerikoje ran
dasi apie penkis milijonai dar
bininku be darbo ir kad keli 
milijonai gauna dirbti tik dvi 
ar tris dienas in sanvaite.

Apie trys tukstaneziai De
mokratu Vuvo susirinkę. \ Ir 
kiekvienas isz j u buvo po 
szimta doleriu užsimokejes.

Trumanas prižadėjo kad De
mokratai rinkimus tikrai lai
mes, jeigu tik visi gerai dar
buosis.

Jis nuo savo kalbos pradžios 
ligi pabaigos intarinejo Prezi
dentą Eisenhoweri nor nei sy
ki ji vardu nepaminėjo, bet vi
siems buvo aiszku apie ka jis 
kalbėjo.

REPUBLIKONAI AT- 
SIKIRTO PRIESZ

TRUMANO KALBA

WASHINGTON, D C. — 
Po buvusio Prezidento Trujna- 
no audringos kalbos, Republi
konai ilgai nelaukė atsikirsti.

Republikonu Partijos Pirmi
ninkas Meade Alcoru tuojaus 
pasakė kad kalba buvo melą-i 
ginga, netiksli ir tokiam žmo
gui visai netinkama.

tame kalėjime buvo palei
dęs dvi dienas kai jis buvo 
intartas už pavelinima siuns 
ti kariszkus ginklus Gubos 
valdžios sukilėliams. Du ki
ti buvo su juo intarti ri pa- 
tupdinti in kalėjimą.

keli policijantai pravažiuojan
ti pro ta vieta iszgirdo ir jie 
greitai suėmė Marshall, kuris 
stengiesi pabėgti.

---------- o-----------

Szvieža Deszra

Buczeris — Ar gera buvo 
deszra kuria vakar pas ma
ne pirkote?

Kostumerka — Kad buvo 
gera tai gera, bet joje radau 
szmoteli vakarykszczio laik- 
raszczio, todėl turėjo būti 
szvieža.

---------- n-----------

Platinkit “Saule”

ŽINIOS ISZ LIETUVOS

Prez. Eisenhoweris teipgi 
greitai atsikirto kaslink Tru- 
mano intarimo, kad buk Re- 
publikonams visai nerupi kad 
dabar randasi daugiau negu 
penki milijonai žmonių be dar
bo. Eisenhoweris pasakė, kad 
Administracija yra pasirengus 
taksas sumažinti Balandžio ar 
Gegužio menesyje jeigu bedar
be nepageres.

Kiti Republikonai sako kad j

Prez. D. Eisenhower

tina už tai kad pragyvenimas, 
taip pabrango, nes kaip tik De
mokratai visai nepaisė apie 
pragyvenimo pabrangima.

szita Trumano kalba buvo jo 
praseziausia.

Republikonas Senatorius 
Bourke B. Hickenlooper isz 
Iowa, sako kad tikri juokai kai 
Trumanas Republikonus kai- >

Matyti kad priesz Rinkimu 
ginezai ir intarinejimai jau 
prasidėjo.

Pati supykus — Gailiuo- 
siu labai, jog toki kvaili ga
vau už vyra!

Vyras — Na, na, ne pyk, 
juk kvailesnio už mane ne
buvo jog butu tave paemes 
už paezia.

Kiniecziu Gražuole

Panele June Gong, isz Mi
ami, Florida, buvo iszrinkta 
kaipo gražiausia Kiniete 
Amerikoje, San Francisco 
mieste. Ji dalyvaus kaipo 
karaliene per Kiniecziu Nau 
jus Metus—kurie sziais me
tais yra pavardinti kaipo 
Szunies Metai.

Vilniaus Radijas Sielo- * /
jasi Vasario 16 d., Gim

nazijos Likimu

Laidoje Užsienio Lietu
viams Sausio 20 d., nuduoda 
susirupines Užsienio Lietuviu 
jaunimo isztautejimu. Jaunuo
liai, del invairiu priežaseziu 
negali mokytis, esą, tampa pi
gia darbo jėga kapitalisti
niams isznaudotojams. Toliau 
buvo pasakyta: “Negeresne 
padėtis ir su tais jaunuoliais, 
kuriems yra lemta sėdėti mo
kyklų suoluose. Tai ryszkiai 
matosi isz vieninteles Lietuviu 
gimnazijos Vakaru Vokietijo
je pavyzdžio: Moksleiviu skai-' 
ežius ežia kasmet mažėja: Vie
ni paskui kitus nubyra ir už 
menka atlyginimą dar besidar
bavę mokytojai. “Sielojasi 
Vilniaus radijas ir del to, kad 
“mažėja Užsienyje leidžiama 
Lietuviszku laikraszcziu ir 
knygų tiražai, krinta aukoto
ju kultūriniams reikalams 
skaiezius. ” , )

Degtines Suvartojimas
Ir Pabranginimas

Visas sanjungines prekybos 
ministerijos insaku kai ku
riems gaminiams nuo Nauju 
Metu pakeltos kainos. Ju tarpe 
degtinei. Geresnioji degtines 
ruszis pabranginta nuo 25,90 
rb. pusei litro iki 30,60 rb., 
silpnesnio laipsnio degtine nuo 
23,90 iki 26,80 rb. Maskva 
skaito kad degtines kainos pa
kėlimas valstybei duos apie 5 
milijardus rubliu papildomu 
pajamų. Apskaicziuota, kad 
kiekvienas Sovietu pilietis per 
metus iszgeria vidutiniai dau- 

i giau kaip 3 litrus degtines. Jei 
' Lietuvoje iszgeriamas tas pats 
vidurkis, tai sudarytu 8,100,- 
000 litru in metus. Bet perei- 

i tais metais vien per pirmaji 
pusmeti Lietuvoje buvo paga
minta 7,400,000 litru spirito, 

i taigi per metus apie 15 milijo
nu litru. Turint galvoje, kad 

' geriamas ne grynas spiritas, o 
i mažesnio laipsnio degtine, su
sidaro ir dar didesnis metinis 
litru skaiezius ir reiktu šaky- 

, ti, kad Lietuva dabar skėsta 
! alkoholyje. Vienok isz kitos 
puses, dalis spirito, be abejo, 
sunaudojama pramoniniams 
tikslams, be to, dalis iszgabe- 
nama isz kraszto. Kiek yra pa- 

I plites namines degtines vary
mas, apie tai tiksliu žinių, ži- 

‘ noma, negali būti.

12 Invairiu Laukiniu 
Gyvunu Veislių Atga

benta In Lietuva

Per pastaruosius 10 metu 
isz tolimu Sovietu Sanjungos 
srieziu, isz Kanados ir kitur.

Isz Altajaus atgabentas dėmė
tasis elnias. Szventosios, Ne
muno ir kitu upiu baseinuose, 
prigijo ^Kanados audiniai. Lie
tuvos Mszkuose veisiasi ir 
Baltgudijos meszkenu szuo. 
Medžioti szi szuni neseniai už
drausta. Pereita rudeni Vievio 
rajone paleisti pirmieji 50 kur- 
menu, atvežtu isz Riazanes sri
ties. Sziais metais numatyta 
aklimatizuoti Lietuvoje juodą
jį b et ra (Plunges rajone). Ne
muno žiotyse, Žuvintu ežere ir 
kitur pradėjo veistis gulbes.

KA PASAKOJA APIE 
LIETUVIU GYVENI

MĄ SIBIRE

Neseniai Isz Ten 
Gryžusi Szeimyna

Neseniai tam tikromis aplin
kybėmis gryžo isz Sibiro ir at
vyko in Vakaru Vokietija vie
na Lietuviu szeimyna su kuria 
“Eltos Informacijų” bendra
darbiui teko areziau pasikal- 
b fitI - - - —t— —-— — -——

Szeimyna 1945 metais buvo 
pagauta Prūsuose, bebėgant 
nuo artejanezio fronto isz Lie
tuvos in Vakarus. Sukrovė ja 
ir kitus nelaimes draugus in 
gyvulinius vagonus ir nuveže 
in Sibirą. “Už tarybines tėvy
nės apleidima be leidimo “tė
vai buvo nubausti deszimts 
metu privereziamojo darbo ir 
tuo paežiu isztremimo. Prie
vartos darbus atvergavo vi
sus deszimts metu. Tik 1955 
metais Sibire buvo “nuimti 
nuo komendantūros”. Tai isz- 
sireiszkimas, labai populiarus 
Sibiro tremtiniuose; jis reisz- 
kia kad tremtinys gali gauti 
asmens dokumentus ir maž
daug kaip laisvas žmogus vyk
ti ten, kur patinka, net ir at
gal in Lietuva. Bet praktikoje 
tai jau ne taip lengva invykdy- 
ti, kaip isz tolimesniu pasako
jimu paaiszkejo.

Ten Kur Gyveno 300 
Szeimynu Lietuviu

Szeimynu nutreme in Toms
ko oblasti, in miesteli prie Czu- 
lim upes, kur 1945 metais nu
vykę rado tik vos kelias ap
griuvusias lusznas. Gyventoju 
toje vietovėje tada buvo gal 
apie 5,000. O jau 1957 metais 
ežia gyveno apie 60,000 žmo
nių. Ypacz iki 1952 metu pava
sario ežia gabeno vis naujus 
tremtiniu transportus. Lietu
viu pastarais metais tame rajo
ne gyveno dar apie 300 szeimy
nu. Jie buvo kilę daugiausia 
isz Panevėžio, Mariampoles, 
Lazdijų, Alytaus, Leipalingio, 
Vilniaus, Rudaminos, Pasvalio 
Kovarsko.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt |PypkesDumai| UBAGO MEILE
Maži automobiliai dabar at

eina in mada. Daugiau iy dau
giau Amerikiecziu perkasi ma
žus automobilius isz Užsienio, 
isz Anglijos^ Vokietijos, Itali
jos ir Prancūzijos. Tie auto 
mobiliai yra ne tik pigesni 
pirktis, bet dar pigesni var
tuoti, nes jie daug mažiau ga- 
zo ima, jii tajeriai ilgiau tęsia
si, ir pataisymai daug pigesni: 
ir jie duoda daug daugiau vie
tos nes jie yra daug mažesni už 
musu gramozdiszkus, didelius 
automobilius.

Jeigu,...

“Talmudo Paslaptys’*

Sziandien mažai isz ko ran
dasi pasirinkti automobilius, 
nes trys milžiniszkos kompa
nijos valdo visa automobilui 
bizni Amerikoje. Gai kaip tik 
už tai daug žmonių dabar per
kasi automobilius isz Užsienio.

General Motors, Chrysler ir 
Fordo kompanijos valdo visa 
automobiliu bizni Amerikoje.

Žmones perka automobilius 
sulyg tu kompanijų insakymu; 
jie nieko nežino apie tuos au
tomobilius, bet jaueziasi jeigu 
jie isz. dideles kompanijos 

- pirksis automobiliu tai visi ki
ti mislins kad ir jie yra dideli 
biznieriai.

‘‘Studebaker’’ automobiliui 
retas kuris kitas automobilius 
už tokius pinigus prisilygins, 
bet žmones vengia jo už tai 
kad ta kompanija yra maža.

Jeigu del tavo draugo 
Yra nuobodus gyvenimas, 
Tai pasakyk jam kad 
Užsiraszytu laikraszti 

“Saule,”
O bus tau jisai dėkingas 

už tai.
Juk sziandien visi turi 
Užtektinai laiko ir 

snaudžia namie.
Ar-gi nebutu geriau
Ka naudingo pasiskaityt ir 
Save truputi apszviest.
Juk tieji keletą doleriai 
Iszduoti ant laikraszczio 
Ant viso meto nieką 

nesubankrutys!

rodos, nepasimokino, nes ji vis 
didina ir -didina ta savo ‘ ‘ Ram
bler” automobiliu, rodos, ne
suprasdama kad žmones ta au
tomobiliu dabar perka vien 
tik už tai kad jis yra tokis 
trumpas, siauras ir mažas.

In Milwaukee, 36 metu am
žiaus John R. Helinski polici- 
jantams pasiaiszkino, kad jis 
pasivogė savo tėvo szimto tris- 
deszimts doleriu pensijos cze- 
ki, kad jis galėtu savo tėvui 
atmokėti pinigus kuris jis pir
miau buvo nuo savo tėvo- pa- 
siv oges.

“Hudson” ir “Nash” auto
mobiliai kaip tik u'ž tai buvo 
priversti isz biznio iszeiti, nors 
tie automobiliai nebuvo nei 
geresniu nei prastesni, drct—pi
gesni už General Motors, For
do ar Cbry sler automobilius.

Ant Norfolk salos, Australi
joje, choras Szvento Barnabo 
koplyczioje kai tik buvo pra< 
dejes giedoti—* ‘ Vesk,— 
Szviesa” ■ kai staiga visos 
szviesos toje koplyczioje už
geso.

ANT kiemo prie tvarto stove- Į ] 
vėjo Magde ir dabojo par- ' 

sziukus idant jie ėdant nesusi- , 
pjautu, arba kad neiszverstu 
lovelio su szutytom bulvėm ir 
apibarstytom miltais.

Parsziukai vienas per kita 
knaisiojo snukucziais ir užga
nėdinti tokiu sau valgiu links
mai kriuksėjo, o Magde stovė
jo prie ju ir dairėsi aptinki. 
Laikais žiūrėdavo in edanezius 
parsziukus ir tada isz jos bur
nos iszsigjrsdavo pabarimo žo
džiai :

• — Ar ne eisi tu, brude!
Ir vėl tykus parsziuku 

kriuksėjimas, sznipinejimas. 
Laikais nekuris pus-meitelu- 
kas insilipdavo su visom ketu
riom in laveli, kaipo noreda 
mas visa teszla sau pasisavin
ti.

— O kad tave peibelis, tu 
biaurybe! Pyko Magde ir tuo
jaus su koja iszversdavo lau
kan parsziuka isz lovelio.

— Tegul bus pagarbinta-’
Magde, atsisuko. Priesz ja 

stovėjo ubagas, bisiki plikas, 
biski pražilęs, su sveiku raudo
nu veidu ir pamėlynavusia įlo
sią. Jo visas stambus kūnas 
buvo atsirėmęs tik ant viehos 
kojos. Antros kojos vietoje bu
vo ko ja medine, prie kurios nu
pjauta koja sulyg kelio buvo 
įpridrutinta. Ant sutersztos 
sermėgos karojo medalius, per 
peti pakabinta tarha pilna pri- 
kimszta almužuos, o rankoje 
lazda su pusantro sieksnio il
gio botagu, ant kurio' galo da 
įpririszta vinis. Tai buvo di-

kia, kad turtingiausia, tai vis- 
tiek jam butu gera pati ir ji 
jam tiktu. Nes ji savyje turi ka 
toki, kad jam taip limlpa prie 
szirdies. Mergina yra tingine, 
kožnas apie tai žino. Szventu 
dienu tegul bus kad ir dau
giausiai, ji nepasikrutins, bet 
tokia tinginyste ubagui tai-gi 
labai pritinka. In tokia apskre
tusia apsileidusią kaip ji, ne- 
pažiuretu net niekas, bet ta
sai apskretimas, nežiniai del ko 
ubagui labai patiko. Ir kada ji 
nuo jo užsisukus stovi, užsi- 
snaudus, visa purvynai, su 
meszlais apsįdraibsezius, tai 
ubagas žiuri iii ja kaip in savo 
maldaknyges abrozeli, 
kreipia net akiu.

Pradėjo nedrąsiai:
— Na, ir kaip tenai? Ar 

nori už manės iszteketi? Ka? 
Sakau tau, mergele: isztekek 
už manes. Turėsi szventa gyve
nimą. Tau neliepsiu nieko . o 
nieko. Galėsi sau miegoti nors 
iki pietų, galėsi daryti ka tik 
tu norėsi. Asz tau visko in nar 
melius pristatysiu, kibą pauk- 

’ iszczio pieno1 tau negalėsiu nie
kur gauti, tik isztekek.

Susimaiszynias nuo jo veido 
nyko, su medine koja viena 
žingsni padare ir tuojaus atsi
rado prie Magdės szono. Pra
dėjo jai vėl viską pasakoti, 
pradėjo kalbinti.

Mergina buvo pasipiltus ir 
nieko neatsake. Nuo jo nusisu
ko, susiraukė ir praldejo' par
sziukus nruszti, jeigu kuris ka 
blogo padalydavo. Bet ubago 
žodžiai jos d\isziou krito ir ten

nenu-

ŽYDU TIKYBOS
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Saule Publishing Company
Mahanoy City, Pa. 1 S.A

STEBUKLINGAS 
- KRYŽIUS -

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

teru nunesztas pas haujaji 
kryžių, ir visos davatkos už ji 
pasimelsianczios. Tas reikalas 
tuojaus buvo iszpildytas, ir 
Klebonas tuojaus po Davatkų 
akiu, paszoko isz vietos svei
kas ir linksmas. Visos Davat
kos didžiai stebėjosi, Dievui 
dekavojo ir ta žinia nesziojo 
kuotoliausiai, ir skelbe kuo- 
placziausiai!

Vargonininkas tyezia ap- 
szlubo (apraiszo) o Žydas kar- 
czianuiinkas ranka pasiriizes 
vaikszczioja. Žmoneš isz visu 
apylinkių pradėjo plaukti prie 
“Stebuklingo Kryžiaus”' ir 
priesz atkeliavusiu akis, pa
sveiko Vargonininkas ir Žy- 
das-karezianminkas! - Tuomet 
pasipylė eiti žmonių miniu-mi- 
nios, net isz. laibai tolimu krasz- 
tu prie ‘Stebuklingo Kryžiaus’ 
ir karsztai meldamiesi lanke 
ta maža miesteli, bažnyczia ir 
žinoma kareziama.

Klebonas, Vargonininkas ir 
Žydas kareziamninkas tuo jaus 
gera geszefta pajuto ir atkuto, 
nes žmones stebuklu jieszko- 
dami nemažas aukas nesze iii 
bažnyczia, ir žinoma, neblogai

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai 

la isz maiszo iszlins; Apie bo 
ka negalėjo savo liežuvio 

ulaikyt- Girtuoklis Jurgi- 
ralinga ypata galybe meiles, 

Haganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
-odos, trumpi pasakaitymai 

t., 52 puslapiu, 20c,
■ No.112—Trys apysakos apie 
jinigai galvažudžiai Ražam 
zius iszgelbsti nuo smert: Szv. 

Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir. kiti szposeliai. 20c

No.1.16- Istorija ape Siera 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valakas isz girios; Ant nemu- 
10. 58 pus., 20e.

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

No.128—Dvi jsztorijos: Val- 
limįeras; Bedali; 44 pus., 20c

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

No.129—Keturios istorijos. 
Ketvirtas Prisakymas Die . 
Keliautojai in Szventa Žem< ; 
Beda Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.
• No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbainiuka, 
43 puslapiu, 20c

No.138—-Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorins IJkosTm

lamu. 2Oc.
N o.158— Apie ' Kapitonai 

Storaifield Danguje; Pabėgė
lė, Rasgi Isztyre; Prigauta? 
Vagis 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Baltu 
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; Budyna 
Apie 100 puslapiu35c

No. 166-—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausvta "Malda 
Varyszo; Geras Medėjus.. 20c.

No.172—Apie Duktė Maria; 
Sruolis Tsz Lietuvos 68 pusla
piu, Jf

Nofl^T—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.

Kitokio* Knygo*

Ir tai visai automobiliu pra
monei ne in sveikata, kai trys 
kompanijos gali visa automo
biliu bizni vaidinti. Mes dabar 
galime tikėtis kad žmones vis 
daugiau ir daugiau automobi
liu pirksis isz Užsienio.

Vokietijos “Volkswagen” 
yra taip reikalaujamas Ameri
koje, kad pardavėjai negali 
gana ju parsisiunsti isz Užsie
nio. Dabar antru ranku Vokie
tijos “Volkswagen” kasztuo- 
ja daugiau negu naujas, už tai 
kad naujas taip sunku gauti ir 
taip ilgai reikia laukti.

In Richmond, Virginia, 35 
metu amžiaus Joseph Linisus 
Hall, nuteistas ant dvideszimts 
metu in kalėjimą už vagystes, 
policijai ir teisėjui nusiskundė, 
sakydamas kad jis sutinka ant 
to teismo, bet jam baisiai pik
ta kad per teismo tardinimus 
kas nors pavogė isz jo kisze- 
niaus trisdeszimts penkis do
lerius, nauja skrybėlė ir nak- 
taiza. Jis sako: “Nors man 
ju nereikės per kuri laika, bet 
visgi sarmata kad taip atsitik
tu teismo kambaruose. ”

rausia aplinkiniu sžuneliu 
baime. Tas nelaimingas szune- 
lis, jeigu ubagas jam duoda to 
botago paragauti.

Magde pasižiurėjo iii diedą 
labai sznairiai.

—. Ant amžių, atsake su
duodamas su ranka per nuga
ra vienam parsziukui, kuris in- 
kando kitam ausi.

Ubagas pasirėmęs ant laz
dos tylėjo, žiūrėdamas staeziai 
in mergina. Magde apėmė di
delis piktumas. Nuo kiaulių 
sunku pasitraukti, o ežia 
priesz jai da toksai diedas, uba
gas atsistojas typso. Užsigiy- 
žo nuo jo pecziais ir suniurnė
jo:

u

Detroito automobiliu fabri
kantai dabar yra labai susirū
pinę, bet jie vis neiszdrysta pa
gaminti maža ir pigu automo
biliu. Vien tik Nash kompani
ja iszdryso pagaminti ta savo 
“Rambler” automobiliii, ku
ris ta kompanija isztrauke isz 
skolos. Bet ir szi kompanija,

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 ool. ilgio, 5% ooL plocrio 
Iszaiszkina sapna ir kai 
ateitojo stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po 
pieros virszelinose. :: ::

Pinigai reikia siusti sn 
užsakymu:

Tiktai,. . . 51.00
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A

In Milwaukee, 24 metu am
žiaus James Godsey buvo ga
vės deszinits tikėtu nuo poli- 
cijantu už tai kad jis buvo pa
statęs savo automobiliu už
draustuose vietose. Kai jis vie
na ryta negalėjo prastarduoti 
savo autoniobiliaus, jis paliko 
szi raszteli ant to automobi- 
liaus lango: “Gerbiamasis Po- 
lici jaute:

Man szitas automobilius jau 
ligi gyvo kaulo insįpyko. Asz 
ji dabar negaliu prastarduoti. 
Nepalik ant jo tikieto, bet jei
gu gali ji prastarduoti tai 
veszkis ji, asz tau ji atiduo
du.”

Atsimink! Mielas Skaityto 
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku 
silyginsi, ar ja paremsi!

— Eikite pirkion, pas gas- 
padine. Asz ežia jums jokios 
almužuos neduosiu. •

—i A-a. Kas ten man at- 
mužna! Geras žodis tai taipgi 
almužna. Ir nors žodis yra la
bai pigus tai dėlto ilga laika 
jo negaliu sulaukti.

Mergina neatsiszauke: kibą 
eik in parsziukus. Ubagas bu
vo susiinaiszes kaip szuva, ku
ris lenda ka nors nustverti prie 
žmonių ir kurie jam iszkauszia 
nugara su lazdomis ir botagais 
Bijojosi prisiartinti, bijojosi 
pakalbinti, nors akys jam iu 
virszu isz kaktos lindo, t lip 
baisiai lokamuiai žiurėjo, ' in 
mergina Magde.

Ar 
Gink 
kada jis vaiske tarnavo 
daug visokiu

at

SKAITYKIT 
rMSAULE”

PLATINKIT!

ji gražesne už kitas? 
Motina Dievo! Seniai, 

, tiek 
merginu mate, 

bet dar kokiu! Magde-gi pa- 
mylo- del to, kad ji biedna, kad 
ji pas gaspadorius tarnauja ir 
kad bus lengviau ja prikalbin
ti prie saves pritraukt. Kadx ji 
norints butu ne Tainaszaucku 
tarnaite, I kati ji norints butu 
ju duktė, kad ji butu kažin ko-,

Biedna mergina, be tėvu isz- 
augus, valkiojasi po svietą, ne
žino net kiek turi metu. Visa
dos tarnauk, visados uždar
biauk, dabar jau ir nodiejos 
nėra kad kada nors gyvenimas 
persimainytu. Smilius gyveni
mas, dirbk, dirbk ir dirbk, vi
sados stovi ant tavo sprando 
ir da rėkia:

— Tingine!
— Niekam netikus!
— Dykaduone!
— Kad ir in siena mestum 

tai priliptum!
Visi juokiasi isz jos darbo, 

isz jos vaikszcziojimo, isz jos 
purvinumo, isz jos iszrodynio. 
Viskas, ka ji tik daro, tai ne 
gera, ka, pasako, tai duiua, ap
sirengia, tai juokinga. Varo, 
vaiko, rėkia, pravardžiuoja, 
keikia, o ežia prieik tam vis 
reikia dirbti. O arsziausia 
ankstus kėlimas rytmecziais. 
Gaslpadine ja vis su szaltu van
deniu pažadina, žiema szalta, 
tamsu, kurk ugni pecziuje.

Net pasikratė.
O tasai ubagas jai malevoja 

toki rojų. Taip kaip tyezia, 
taip kaip jis žinotu, kas jai 
kenkia.

Labai supyko ji ant visu 
žmonių. O kad areziausia jos 
stovėjo ubagas, tai ant jė ir vi
sa savo piktumą iszliejo.

— Tai ko ežia dabar 
nuo manes norite. Pikta
landa ta diedą atnesze. Kur tik 
žengsi, jis visur paskui tave 
traĮpailineja ir neduoda jia pa- 
kajaus! Sarmata, negražu! 
Kur tik parodysiu akis, visi 
isz manes juokiasi, buk koksai 
diedas paskui mane besimei
lindamas vaikszcziojas.

Pradėjo verkti. Szluostel
purvina veidą, o aszaros kaip užlieku.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

lanke karcziania, kuriojg Žy- Kuzma Sknpkonpi 
delis aferai sukosi ir stebuklais 1'-‘■‘K11 d5c.y-- — — ------ ---  
naudojosi! Žmones ateidami 
ir iszeidami, be kareziamos ne- 
aĮpsejo, tankiai ir nakvodavo.

moję alų gerdami ir barankas 
valgydami, būdavo palengvele 
kad Žydas neiszgirstu, kalbasi 
apie stebuklus. Žydas miklaus 
es ir prie kalbancziuju prisiar
tinęs, tarė:

— Ui ka cie tamstas snie- 
kat ?! Ar alpi ta Sztibiklinga 
Kryze?! Ui, kaip jis sztibik- 
lingas, kaip szti'biklirigas, kad 
ne tas Sztibiklingas Kryžes” 
tai Klebonas, Zakriksztijonasi 
ir as pats butuin senai in kepe- 
nas nuvažiavę! Mums tik bu
vo sžkura ir kėniai, o dabar 
matot kokius pilvokus tureme! 
Uch, kaip sztibiklingas tas 
Kryzes! Ui, vai! —GALAS.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
Brito Katalogo

jus
va-

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

N o. 103—V aidelo ta, 
isz pirmutines puses
-zio iszimta isz Dietuviszku

Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

apraszy

apysaka 
szimtme-

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszc 
Jerukausko, Osipczna 40 pus
lapiu, 2Oc

No. 144--- Apie Kanka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta. 
Pakutninkae. Ar Paszaukt Te 
fH Zokoninka Remadina. 61 
puslapiu. 20c.

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

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 Nedora^ 
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-

— 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.

^Pirkie U. S. Bonus;

Kristupo

Verksmai 
prie A p-

No. 178—Tikrausias' Kabalas 
arba atidengimas Paslapczin 
Ateites su pagelha Razyrout. 
25c.

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

180V2—-Kvitu Knyguto 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin 
kimu 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekuriam Naudingais Padeji 
mais. 35c.

No.i9f>—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
15o.

No.197—Graudus 
,irba Pasibudinimas
ifiislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
irai senoviszko būda. 15c.

No.198- JJromata arba Mu
ka musu [szganytojaus 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 Motino* 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

EžC Nepamirszkite dadetJ 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO.
Mahanoy City, Pa,, - D. S. A

prisiun-

ir Pim 
“visada 
tik ant

i
i¥
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^♦^Z******************************************************************************************************************* laiko kaip reikia daryti. kriksztu nelaukė iki vaiku že-

Kriksztynos Nors Juokingos
Bet Isztikro Jos 
Yra Teisingos

ryt, nesakysiu daugiaus tau 
nieko žinokis.

Laikas skubai bego, o Anta-

• nybu.
Priesz pora suvirsz sanvai- 

cziu kriaucziu dalbai kad szlu- 
buoja. Antanas ryte iszejo vie
na diena miestan, motere davė

Vaikucziai Antano ir Anta
nienės kada tapo apkriksztyti, 
kūmai veikiai parėjo peksti 
namon, na ir valei kelt kriksz-

LIETUVISZKAS SURIS

^EW Yorke gyvena vienas) 
kriauezius, ne senas žmo

gus, vidutiniszko budo, jisai 
nežine priežasties del kokios, 
prie poterėliu ar bažnytėlės 
yra sutingęs, sakytumėm val- 
namanis bet ant tokio beveik 
neiszrodo. Po apsivedimui sa
vame laike susilaukė jauni tė
vai mergaite ir motinai laimin
gai sulaukusi buvo sveika. Už 
keliu sanvaieziu jauna mote
raite rokayo kad mergaite lai
kas jau kriksztan neszt ir savo 
vyrui sako:

— Antanuli, man rodos kad 
musu mažai mergaite jau laikas 
neszt prie krikszto.

— Na tai dabar ir gana! 
U-gi motkute, kas per strio- 
kas? Mergaite sveikai, o jeigu 
kada rėkia, mislini po aįpkrik- 
sztymo ne rėks ir tau bus sipa- 
kainiaus; kriksztija neiszniai- 
nele ne del nustabdymo riks
mo. Antanas atsake.

— Ak, tas Antanuli vis 
tiek, bet 'butu geidaus kad ap- 
kriksztytumem, motere atsi
liepė.

—■ Et bobsze, po nogiu ne 
nesapaliok, žinai kad krikszty
nos kasztuoja, o mudu ar tai 
jau apsamanojom? Matai ir 
dalbai dabar siljpnai eina, An
tanas ruszcziai atsake.

— Neipykie Antanuli. Te
gul bus ir taip kaip tu sakai.

jPrąslįnko laimingai net me
tai ir puse, jauna motere ne
norėdama Antaną kvarszyt/ 
nei neužsiminė ir Antanui apie 
vaika apkriksztyt, nei nesisap- 
nuoja, jisai daugiausia isz. dar
bo pasėjas kalba apie pasise
kimą kriaucziszko darbo, apie 
geresnius uždarbius, o da. kad 
kas iii stuba ateidavo tai prie, 
stiklo alaus su pažystamulaisi 
kalbėdavo apie kriauezysta 
daugjaus negu Žydas apie ge- 
szeftus arba čigonas apie kui
nu mainus.

o *
— Antanuli, jau suvirsz 

pusantrų metu, tu vien tik apie 
kriauezysta visada lyg sena 
boba už pecziaus rožaiicziu 
bumbi ir bumbi kaip ubagus 
Jackus, o apie mergaites ap- 
kriksztyjima tau nei netapt! 
Ka-gi tu, dusziuli, mislini?

— O tu bobsze, neiszmane- 
le, mat kas tau parupo ; ar tai 
tu mislini kad mergaite po 
krikszto tai pradės ir ant kny
gų skaityt ir gadzinkas gie
dot? Tau prigieda ikvalei gad- 
zlnku kaip rėkia; mergaite 
Dievą garbint dar per maža, o 
jeigu jau apsirgtu tai kiek 
czion tolumo pas kunigą? Ga
lima, palaukt ir apkriksztyt 
kai(p pradės poterius kalbėt ir 
mokytis, o daugiaus inane su 
tuomi neklapatok, nes supyk
siu kaip bematai.

— Dieve szventas, ka asz 
dabar biedna, motere galiu da-

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

4-M-* jM-***************

Ta rots stragi bobele, 
Su tokia, gyvent ne 

sarmata, 
Tiesybe, lyg butu 

per daug, 
Net szinits ja trauk. 
Taigi New Yorke ja 

užtikau, 
Ir net su ja pasibueziavau, 

Butu kaip mano sesute, 
Tik da sztarkesne velniuke.

Rėkt ir keikt labai 
moka, 

Visiems in akis szoka, 
Niekuom neapsileidžia, 

Szluotos isz rankos 
neiszleidžia.

Net in kareziama su 
szluota nusiduoda, 

Varyt saviszki, 
Tai jam ir visiems su 

szluota duoda, 
Su rankomis galva 

\ užsidengia, 
Szirdeles net gražu žiūrėt,1 

Kaip vyrai nuo bobos 
turi bėgt, 

Kaip velniai nuo 
kraipytos,

Bėga kiek turi sylos.
Dėkui tau, mano sesele, 

Rodyk su szluota 
namo kele, 

Tegul ne girtuokliauna, 
Latrauti pasiliauna'.

Jeigu tokiu seselių daug 
tureczia, 

Tai norints asz 
pasilseczia, 

Moteriukes in mano 
brostva insiraszykite, 

O jeigu vyrai daro 
ne gerai, 

Tuojaus per szonus 
Javai.

Tada isz vyru nauda 
turėsite, 

Ir skaniau pasimyluosite, 
Ba kokia nauda isz 

girtuoklio, 
Naktinio valkato ?

Žinote kad girtuoklis 
niekam ne tinka, 

Nei Dievui, velniui ir 
bobai nepatinka, 

Už tai szluota mokinkite, 
Už girtuokliavimą in 

kaili duokite.
Ne užmirszkite, 

Szluota pasimerkite, 
Duokite gerai, nieko

• nepaisykite,
Kvailius įproto mokinkite, 
Tai gyduoles geriausios 

ir pigiausios.

nelis apie mergaites krikszta 
tylėjo, savo motere kaipo vy
ras mylėjo ir sztai už poros su
virsz metu susilaukė kriau- 
sziaus jauna motere vaikai, na 
tai jau ir du nekriksztyti kū
dikiai. .

Po nekokio laiko motere An
taną bare, kad jisai pirmiau* 
jos neklauso.

— Na, Antanėli, kaip su 
Kriksztu bus dabar?

— Tu motkute, nebūk nuo- 
brodi, taip bus kaip' buvo.

— Aha;, taip szitailp? Tai tm 
vėl man akis monysi ir vaikai 
bus be krikszto, net sarmata!

—7 Kad bobsze nori tai 
kriksztykis, o man su tais savo 
kriksztais galva nebelsk, asz 
ir be to turiu pilna buože ru- 
peseziu.

— Na, kad szitaip tai da
bar suprantu ir daugiaus tau 
galva nebeisiu.

Slenkant laikui jauna mote
re aprokavo kad mergaite be 
krikszto jau treji metai, o vai
kas devynių menesiu, sziaip ar 
taip, reikia; abudu sykiu krik- 
sztyti ir gana, mislino per kiek

krivulę dedienukem kurios 
veikiai lyg krebždes susilekia 
padare rodą skubint vaikus 
apkriksztyt ir be Antano krik- 
sztylias kelt, nes visiem yra 
laiko.

Antanas nudavė nieko apie 
tai nežinodamas, klemszevo isz 
vienos gėrovu koplyczios in ki
ta, galop kaip inkaito tai apie 
namu ėjimą nebuvo galvoj in- 
kaitusiam ir szposuot sekesi 
smagiaus, o bobos sutaisė dvi 
poras kurnu, vaikus aprengė ir 
iszsiunte prie, krikszto pas kle
boną.

Nugabenti vienu tėvu du pa- 
augeja vaikucziai pas kleboną 
Kunigą K., vienas trijų metu, 
kitas devynių menesiu reikia 
apkriksztyt.

— Keno tieji vaikai ? Kle
bonas klausia.

— Antano, kriaueziaus P., 
kurai atsake.

— Ar abudu vienu tėvu? 
Klebonas klausia.

— Abudu jegamasteli, kū
mai atsake.

Kunigas nusiszypsojo ir po 
valandėlei pratarė:

—• Tai da gerai kad su

tynas bobos, kūmai ir kūdikiu 
motina ir Szaputis Antanas kė
lė žertus skaitės gėrovu koply- 
cziosc.

Besilinksminant kriksztyno- 
se svecziams, kyszt ir Antanas 
isz miesto parėjo.

Parejas stubon, žiuri kad 
czion svecziai traszkiai szne- 
ka,si, girksznoja ir juokavoja.

— Nu-gi kas czionai per 
szaraboras, kas czion jus pai- 
belis suvijo lyg oszkas rudeny
je prie želmens?

— U-gi Antanėli dusziuli, 
kriksztynas keliam, motere 
atsake.

— Kokias, po nogiu, krik
sztynas?

— U-gi, dėkui Dievui, abu
du mus vaikucziai jau pakrik- 
sztyti, motere atsake.

— Ar pasiutot?! Isz tikro 
pakriksztyjote ?

— Antanėli nepyk, isz tik
ro, atsake motere.

— Nepyk, u-gi ka maezys 
kad pyksiu, svirną neiszvoget 
o kad jau vaikai pakriksztyti 
tai ir gerai, man ne bus su 
kriksztynoms jokiu klapatu. 
Kad jus prasmegtume!, kas-g'i 
jus taip' padaryt primokino,

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — MICHIGAN
JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 

FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan. ,

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

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
JOHN ANDRULIS, Presr 

FOUNTAIN — MICHIGAN

/
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— Niekas taip brangiai 
nekasztuoje, kaip kas tau ka 
padovanoję

Jo kelione po svietą ir liūdima# 
apie Jezu Kristų.

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

PLATINKI!
fiSF’“SAULE”^
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WEDDING 
IMITATIONS
and announcements,

created by /įgę

Each distinctive invitation 
thermographed on 25% rag 

china-white vellum paper, 
giving you fine raised lettering 

that speaks of the 
highest quality.

gal bobų patronas, Szaiputelis ? 
Bet bene tai sakysit, juk jisai 
visom bobom insivierijas gana 
gerai, kad visos už ji gatavos 
su savo kaczergom stot net in 
revoliucija tai ir žodi ant jo 
isz bobų neiszrausi.

— Antanai, nebūk toks! 
Nekaltink Szaputeli, jisai žmo
gelis geras, paklusnus, nu-gi 
matai kad jis ir czion dabar 
patarnauja; asz ta viena su
mišimąjį ir padariau rokuoda- 
ma kad tu vis-gi mane nebar
si, nes atsimeni kad liepei 
idant tau su kriksztu daugiaus 
galva nebelst tai dabar nebel- 
džiant viskas yra gerai.

— Na gerai, gerai atsitūpk 
paglostysiu tai lyg kaicziukiai, 
bus dargeriaus. Vai tu bobele! 
Gal tu ir mislinai kad nieko

nesupratau apie rengimą sziu 
kriksztynu, gerai žinai jog 
jeigu pataikau asz kriaueziaut 
ir darba surast tai pataikau ir 
suprast.

— Szaputi! Pažiūrėk ar 
yra da koksai-stiklas alaus tai. 
greitai atneszk.

Szaputis tuojaus capt uzbo- 
na pagriebęs prabilo:

— Aha! Besznekedami u'ž- 
siinanete ir niem, niem..

Atnesze alaus, svetelei, An
tanas su Antaniene ir paklus
nus Szaputis, kūmai pajuoka- 
vojo, pauliavojo, po tam iszsi- 
skirste.

Labai gerai kad ženoti žmo
nes už bent ka nesivaidija kaip 
kad ir Antanas su Antaniene 
nesivaidija.

Stebuklingas Kryžius

,14*
Your choice 
of SIXTEEN 
individual

l TYPE STTEES
\ The moil
\ popular
\ lelectione
\ ihoien beloie.

!s

Also matching reception cards, 
response cards, thank you cards, 

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

choice from our 
^Flower Wedding LiruT catalog.

• Mrs. Paul Crosley

JHrs. Paul Crosltg 
.Mr». Paul Groaley 

eA(u. ^PauL CuaLiį]

Q?Zr*. GroflfV

SAULE PUBLISHING CO
Phone 744-J South And A Street Mahanoy City, Pa.
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J^ARTA, labai seniai, kada
Jar musu tėvu, tėvukai, se

niu senukai gyvi buvo, tada 
viename m a ž a m e Lietuvos 
miestelyje gyveno Klebonas, 
Vargoninkas ir Žydelis-kar- 
cziamninkas. Miestelis buvo 
mažas, parapija nedidele, žmo
nes neturtingi; visiems trims 
miestelio gyventojams labai 
sunkiai gyvenosi. Kaip in baž- 
nyczia mažai žmonių ėjo, tai 
Klebonui, ATargonininkui ir 
Karcziamninkui buvo sunku 
gyventi. Vargszai žiūrėdavo, 
laukdavo žmonių ateinant, bet 
žmones ne ėjo ir jie visi trys 
badavo. Ir kas eis? Sziaudais 
dengta, bažnytėlė, sulužusi 
szpitolele, suklylpusi karezia- 
mele,—kas ežia per miestelis!

Karta, visi trys vakare susi
rinko, kalbėjosi apie savo var
gus, nelaimes ir gavas lauže, 
ka bepadaryti kad savo būvi 
pagerinti? Ilgai Klebonas sar 
vo plika galva kasinėjo; Žydas 
barzda krapszte; o Vargoni
ninkas ūselius raitė ir vis nie

ko negalėjo iszgalvoti. G-alu, 
gale, Žydas džiaugsmingai 
prabilo:

— Niu, padarykim geszef- 
te! Siudekim po penke ruble, 
padarykim, stebuklinga kryže, 
visi susirinkim pas kryže, nesi- 
kim ir iszgykim! Tuomet bus 
‘'‘Stėbuklinge Kryže”' ir bus 
gera geszefte! .

Klebonas su Vargonininku 
tai iszgirde, net savo pirsztus 
aplaižė ir tuojaus ėmėsi visi 
trys prie darbo, nes badauti vi
siems trims nusibodo.

Už sudėtus penkiolika 'rub
liu nupirko reikalinga medžia
ga ir padirbo kryžių, neteip 
gražu kaip dyVina. Nakties lai 
ko, netoli, netoli, bažnytėlės 
kryžių pastate, ir tuojaus ty- 
czia susirgo pats Klebonas. Su 
sirinko Davatkos, sunesze vi
sokiu žolių, o Klebonas kaip 
serga taip serga. G-aliaus, Kle
bonas paskelbė tokia Žinia kad 
jis sapnavęs toki sapna. jok tik 
tada' iszgysis kada tapsės mo-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
—: iSūbatoj pripuola pirma 

diena Kovo-March menesio. 
Šzis menesis paszvenstas ant 
Garbes Szvento Juozapo. Me
nulio atmainos: Pilnatis 5 die
na; Delczia 12; Jaunutis 19, ir 
Prieszipilnis 27. Subatoj taipgi 
pripuola Szv. Albino, o Tau
tiszka Vardine: Rusne. Ūki
ninku Priežodžiai: Drėgnas 
Kovas, tai ūkininko skausmas. 
Jeigu Kmiegundos dienoje 
perkūnija griauja, reiks tan
kiai pirsztines užsimauti. Jei
gu szitam menesyje erycziai 
szokineja, tai ateinaneziame 
menesyje tvarte 'bliaus. Kovo 
menesis yra audringas, szaltas 
ir sziltas, szlaipes ir sausas. Ko
vo menesis atsisveikina su žie
ma ir pasisveikina su pavasa
riu. Ir ta diena: 1932 m., Char
les Lindbergho mažasis kūdi
kis buvo pavogtas isz Hope- 
well, New Jersey; 1815 m., Na- 
paleonas Bonapartas, Prancū
zas sugryžo isz isztremties nuo 
Elba salos; 1285 m., mirę Didy
sis Lietuvos Kunigaiksztis 
Traidenis; 1950 m., Daktaras 
Klaus Fuchs buvo nuteistas 
ant keturiolikos metu in kale- 
jinia. Jis buvo intartas ir teis
mo pasmerktas už atomines 
i# '•■ x

bombos gaminimo paslapcziu 
iszdavima.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Antra Gavėnios Ne- 
delia taipgi Szv. Simplicido ir 
Szv. Alenos, o Tautiszka Var
dine: Almene. Ir ta diena : 1949 
m., Rumunijos Komunistiszka 
valdžia sueine visus didesnius 
ukius, farmus. Ūkis buvo skai- 

- tomas didelis, jeigu buvo szim- 
to trisdeszimts akeriu ar dau
giau; 1939 m., Kardinolas Pa- 
celli, buvęs Kataliku Bažny- 
czios augszcziausios valdžios 
Sekretorius, buvo Kardinolu 
■išzrinktas Popiežius Pijus 
Dvyliktasis; 1310 m., Lietu
viai vedami Geležutes pergalė
jo Vokieczius.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Kunegundos, o Tautiszka Var
dinė : Taleina. Ir ta diena: 1949 
m., Norvegija atmete Sovietu 
Rusijos pasiulinima neužsi- 
puolimo sutarties, ir sutiko 
■pradėti dorybes su Vakarais 
kaslink Atlantiko Kariszkos 
Sutarties; 1311 m., Didysis 
Lietuvos Kunigaiksztis Vite- 
nis paveržė isz Vokiecziu ar
mija-; 1845 m., Florida valsti
ja priimta in Suvienytu Vals
tijų Unija; 1847 m., Amerikos 
paeztas pavartuojo pirmuti
nius Paczto Ženklelius, sztem- 
pus.

— Utarninke pripuola Szv. 
Kazimiero, o Tautiszka Vardi
nė: Daina. Taipgi ta diena: 
1933 m., Prez. Franklin D. 
Rboseveltas invezdintas, pri
žada vesti gyva kara priesz be
darbi Amerikoje; 1949 m., An
drei Viszinskis užėmė Moloto
vo vieta, kaipo Sovietu Rusi
jos Užsienio Ministcris; 1949 
m., Žydelkaite Judith Coplon 
su Ruskin Valentin A. Gubit- 
chev buvo suimta ir suaresz- 
tuota. Jiedu yra intarti už 
sznipine jima ir iszdavima 
daug Amerikos paslapcziu So
vietu Rusijai; 1951 m., Ameri
kos Valstybių Prezidento In
auguracija invesdinimas; 1789 
m., Pirmutinis Amerikos Kon-

MOKYTOJAI PRASZO
PERMAINŲ

Gabus Studentai Tu
rėtu Mokintis Per 

Vasara

. lįiiesįe; 1944 m., Amerikos ka- 
• riszki eroiplanai pirma syki už

sipuolė ant Berlyno.

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. 
Dabar Po 25c. 

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

Gilberton, Pa.—
Panele Ona Augustaicziute isz 
szito miestelio, numirė Pane- 
delio ryta in Danville Valstijos 
ligonbute. Gime, Gilbertone. 
Paliko du brolius: Prana mies
te ir Petra isz Newark, N. J., 
taipgi sesere Margareta Dal
ton, Newark, N. J. Laidojo 
Ketverga ryta su apiegoinis in 
Szv. Liudviko bažnyczioje de
vinta valanda ir palaidota in 
parapijos kapinėse Frackville.

— Ponia Marcele Labadis 
isz szito miestelio randasi -Gei- 
singer ligonbuteje del gydy
mo.

HARRISBURG, PA. - 
Augsztesniosios mokyklos 
kolegijų mokytojai ir profeso
riai sako kad butu visiems in 
sveikata ir studentams in ge
resni ir greitesni pakilimą 
moksle, jeigu gabiems studen
tams ir mokiniams butu pri
rengta kurisai per isztisa vasa 
ra, be jokiu atostogų. Szitaip 
jie galėtu du mokslo metus už
baigti in viena meta., ir visus 
kitus mokinius ir studentus 
palikti j u vietose.

Mokytoju balsavimai buvo: 
172 už toki pasiulinima ir 71 
priesz.

Per ta pati susirinkimą isz- 
kilo ir kitas klausimas: ar ga
biems studentams butu pavė
linta eiti pirmyn, pralenkti sa
vo klases draugus ir stoti in 
augsztesnes klases per vidurį 
metu, jeigu jie parodo kad jie 
gali augsztesnios mokslo kla
ses darba atlikti. Du szimtai 
penkios deszimts trys balsavo 
kad taip reiketu daryti, o pen-

ir

Philadelphia, Pa. —
Vakare Vasario 18-to vietinė
je Lietuviu Muzikaleje Svetai
nėje iiivyko Jurgiecziu bankie- 
tas ii-, nors oras buvo toksai 
kad del daugeliu nebeleido at
eiti iii ta bankieta, bet kaip 
matuos, tas bankietas gerai 
(pavyko, nes ruoszejos jo po va
dovyste ponios Elenos Kaza- 
kauskienes Jurgiecziu parapi
jos naudai uždirbo beveik 13 
szinitu doleriu! Prie stalo va
karo vedėju buvo patsai Jur
giecziu Klebonas Kun. Dakta
ras Vytautas Martuseviczius. 
Gi kaslink pasisiekimo to ban- 
kieto, tai spėjama tas: kad vie
tine veikėja devindarbe, ponia 
Albina Czebatoriene platinda
ma inžangos tikietus in taji 
bankieta, labai iszkalbingai 
agitavo už Jurgiecziu parapi
jos reikalus. O ir jos vienturte, 
panele Eleanora Czebatoryte 
taipogi darbavos naudai to 
taip prakilnaus bankieto.

Ant Gavėnios
—t—

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

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolime 10c.

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas-pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Stebuklingas Vaikutis Maika
liukas Doyle

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra da.1 prisiun- 
limo kasztu. Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Maikaliukas Doyle 
Vos tik trijų metu 
Bet jis turi įprota, . 
Iszmincziaus Sokrato. 
Prie to ir drasolis, 
Kokiu mažai yra, 
Nes jis peszti iszdrista, 
Net kiekviena vyra. 
Ir pinigus mėgsta, 
Doyle Maikaliukas, 
Nors tam sulig amžiaus, 
Jis yr’ pennažiukas. 
Ir raszyt tur’ norą, 
Nprs jis da mažiukas, 
Tas tiesiog, virszgamtis, 
Doyle Maikaliukas. 
■Sūnūs lietuvaites 
Vidikauskytes, 
Su vardu Marijos, 
Megstanczios mokytes. 
Ir sūnūs Vilfredo, 
Su pavarde Doyle, 
Tai ir Maikaliuko 
Pavarde yra Doyle.

Varginga Sieratele
Jis — Tai tu esi sieratele?
Ji — Taip, Petruk.
Jis — Taigi, norėjau su 

tavim vestis, bet nežinau 
pas ka turiu praszyt, kad ta
ve duotu man už paezia;.s

Ji — U-gi gali pas mane 
paklaust!

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.

M. — Platinkit “Saule”

ki balsavo prieszingai; dvyli
ka atsisakė balsuoti.

Kitas balsavimas nutarė du 
szimtai asztuoni priesz trisde
szimts asztuonis, kad mokinys 
ar studentas kuris savo pamo
kas gerai yra iszmokes neturi 
laukti kitu savo klases moki
niu, studentu, bet turėtu būti 
pavėlintas eiti pirmyn, ir imti 
augsztesnius mokslus.

Ir mes sutinkame kad jau 
beveik laikas kad mes prisipa- 
žintume kad ne visi musu vai
kai turi tokias pat smegenis, 
tokius paezuis protus, tokius 
paežius gabumus. Jau laikas 
kad mes gabiam studentui pro
ga eiti pirmyn ir nelaukti kitu 
prastesniu gabumu savo klases 
mokiniu.

Amerikos mokyklos, kolegi
jos ir universitetai dabar bai
siai nukenezia ir szluboja už 
tai kad jiems labiau rupi kiek 
laiko mokinys, studentas ar 
moksleivis praleidžia mokslo 
suole negu kiek jis žino ar kaip 
greitai jis gali ta mokslą prisi
imti ir suprasti.

Amerikos Universitetuose 
labiau rupi valandos praleis
tos mokslo suolą szildinant, ne
gu kas dedasi studento galvo
je.

Bet kas gali Amerikoje 
sziandien Daktarata insigyti 
jeigu jis turi gana pinigu užsi
mokėti ir gana laiko praleisti, 
tupėdamas ant mokslo suolo.

Gabesniems studentams tu
rėtu būti pavėlinta eiti pirmyn 
pralenkti savo klases mokinius 
ar studentus ir stoti in augsz
tesnius mokslus.

Ir kas labiausiai beveik vi
siems nepatiko buvo kai tie 
;musu universitetu mokytojai 
ir profesoriai staeziai pasakė 
kad sport^kaip futbole, bas- 
ketbole ir kiti tokie kūno 
manksztymai neturėtu visai 
turėti vietos kolegijos ar uni
versiteto marszriute.

Jie priparodino kad Euro
pos mokiniai ir studentai kur 
kas daugiau iszmoksta ir pra
silavina už tai kad Europos 
universitetams labiau rupi 
mokslas negu futbole ar kiti 
sportai.

Czia tik mažas ir prastas pa
veikslas isz mokiniu studentu 
ir moksleiviu gyvenimo. Mo
kytojai ir universitetu virszi- 

. ninkai dar kita baisiai svarbu 
, klausima iszkelia: Kodėl Ame- 
j rikos universitetuose futboles 
, mokintojas gauna tris ar ketu

ris sykius daugiau mokėti ne
gu gabiausias ir mokycziau- 
sias profesorius? Kas mums, 
musu krasztui ir musu mokslo 
instaigoms labiau rupi: spor
tas ar mokslas?

Europos kolegijos ir uni
versitetai taip augsztai moksle 
stove, už tai kad toms instai
goms sportas visai nerupi bet 
vien tik mokslas. Jeigu kas no
ri kad j u raumeningas vaikas 
butu futbolininkas, tai tegu jis 
stoja in futbolininku eiles, bet 
tegu nelenda in musu kraszto 
mokslo instaigas. Mokslas ir 
sportas nieko bendra tarpu sa
ve nebeturi ir nebetures. Ir juo 
greieziau musu mokslo instai- 
gos, kaip musu kolegijos ir 
universitetai tai supras juo 
greieziau mes susilauksime 
tikrai mokintu žmonių. Mes 
czia galime labai pasimokinti 
bendrai isz visos Europos ir 
ypatingai isz Rusijos.

Ar jus žinote kad treczios 
klases Europos mokinys dau
giau žino, yra geriau iszmokin- 
tas ir iszlavintas, negu musu

Sieniniai Kalendoriai1958m
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UBAGO MEILE
(Tasa Nuo ^-Puslapio)

geriausiu mokyklų augsztes- 
niosios mokyklos ketvirto sky
riaus mokinys?

Buvo laikai, kada treczios 
klases, pradines mokyklos mo
kinys mokinosi Lotynu, Grai
ku ir savo kalbos, ir prie to dar 
ir augsztesnios matematikos. 
O dabar pas mus treczios kla
ses vaikas vos ne vos gali savo 
varda pasiraszyti.

Musu biznieriai ir fabrikan
tai nusiskundžia kad sziu die
nu mergaite, baigusi augsztes- 
niaja mokykla negali nei pa
prasto laiszko taisykliszkai 
paraszyti.

Musu kolegijos jau seniai 
kaip skundžiasi kad ju profe
soriai turi augsztesniasias mo
kyklas baigusius studentus 
mokinti kaip rokuoti, raszyti 
ir skaityti.

Ir ežia, galu gale, tu mokinu 
tėvu kalte. Tėvams labiau ru
pi kad ju vaikai iszmoktu viso
kiu visai nereikalingu daigtu, 
kaip mergaitėms siūti, kepti, 
virti, szokti, dainoti. Ir vai
kams panasziai. Visa tai vai
kai ir mergaites turėtu namie 
isz savo tėvu iszmokti. O mo
kykla turėtu būti vien tik mok
slo instaiga: Raszyti, skaityti 
ir rokuoti. Musu tėvai per 
daug yra iszlepine savo vaikus 
ir už tai Ruskiai yra taip mus 
pralenkė su savo mokslin- 
cziais. Mums labiau rupi spor
tas, geras gyvenimas, pasirodi- 
nimas, pasipuoszimas ir man- 
dravimas; O mokslas tik antra 
vieta ima musu vaiku gyveni
me. Mes turime puikias mo
kyklas, geriausias knygas, ga
bius mokintojus raumenin- 
giausius sportininkus ir pras- 
cziausius studentus. Anglijos 
ir Prancūzijos mokiniai, stu
dentai ir moksleiviai mums 
sarmata daro.

ISZ LIETUVOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Klimatas Sibiriszkas;
Mirtingumas Buvo 

Didelis

Czulim upes pakraszeziuose 
inrengti “lieszavodai” (me
džiu apdirbimo inmones). 
Tremtiniu-kaliniu, kaip ir lais
vųjų miesto gyventoju pragy
veno szaltinis, tai miszko pra
mone: Miszko kirtimas, pluk
dymas upe ir pakrovimas in 
vagonus. Didėjant mieste gy
ventoju skaieziui, plėtėsi ir 
statybos. Darbininkams buvo 
statomi mediniai, vieno auksz- 
to nameliai, partijos, ir admi
nistracijos instaigoms ir auk- 
sziesgĮ^ms pareigūnams ge
resni isz plytų. Bet miesto uly- 
czies daugiausia negrystos. 
Pavasari ir rudeni tomis uly- 
cziomis netik praeivis, bet ir 
vikšrinis taktorius negali ju
dėti. Gyventojai in tokiu uly- 
cziu namus patenka sziaip taip 
sudurstytais takais, visai pur
vini. Vasara labai trumpa'. Žie
ma prasideda kartais jau Rug
sėjo menesio viduryje ir tęsiasi 
iki Gegužes ar Birželio mene
sio. Szalcziai siekia vidutinisz- 
kai 40 laipsniu celzijaus, bet 
buna ir iki 50 laipsniu. Mirtin
gumas tremtiniu tarpe buvo 
labai didelis, ypacz vaiku ir 
seneliu tarpe ir ypacz Stalino 
valdymo metais. Ne vien del 
klimatiniu, bet dar labiau del 
sunkiu darbo ir gyvenimo san- 
lygu. “Kai Stalinas mirė”, sa
ko szeimynos nariai, “Malen- 
kovo laiku buvo padaryti kai 
kurie palengvinimai. Bet szi- 
tie palengvėjimai po Chrusz- 
cziovu vėl pamažu nyksta.
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GENIUS
Celebrated as a great statesman, thomąs 
JEFFERSON WAS A MANY SIDED GENIUS. HE 
SPOKE. 6 LANGUAGES, HAD AN EXTENSIVE 
KNOWLEDGE OF MATHEMATICS, SURVEYING, ^ 
MECHANICS, MUSIC, ARCHITECTURE, LA?. AND j 
GOVERNMENT/ HE DESIGNED HIS OWN 
BEAUTIFUL MONTICELLO OS WELL AS THE j* 
HALLS OF THE UNIVERSITY OF VIRGINIA!
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žirniai isz akiu krito. Verkda
ma kalbėjo:

— Ar tai jau neturite kitu ■ 
sau merginu? Ar tik manę Vie
na pažinstate ir matote? Nors 
syki atsikabinkite nuo manės 
nes reiks isz ežia <pabeg-ti, ar . 
kas jau.

: ,p' ■ - Y: ■;

Ubagas labai susijudio. Pas
kui didžiai supykęs atsiliepę:

— Ka, tai asz koksai pu
st modelis? Ar asz ežia būvis? 
Arba asz koksai vagis? Kad 
man koja karoję nupjovė? Tai
gi asz nesipuolu szokti, o dirb
ti ant žemes nereikalauju, nes 
žemes neturiu. Bet mane pats 
Ciesorius laiko savo' apiekoje, 
alga gaunu kais trys menesiai. 
O ar asz diedas, ar ne diedas, 
tai jiems pasakysiu kad asz 
diedu buvau, diedu esiu ir isz 
Pono Dievo loskos diedu iki 
smerties busiu, o tie žmones, 
kurie isz manes juokiasi, tai 
kaip Ponas Jėzus pavelys dar 
bus gerai kad kur patvoriuose 
gaus sau gala!

Mergina nusiramino. Lovu
kas buvo tuszczia.s. Stvarstė 
parsziukas tai už ausu, tai už 
nedegu ir in tvarta stumdė.

Nieko nesakė ubagmi. Kvai
las, mislina, kad jis no diedas, 
tiktai toji sarmata. Tai kad ne 
sarmata. Tada mokėcziau kaip 
ant svieto gyventi! Iszsimiego- 
cziau už visa savo? gyveixiiiEa. 
Nes tuibut ubago pirkioje it’ 
darbo yra mažai. Koks ten 
darbas bus? Ne žeines, nei jo
kio gyvulio. Gludocziau sau 
nuo ryto iki tamsiai nakeziai 
ii- nieko tada neveikeziau.

■ ė
Užtrenkė tvarto duris ir už

suko sukyne. O ubagas prašže 
ir kalbino. ... .

—? Misliui, kad ubage duo-
• na tai tokia bloga? A? Eik ir 

pereik visa kaima; kad kas 
taip valgytu, kaip asz valgau, 
kad kas taip nesirūpintu su 
viskuom, kaip asz nesirūpinu. 
Ar gal man szienas pusta? Ar 

. kibą asz turiu padotkus mokė
ti? Žmogus alga turi, gerus 

. žmones lankai, duonutes ir mė
sos susirenki ir tankiai sau 
arielkos iszsigeri. Tiktai iszte- 
kek už manės, mergele, iszte- 
kek už manės!

Ji ėjo palengva pirkion, die
das paskui ja lingavo per pur
vyną.

—< Na, ir kaip-gi? A?
Magde atsisuko in diedą szo- 

nu.
— Palaukite dar dvi san- 

vaites. -GALAS.

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui..

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOŠ

. . MALDA . . . J 

Viesz. Jėzaus ir ;! 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Sxv. Mykolo Arkaniuolo.
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