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WASHINGTON, D. C. — 
Gal jau ir per daug- yra kalba
ma ir raszonia apie ta žadėta 
virszunes miting-a, Kurio So
vietai taip norėjo ir reikalavo 
ir kuri jie dabar nori atidėti.

Du svarbus miting-ai seimai 
parodo, kodėl visi krasztai da
bar turi labai atsargiai rengtis 
prie tokio virszunes mitingo su 
Rusija: vienas Vokietijoje, an
tras Yugoslavijoje.

1955 metuose Nikita Khru- 
szczevas ir dabar nuverstas 
nuo savo sosto Bulganinas, nu
važiavo in Belgrade nuolan-: 
kiai atsipraszyti ir prižadėti: 
kad Sovietai pripažins kiek- į 
vieno kraszto teise laikyti lais- ' 
vus rinkimus ir susitvarkyti' 
savo valdžia.

Viena meta po tam Yugosla-; 
vijos Diktatorius Tito iszkil- 
mingai ir didingai atsilankė in 
Maskva. (Jo prieszas Moloto
vas buvo paszalintas tik diena 
priesz tai.)

Sovietai surengė savo Rau- 
duoniausia paroda, pasveikin
ti toki garbinga sveczia, 1- ip) . kr • 4 *

Tito. Tito didingai tenai pasa
kė: “Nuo szio laiko niexados 
nebus jokiu nesusipratimu 
tarp Socialistiniu krasztu.”

Tito didžiavosi, sakydamas 
kad jis gerai pažinsta Sovietus 
ir žino visas ju veikimą. Bet 
sziandien Buganinas su Molo
tovu atsidūrė tremtyje, o 
Khruszczevas gryszta prie 
Stalino nusistatymu ir vėl pra
deda prakeikti Yugoslavija ir 
ta Tito.

Dabar aiszxu kad net ir Ti
to, kuris buvo Sovietu mokina
mas ir lavinamas, tu Sovietu 
nesupranta ir nemoka kaip de
rintis su toKiais veidmainiais, 
kaip Rooseveltas nesuprato ir 
kaip sziandien Eisenhoweris 
nesupranta.

Dabar Vakaru Vokietijos 
vadai stengiasi derintis su So
vietais. Jie mano, kad jie nu
veiks ta, ka nei Tito, nei Roo
seveltas negalėjo nuveikti.

Pirm negu Vakaru Vokieti- 
jso vadai ar Amerikos Eisen
howeris pradės su tais Sovie
tais derintis, butu patartina

' kad jie pasikalbėtu ir pasitar
tu su Vengrijos naszlemis ir 
naszlaicziais. Finnai galėtu szi 
ta pasakyti apie taixos sutar
tis su Sovietais. Finlandija bu
vo sudarius neužsipuolimo su-

I tarti su Sovietu Rusija ir ta 
pati meta Sovietai užsipuolė 

' ant to kraszto.
Taikos derybos su Sovie

tais? Tokie vadai, Kaip Vaka
ru Vokietijos Užsienio Minis- 
teris Brentano ir Amerikos 
Prez. Eisenhoweris turėtu pa
siklausti Latviu, Estonu ir mu
su Lietuviu! Visu szitu krasz
tu vadai buvo sudarė sutartis 

i su Sovietu Rusija ir krito po 
Rusijos nagaika pirm negu 
raszalas iszdžiuvo ant sutar
ties popieros. Lenkai ir Czeko- 
slovakai daug ka galėtu pasa
kyti tokiems mandrapypkiams 
kaip Vokietijos Brentanui ar 
Amerikos Eisenhoweriui apie 
Sovietu Rusijos taikos sutar
tis, pirm negu tas virszunes 
seimas prasidės.
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Isz Amerikos
MIELASZIRDINGAS

GUBERNATORIUS

Ju tarpe randasi pusantro 
szimto žmogžudžiu! Szimtas 
dvideszimts keturi buvo teisė
ju pasmerkti inkalejima iki 
gyvos galvos. Dabar, acziu 
musu Gubernatoriui tokie žu- 
likai vaiksztineja laisvi musu 
miestuose.

noja; teisėjai sako kad ju dar
bas laikomas tik ant pajuoko, 
kai jie dabar nuteisia prasixal- 
teli in kalėjimą, gerai žinoda
mi kad už keliu menesiu Ponas 
Gubernatorius jiems, kaip ge
ras tėvas, viską dovanos ir 
juos paleis vėl vogti ir žudinti.

TOKYO, JAPONIJA. — 
Trisdeszimts penki tUKStan- 
cziai mokytoju, Tokyo mieste 
iszejo ant straiku. Szitie mo
kintojai mokina pradines mo
kyklas.

Szitie mokintojai, nariai 
Mokintoju Unijos, iszejo ant 
straiku priesz naujus mokin- 
tojavimo instatymus. Szitie 
nauji instatymai reikalauja 
kad butu mokslo sztabui pra- 
neszta apie moKinotju asmeni
ni pasielgimą ir gyvenimą.

Visi tie mokintojai ir mo
kintojos sutiko straikuoti ir 
susirinko in Tokyo miestą pa- 
reikszti savo priesztaravima.

Miesto valdžia buvo grasi
nus visus tuos mokintojus in 
kalėjimą patupdinti, bet pas
kui geriau dasiprotejo, prisi- 
pažindami kad jie tiex vietos 
savo kalėjimuose nebeturejo.

Miesto instatymai insako 
kad straikuojantieji mokinto-: 
jai gali būti nubausti ant pus- 
treczio szimto doleriu baudos 
ir gali būti nuteisti ant trijų 
metu in kalėjimą prie sunkaus 
darbo.

Bet matyti kad miesto ir 
mokslo sztabo nariai nenori ta' 
instatyma invykdinti priesz 
tiek daug mokintoju.

Ir paežiu mokintoju unija1 
uždraudžia tokias straikas, bet 
ir ta unija dabar tyli, kai tiek 
daug tu mokintoju yra sustrai- 
kave.

Harry Trumanas, Senato 
Bankos Komisijai yra pasa
kęs Vaszingtone, kad viena
tinis būdas szita “Bedarbe” 
sustabdinti, tai yra “Taksas 
sumažinti,” per apie penkis 
bilijonus doleriu. Jis sako 
kad tada žmories pradėtu vis 
ko pirktis; sztorai bizni da
rytu ir fabrikai vėl atsidary
tu.

Jis toliau sake, kad per 
daug bagoeziu ir fabrikantu 
invairiais budais iszsisuxa 
isz mokėjimo Taksu ir už tai 
paprasti darbo žmones turi 
vis daugiau mokėti. Jis pa
taria valdžiai imti nagan 
tuos bagoezius ir fabrikan
tus už ju neužsimoketas 
Taksas.

Ant rytojaus, po tu jo pra
kalba, Prezidentas Eisenho
weris sake, kad “jis yra pa
sirengęs buvusiams Prezi-

Buvo Suvažinejes 
Motina Ir Dukrele—
EPHRATA, FA. — Szeszios 

deszimts trijų metu amžiaus' 
Alvin G. Hertzog, nusižudė ant ■ 
policijos ofiso laiptu, kur jis i 
nurijo daug vaistu del miego.; 

j Jis pasimirė apie asztunta va
landa vakare.

Apie penkta valanda po piet 
dvideszimts vieno meto am
žiaus Ponia Patricia Matthews 
buvo automobiliaus partrenk
ta ir jai isz ranku iszpuole jos 
szesziu menesiu sūnelis, Neil. 
Nei ji, nei jos sūnelis nebuvo 
pavojing-ai sužeisti.

Hertzog buvo suaresztuotas 
kai praeinantieji žmones poli
cijai padavė jo automobiliaus 
laismus.

Motina ir jos Kūdikėlis buvo 
nuveszti pas vietini daktara, 
kuris pasakė kad nei motina, 
nei jos kūdikėlis nėra labai su
žeisti.

Teisėjas Arthur M. Yeager 
suaresztavo draiveri Hertzog, 
už tai kad jis nebuvo sustojęs, 
kai ta nelaime atsitiko.

Hertzog taip susirūpino, kad 
jis nusižudė, mislindamas kad 
jis ta motina ir kūdiki labai su
žeidė ar gal ir užmusze.

PRESBYTERONAI
PERMAINYS DIVOR-

SO INSTATYMUS
CHARLOTTE, N. C. — 

Presbyteronu Kunigužiu vadu

Asztuoniolikos metu am
žiaus graži loszike France 
Nuye, kuri yra pusiau Pran
cūze, pusiau Kiniete, kuri 
yra pagarsėjus l«szime “So. 
Pacific” veikale, czie links
mai szypsojasi in Santa Mo
nica, California, kur teismas 
jai pripažino jos nauja kon
traktą in Muving-FiKCzie- 
rius, kur ji gaus ne mažiau 
kaip keturis szimtus ir ne 
daugiau kaip pusantro tuks- 
tanezio doleriu per sanvaite.

Jie sako kad jau laikas to
kius senus instatymus suderin
ti su sziu dienu gyvenimu ir 
juos permainyti. Jie pataria 
kad butu investi nauji instaty
mai, kurie paliktu antru že- 
nystvu po divorso klausima at
skiriems klebonams, kad kiek-

Atleidžia
Prasikaltėliams

HARRISBURG, PA. — ’
In tris metus Pennsylvanijos- 
Gubernatorius George M. Lea
der yra isz kalėjimu paleidęs ir 
visiszkai dovanojęs 370 prasi-; 
kalteliams, kaliniams, kurie 
buvo policijantu suimti ir tei-į 
sėju nuteisti! 
------- .------------------------I-—' ' ■ — ™

i
Jeigu Permainote 

Savo Adresus 1
Gyvenimo

Tieji kurie persikrausto in' 
kitas vietas arba iszvažiuojai 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad .jiems; 
“Saule” eitu be pertraukos,; 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados! 
gyveno, nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto!” Szirdingai Acziu!

—“Saules Redakcija.”

Policijantai sako kad jiems: 
neužsimoka sekti ir suimti 
prasikaltėlius, kai Gubernato-j 
rius jiems taip lengvai dova-i

Pasaulinis Jomarkas

Teisėjai sako kad dar ir to 
negana; jie salto kad tie prasi
kaltėliai, žuliKai ir žmogžu
džiai tai labai gerai žino ir tei
sėju visai nepaiso ir nesibijo.

Fennsylvanijoje pasmerki
mas iki gyvos galvos iu kalėji
mą, paprastai reiszkia apie 

j septynis metus in kalėjimą ar 
I dar mažiau.

Vienas tokis jaunas žulikas 
i Theodore Elliott su savo to
kiais pat žulikais draugais nu- 
szove policijanta. Elliott ir jo 
vienas draugas, Edward 

, Hough buvo pasmerkti mir- 
! ties bausme, bet už kiek laiko 
Gubernatorius Leader tas 
bausmes pakeitė permaine ant 
kalėjimo iki gyvos galvos. Tai 
reiszkia kalėjimas jiems del 
szesziu metu ar trumpiau.

• STUDENTAS
NUŽUDINTAS 

j
Devyni

ti; Visi Juodukai
PHILADELPHIA, PA. — 

j Devyni jauni vaikezai, visi 
į juodukai prisipažino kad jie 
' apdaužė ir apvogė jauna Ko- 
i rieti studentą isz Pennsylvani- 
jos Universiteto. Studentas už 
keliu minueziu pasimirė Pres- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Vaikezai Suim-

Tas mokintoju klausimas, 
kaslink ju asmeniszko pasiel- j 
gimo nėra vien tik Japonijoje,' 
kilęs, bet ir czia, musu tarpe 
virte verda.

dentui Harry Trumanui tin
kamai atsakyti.”

seime buvo iszkeltas divorso j vienas klebonas galėtu nu- 
klausimas ir antru ženystvu spręsti kurie divorsuoti žmo- 
tokiu divorsuotu žmonių. j nes gali vėl ženytis.

CZIGONU KARA-

DESZIMTS ŽMONIŲ 
SUŽEISTA

I PHILADELPHIA. PA. —

Priesz ‘Atom’ Bombas

LIENE PASIMIRĖ Autobusas susimusze su stryt- 
 kariu ir deszimts žmonių buvo 

LENDINARA, ITALIJA. - sužeista.

Pasaulinis Jomarkas, Fair 
prasidėjo in Brussels. Czia 
Belgijos parodoje yra pasta
tytas didelis to kraszto ženk 
las, szimto szeszios deszimts 
penkių pėdu ąugsztumo . pa
minklas isz “paipu.” Czia 
sudėta tūkstantis du szimtai 
septynios deszimts paipu in 
szita bogszta.

Mimi Rossetto, viena isz Czi- 
gonu bagoeziausia karaliene 
pasimirė be jokio paskutinio 
testamento. Dabar eis gineziai 
ir teismo varžymai kaslink jos 
inpedinio ir jos turto paveldė
jo.

Ji pasimirė sulyg Czigonu 
paproeziu su savo giminėmis 
prie savo mirties patalo.

Ji neklause visu patarimu 
kad ji visus savo dalykus’su- 
tvarkintu priesz mirti, kad ji 
paliktu paskutini testamenta, 
nes ji vis nesitikėjo mirti ir 
niekam nepasitikėjo palixti sa
vo "paveldejima ar savo turtą.

Negalima tikrai pasakyti 
kiek ja buvo metu ar isz kur ji 
buvo kilusi, bet kiek laikrasz- 
tininkai inspeja tai ji buvo 
tarp szeszios deszimts ir asz- 
tflonios deszimts metu am
žiaus ir buvo kilus kur nors isz 
Rumunijos.

Pirkite U. S. Bonus

Strytkario langai buvo isz- 
daužinti nuo to trenksmo, au- 
tobusio szonas buvo inlenktas 
ir sudaužintas.

Deszimts keleiviu ant auto- 
busio ir draiverys buvo sužeis
ti, ir nebegalejo isz to autobu- 
sio iszlipti kol strytkaris nebu
vo nuo jo atitrauktas./

Policijantai sako kad auto
busą vairavo 45 metu amžiaus 
Theodore R. Finley, kuris su
kosi in kaire kai strytkaris in 
ji suctave.

To strytkario kunduktorius, 
draiverys buvo 39 metu am
žiaus Alexander Gumiela.

Ulyczia buvo kitiems auto
mobiliams ir strytkariams už
daryta per visa valanda po tos 
nelaimes.

Sužeistieji buvo nuveszti in 
Szvento Luko ir Kūdikiu ligo
nine; autobusio draiverys bu
vo nuvesztas in Szv. Juozapo 
ligonine, kur jam koja buvo

I apriszta.

Szitie žmones, Anglai bu
vo susirinkę in Trafalgar 
Square, Londone, pareikszti 
savo pasiprieszinima priesz 
atominiu bombų vartuoji- 
ma. Beveik visi buvo isz 
Trade Union Kongreso ir isz 
Britu Darbininku Kongreso.

Jie reikalavo kad Angli
jos valdžia liautųsi vartuo- 
jus atomines bombas ir kad 
neduotu nei pavelinimo, nei 
vietos Amerikiecziams in- 
steigti stotis savo tokioms 
bomboms Anglijoje.

□ o o
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Kas Girdėt LIETUVISZKAS SURIS
jam parūpino kambarį ir lova 
miesto kalėjime.

I Texas valstijoje vanduo 
kasztuoja pusdoleri ant gor- 
cziaus. Tiek kasztavo 1957 me
tais; sziais metais tas vanduo 
dar brangiau kasztuos.

Jeigu jums pavasaris jau 
drengia, jeigu ja vasara ir sau
lute ima szypsotis, gal mums 
gera ir smagu skaityti kad in 
Ded Lodge, Montana, žmones 
klampuoja per keturios de
szimts dvieju coliu gilumo 
sniegą, kad ten pūgos virsz 
tvorų ir stogu.

Bedarbe vis didėja, o pragy
venimas vis brangsta! “Pasi
rodo kad musu valdžia, ilabiau 
rupi 'badaujantieji svetimtau- 
cziai negu Amerikos pilie- 
eziai!”

Garsiausias ir intakingįau- 
sias Amerikos laikrasztis, New 
York Times pereitais metais 
užsidirbo, po taksu, tris mili
jonus deszimts tukstancziu 
szeszios deszimts septynis do
lerius. Tai pirmutinis sykis 
kartį, ta redakcija butu paskel
bus savo sanskaitas.

Sovietai dabar darbinin
kams paskiria tik szeszias dar
bo dienas in sanvaite. Jie bijo
si kad darbininkai dabar per 
daug užsidirba, bedirbdami 
septynias dienas in sanvaite. 
Darbo laisva diena bus utar- 
ninkas. j

Per pereitus metus Ameri
koje keturi szimtai dideliu 
gaisru kasztavo pusketvirto 
milijono doleriu.

Elektros kompanijos prane- 
sza kad visiems elektros kasz- 
tai pabrangs dvideszimtu 
nuoszimcziu.

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.
w 1

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

Andruliui 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 AjNDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN

Platinkit “Saule”

Pypkes Durnai
Na, Tai Tau

Trauk tave devyni 
svirpliai!

Kol gyvas busiu,
Daugiau ant ledo
Ne eisiu cziužinet!
Vakar becziužinedamas
Skaudžiai parpuoliau,
Kad net ant ledo gaidys 

isztriszko,
Kur rėžiau su galva.
Pagulėjas keletą minucziu.
Vos pargryžau namon.
Ir prisiketinau mamai
Daugiau niekad ant ledo 
Ne eiti ir necziužineti.
Gal Dievas mane pabaudė 
Kad mamos neklausiau.
Ji taip draudė,
Kad asz neiszeicziau isz

namu,
O asz nuo jos pasislepes 

iszbegau.
Na, ir kaip sykis
Taip skaudžiai puoliau!

:-: DVAROKE
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

ninkas, nes sėdi ant. savo.
—- Dziedzicius ?
— Teip kaip dziedzicius;
— Tai jau tam netikiu.
—■ Jeigu ji vadinu, dziedži- 

cium, ne sakau, kad 'butu daug 
galu szviesum ponu. Turi savo 
locna, narna, savo locna gaspa- 
doryste, tai ko daugiau rei
kia '!

-- Tai jis vadinasi.
—• Kai ežia paiset kaip va

dinasi, asz tiktai tiek pasakau, 
jog tokio vyro kožna pana, pa
vydės. Ant galo kam. man il
giau vilkint ? Yra. tai Luko- 
szins Turgala. .

— O kas tai do vienas ?
— Czionaitinis gasipad orius.
Dvaroke prunksztelejo juo

ku ir paszauke:
—■ Mužikas! Asz turetau 

būtie mužiko pati! Isztikro, 
jeigu nežinotai!, jog mėgsti lai
kais pliaukszt. pe szi nei ta, tai 
galecze ant tavęs isztikro už- 
pykt.

— Czion jokiu sziposu nėra. 
Jis panaite sžirdingai myli; 
bet jeigu panaitei turtas ant 
niek, tai. nežinau. Norėjau su 
paezia jegamastiene pasima
tyt, pas kuria norėjau praszyt

Amerikos Lietuviu Tautines 
Sanjungos Skyrius jau isz 
ankszcziau pagarsėjęs savo 
puikiais parengimais ir sziais 
metais pasiszove snruoszti tu
ringa pavasarini koncertą, ku
ris invyko dvideszimts devinta 
diena, Nedelioj Lietuvos Muzi- 
kales saleje, Richmonde, Phi- 
ladelphijoje.

Tokios žvaigždes, kaip solis
te Janina Liustikaite, bas-ba- 
ritonąs Arnoldas Voketaitis, 
nuolatinis Arthur Godfrey te
levizijos programos talkinin
kas, o be to Philadelphijiecziu 
pažibai ir pasididžiavimas 
Charles Daubaras, akordionis- 
tas virtuozas, jau pasako apie 
koncerto pasisekimą ir didin
gumą.

Ir visas pelnas szito vakarė
lio vra skiriamas kilniam tiks
lui.”

1 ■ • •

Ateina žinios kad net ii’ Lie
tuvoje darbininku darbo diena, 
yra sutrumpinta; kad dabar 
darbininkai dirba tik septy
nias valandas in diena. Bet ju 
UŽmokesnis yra ant tiek ir ma
žesne, nes tenai nėra tokiu uni
jų kaip Amerikoje.

Kai Sovietu P r e m i e r a s 
Khruszczevas atsilankė in Bu- 
daipeszta, tnkstancziai žmonių 
buvo1 laikinai pa,tupdinti in ka
lėjimus, kad jie nesukeltu per 
dideli priesztara vima. priesz ta 
nauja Sovietu vada.

.... .. i ,
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’ Kai Amei'ikieeziai pradėjo 
gągsįi.ti apie savo eroplanu.

greitumą ir apie kaip toli jie 
eroplanai gali skristi be jokio 
sustojimo, Sovietai šukele bai
su lerma, sakydami kad Ame
rika tokiomis 'žiniomis gali vi
sus taip iszgazdinti kad kitas 
karas gali labai lengvai prasi
dėti. Amerikos valdžia trum
pai tiems Sovietams . atsake 
kad visa tai niekai ir kad Ame
rika vis stengsis savo cropla- 
nus tobulinti kad jie dar grei- 
cziau ir dar toliau skristu.

‘‘Dabar jau beveik galima 
staeziai sakyti kad Republiko- 
nai Vaszingtonc ssu savo vadu 
Ponu Eisenhoweriu visai nieko 
nepaiso apie Bedarbe namie. 
Visiems jiems labiau rupi kitu 
krasztu bedarbiai vietoj savie
ji namie/’

Kai kurie sztominkai, De
troit mieste dabra. siutina visai 
už dyka antru ranku automo
biliu tiems kostumerlams. ku
rie kiek baldu ar kitu didesniu 
daigtu pirksią isz ju sztoru. In 
pirma, sanvaite tie sztorninkai 
iszdalino daugiau kaip szimta 
tokiu antru ranku automobi
liu.

Biznieriai dabar sako kad 
biznis nepageres ir darbai ne
padaugės iki rudenio.

Automobiliu fabrikantai ir 
pardavėjai sako kad jie tikisi 
kad ju biznis szia' vasara, pa
gerės.

»• \
Valdžia dabai' stengiasi vis 

daugiau ir daugiau pinigu pa
skirti del invairiu darini, kad 
kaip nors bis 
ne pastumti.

Bankos dabar per daug pini
gu turi, bet bijosi per daug tu 
pinigu paskolinti, nes ateitis 
biznio ir pramones neaiszkios,' 
ir liaukos negali per daug pasi
tikėt i nei ant biznierių, nei ant 
darbininku.

In. Dallas, Texas, Leonard 
Ben nei 1 Burris, pat iipdintas 
in kalėjimu už raszyma palszy- 
vu czekiu, kalėjime gavo dar
bą prie knygų vedimo. Jis ka
lėjimo knygas taip sutvarkė 
kad jis priparodino kad jis bu
vo suaresztuotas trimis mene
siais 'pirm, negu jis tapo in ka
lėjimu. ir jis teipgi per savo, 
tuos palszyvus rasztus pripa
rodino kad jis kalėjimo užsi
tarnavo szimta, dvylika“ dienu 
dovanojimo už gera pasielgi
mą, ir už dvieju sanvuieziu isz 
to kalėjimo iszejo laisvas žmo
gus.

Tu Salt Lake City, Policijos 
virszininkas pagerbė polici- 
janta pagelbininka, Wayne Or
ton, del jo saugos variuojimo 
ir pasielgimo miesto nlycziose. 
Pasirodė kad tas policijos pa- 
gelbininkas pirmiau buvo tris 
sykius .suaresztuotas už tris 
automobiliu nelaimes, kuriose 
jis buvo kaltas; buvo septynias 
sykius suaresztuotas už per 
greita, ir netvarkinga, važiavi- 
ipa, jam buvo vairuojimo lais- 
niai keturis sykius suspenduo
ti; ir kad dabar jis policijos 
automobiliu vairuoja visai be 
laisniu. ,

Iii ('imi imat i, snsipeszes su 
savo, žmona ('yril Fisher tiire- 

j jo kelis langus vieno sztoro isz- 
■Į miiszti pirm negu polieijantai

savo veidą su svarbe, reike at
mest tris kaži ras, trankėsi vie
na nuo virszaus, antra isz apa- 
czios, paskui dedasi szitokiu 
sipasabu.

Ir padarius teip provijo to
lyn :

—-■ • Jaunikis, koki sau pa
naite iszrinkai ir pamylėjai, 
tolinasi kas kartas nuo tavęs, 
nuo giliu, augsziitko, praszau 
žiūrėt.

— Bet tai negali būtie! Pa-, 
szauke susirupinus mergina,.

— Kaziros niekados neme
luoja., nes tegul panaite nesirū
pina, tasai tamistos mylėjimas 
ne ka daug vertas: vėjavaikis, 
lobauninkas, o kas niekiausę: 
plikas, nieko neturi.

,— Tai rots man nubarei!
1 — Tai da ne dingo, nes szi- 
czion matau antra jauniki. Tai 
rots jaunikis! Net miela! Jau
nas, patogus ir turtingas!

— Mergina atsiduso ir ta- 
re:

— Kur tokio jieszkoti ?!
— Jieszko't nereike, pats 

ateis.
— Kada?
—• Kad ir sziandien.
—• Bal tru vi enele, szirdele, 

n a-gi ar tu nemeluoji? Juk asz 
visus isz aplinkinės pažinstu.

— O jo nepažinsti.
Akyvnmu, apimta mergina 

pradėjo kvost, boba vienok ne 
kvaila, nuolatos sznekejo, szi 
ii- ta, nes žinojo jog toksi dva- 
rokei ne labai bus ant szirdies 
kaip dažinos apie Lukosziu.

—■ Tai norint pasakykie 
mano mylimiause kaip iszro- 
do?

— Asz jau sakiau: jaunas 
digtas ir turtingas.

—- Ar isztikro ? t
— O-ho szirdele, panaitei, 

pas ji pinigu kėip pelu, kad ir 
gorczium seiket, o turtu pilna 
jog negaliu apsakytie!

Gal ra.ndanninkas isz 
; Kuszinos, bet tasai turi paezia. 

., —. Da geriau, kaip raminu-

ka toki, nes yra. užimta,, tai ir 
asz, neturiu laiko gaiszint, tu
riu skubi nt namo.

Tai pasakius iszejo nes žino
jo jog užsėta sek]a g.reicziau ar 
vėliau pradės šudygt.

Po iszejimui bobos, pana Ju
le, taip jaja vadino, nuolatos 
da, juokėsi.

— Tai rots nupasakojo! 
Man pasilikt turgalienę, melžt 
karves, triust grinezioje ir ne- 
sziot valgi in laukus su dvi- 
įpuodžiu! Isztikro pasiuto bo
ba,!

Senesne, vardu Agnieszka, 
kaipo su isznokusiu protu ir 
gana dėkui dasekus savo gyxTe- 
nime, buvo kilok’ios nuomones 
negu josios drauge.

— Ar tu žinai ka Jule, kad 
pavadint Baltruviene kvaila 
tai to negali sakyt. Ji turi tei
sybe. Nereike niekint giliuko, 
jeigu tas in rankas veržėsi.

—• Koki giliuką? Ar-gi tai 
gali vadint giliuku? Asz ne
pripratus prie prasto darbo, 
gražiai iszrodyczian lakstyda
ma basa ir pasikaiszius arida- 
roka.

— U-gi del ko slūgines1? 
Juk girdėjai jog tasai kaimu0- 
tis yra. gana turtingas. Galėsi 
sau per visas dienas gulėti ir 
nieką, ne veikt, o jis ant tavo 
gero gyvenimo uždirbs.

— O gal turi bjaurias ran
kas?

— Tai nusiipraus!
— TOLIAUS BUS —

KATALOGAS
KNYGŲ

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-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; Aut nema
no. 58 pus., 20c.

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie

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

užsisakykite knygas iss 
szito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.I02— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy- 
mas, 202 pus, 50c.

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

lapių. 20c.
No.158—A p i e Kapitonai 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautai 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No. 166—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mul
kinu s; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20o.

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.

Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta: 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No. 129-^-Ket urios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkori us Li kos 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 Zokoninka 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, 15o.

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

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.

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-
>fr*X.*»<->*>*)Ht-4-********»***>»

— 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.

W Pirkie U. S. Bonus!

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25o.

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

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Kata Il
ki szkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio*, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadetl 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahsnoy City, P*», - IĮ. i. B



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

S* DVAROKE
Kaimine Apysaka 

(Tasa)

— Žiūrėkite, kalbėjo terp 
saves gaspadoriai. Lukoszius 
kaip nesavais, gal serga.

" — Jisai sveikas, tiktai kas 
ji pristojo, sznabždejo bobos.

— Ka kalbėt apie tai, jeigu 
butu pristotas, tai in bažnyczia 
ne eitu, kalbėjo vienas seny
vas kaiimuotis. Jisai vyreli 
per miszias meldiesi kaip rei
kė, o paskui da ant szvento- 
riaus ilgai būna, taip jam ma
loni toji szventa. žeme.

Taip tai kalbėjo kaime apie 
Lukosziu, tuom laik suvis jis 
neatsimaine, dirba apie dir>m 
ir narna, nes visas tas darbas 
jam nesiseke. Būdavo iszeina 
nevos art, tai rymoje ame žag
res, pasirėmęs, dusau ja ir 
szniokszczia kaip kalvio dump 
les isz ko visi -dyvijosi, nes ži 
nojo jog tai buvo linksmas vy
ras, tai velei eidavo žole pjaut, 
o dalgi n-žmirszdavo namieje. 
Viena karta nupuolė jam dal
gis nuo koto, jis teip buvo ųž- 
simislines, jog to neinate ir 
gera galva szvitavo su dalgia- 
koeziu.

Viena diena užtiko ji Gan
ias, sėdinti ant lovos ir žlum- 
benti kaip maža valka.

Jeigu moteres verke, jeigu 
joms ka: kenke, tai ne dyv'a, nes 
tai bobiszkas darbas žlunibt, 
bet jeigu vyras apmiręs nuo 
verksmo, tai jau; atliktas daig
ias, tai ir pamatęs Ganias pra
kalbėjo :

— Bei meiles Dievo, kas 
tau Lukosziau kepkia?

— Kas man kenks? Nege
rai ir gana! Slankioju isz 
kamlpo in kampa, kaip- kokis 
pabalda, nerandu sau vietos, 
darbas suvis nesiseka ir tai 
viskas. Laikais mane paima 
nerimastis, bet tokia nerimas
tis, jog tiktai dairausi ar nepa
matysiu kur szaikota medi po 
kuriuom galetan pasikart.

Ganias tai isz,girdės net per
sižegnojo ir paszanke:

— Jėzau! Marija! Žmogau, 
ka tu geresni kalbi! Juk tai di
delis griekas!

—■ Asz žinau .apie tai, už
tai kas -diena meldžiuosiu pas 
Dieva i.dant mane savo szven- 
cziause malone paremtu, o vie
nok malone paremtu ant niek. 
Esmių kaip tas pražuvėlis del 
kurio nėra susimylejimo dan
guje.

— Isz kur tau parėjo to
kios misles? Juk tai be prie
žasties negalėjo- būtie?

— Daug reiketu kalbėt apie 
tai.

—i Pasakykie man, o tau 
bus lengviau.

Lukoszius pasikasė galva ir 
tarė:

— Turi teisybe, del tavęs 
viską galiu pasakyti kaip prie 
iszpažintes, tu isz manes nesi-

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. 

juoksi. Ar žinai ka, brolau im 
siklepojau in mergina: ir dabar 
nerandu sau vietos!

— Na tai paeziuokis.
— Kad negaliu.
—- Del ko ?
— Nes jije ne yra prasta 

merga.

Kaulas pažiurėjo f ant jo pe- 
czius trukeziodamas ir tarė:

— Paliauk plioyot; tai

*-»»*-»**■*-*)♦■*>»-»*-*■»»■»***»»*»•>

Pasiliko man nuo 
pareitos sanvaites, 

Kelios žinutes,
Tai turiu dabai- patampyti, 
t Ir nepalikti.

Vyru ežiai, kur buna
, mergina,

Tai jau gana,
Ba merginu visur yra 

netikusiu, 
Žilo plauko sulaukusiu.

Su tuom jau -gana, 
Ba isz liežuvio gyvena, 

Aploję davadnus Vyrus, 
Kad ir tikrai gerus, 

O tai daro isz pavydumo 
ir piktumo-, 

Paprasto pasiutimo. 
Ir da daugiau tokiu 

triksu turiu, 
Bet visko pasakyti 

negaliu.
* * *

Isz Luzernes pavieto 
Vienam miestelyje, 
Nežinau kaip toji 

apylinke vadinasi, 
Bet gana velniava ten 

darosi, 
Gerai, labai gerai, 
Moteres ir vyrai, 
Nuolatos peszasi, 

Kasdiena teisinasi, 
Kiek uždirba, tai ir 

pralaka, 
Nuo pedes lyg pedes 

neužtenka, 
Negauna gyvenimą vieta,

Ir ne žino kaip 
. ap-sieite,

Ir prie žmonių lyginti.
* * *

Pennsylvanijoje steite, 
.Gęama didelioj vietoj. 

Vienas mandrelui 
negerai atsitiko, 

Arba kaip žmones sako 
pastipo.

Jisai gera liežuvi 
turėjo, 

Ant Dievo ir ba*žnyczios 
tankiai zurzėjo, 

Vieni sako kad už 
Daug ramybės pritraukė, 

Kiti kad stebukliu 
gyduolių isz,trauke, 

Bet galas jam pdre-jo, 
Tiesiog in pragaru 

nupleszkejo. 
Lengvas mirtis tokiam 

mandrelui.
Buvo tai vyrelis nė kas, 

Tai ir dingo kaip 
burbulas. 

kuom, gali būtie, jeigu ne mer
gina?

— Kuom? U-gi panaite!
— Kokia?
—- Dvaroke.
Ir apsakė apie matymu' jo

sios bažnyezioje ir dadave: 
Jeigu būtumei mates ja bažny
ezioje, tai ir būtumei insimyle- 
jes; kalba kaip gulbele, kaip 
vuogele, o akeles, ach, Dieve! 
Alpstu, ant atsiminimo! Jau tai 
kito tokio aniuolelio negali ant 
svieto surast.

— Lukosziau, broli, neplio- 
vok, tai griekas. Aniuolai gy
vena danguje pas Dievą, o tu 
prilygini kokias ten dvarokes. 
Asz -dabar suprantu viską. Ži
noma. kaip- dvaroke pasipuszi- 
nus ir iszsilaižiup tai tau to
kiam mužikui inaki inpuole. 
Iszmuszk sau tai isz gialvos! 
Tai ne del laves!

— Jau asz brolau mėginau 
apie ja užmirszt, bet viskas ant 
tnszczio! v

— Duokie ant Misziu.
— Jau ir vativa užpirkau, 

o kaip nieko, teip nieko.
— Tokiu spasabu reike tam 

viskam užbegkt; niekados tau 
nepirsztau dvarokia už paezia, 
nes jeigu jau kitaip negali būti 
tai jau paeziuokis su ja. Isz 
dvejeto pikto reike viena pasi
rinkt, geriaus paimtie saii pa
ezia dvariszka lele, negu pasi
kart.

—- Kad gal jije manės ne
norės.

— Mėgink.
— Iszjuo-ks.
— Jokia mergina ar ji 

szilkuose -pasirėdžius, ar su vil
noniu an-daroku, ne paniekins 
turtingo jaunikio. Turi puike 
gaspadoryste, daug lauko, gy
vuliu in vales, tai ka gali rei
kalaut tokia, -dvariszka szarka?

— Tu nevadinkie szaraka.
— Jeigu asz ja teip pava

dinau, tai ne isz pikto- noro, 
nes man visos dvar-merges isz- 
siduoda kaip szarkos. Kaip 
mane ne’baszninkas tėvelis bu
vo pridaręs prie lekajaus in 
dvara tai girdėjau kaip tosios 
panos pakajines pliauszke ir 
rizena, lygei kaip szarkos: nei 
vieno žodžio protingai nepasa
ko.

—. Tu brolau, mislyk apie 
jeises kaip sau nori, asz to ne
paisau, vienok teisingai pasa
kei, jog reike mėgint!

—• Ąsz tau brolau ne vėlin
tai!, saugok Dieve, vienok ne- 
norecze tave matyt kabanezio 
ant virves. Jeigu kitaip negali 
būti, tai nusipirk sau nauja er
geli, o savo duszios velniui ne- 
pavedinek.

Netrukus po tam pasikalbė
jimui dvieju draugu, Luko
szius užsispyrė ta viską davest 
lyg galui.

Badaszevicziuose gyveno se
na boba Baltruviene, apie ku
ria pradžioje szitos apysakos 
priminiau. Sėdėjo jije ant kam 
po pas viena gaspadoriu ir gy
dė žmones visokiom žolelėm 
nuo visokiu ligų, priepuolio, 
gumbo ir apkešejimu. Apart 
gydymo užsiminėjo da jije pir- 
sziinu poru ir tas buvo del jo
sios naudingiausiu. Jeigu ko
kis biednas berniokas, norėjo 
paimti gaspadinaite už paezia, 
arba biedna mergina; troszko 

būti pati turtingb jaunikaiezio 
tai tolei lindo, tolei liežuvi di
lino, jog tankiause stodavosi 
pagal josios norą.

Po teisybei, tankiai bobai 
kaip kur paimdavo szluota ir 
iszyyfdavo laukan isz grinežios 
ta,s ja neatgrasino, nes žino
mas daigias, kur kerta, ten 
skiedros leke, o kas nori už
dirbti, tai turi padirbi.

Sztai ir musu Lukoszius nu
slinko pas ta ja bdba;.

Užtiko senuke tiktai paeze 
viena grinezioje, kuri renkine- 
jo kokias tai -žoles.

— Tegul bus pagarbintas! 
Tarė ineidainas.

Boba neatsake nieko- ant 
krikszczi oni szko pasveikin imo 
tiktai sugriežė dantimis, rodos 
kad joje kokis Velnias sėdėjo.

Vaikinas susimaiszes tuom 
nežinojo nuo kur pradėt.

— Ko- nori nuo manes ? Pa
klausė 'boba.

—t Norėjau gaut rodą.
— Goda, -del kožno duodu, 

pagel'bos niekam nepavydžiu, 
tiktai noriu žinot apie ka tau. 
eina, ant visu ne-begalu turiu 
spasabu s.

—■ Esmių sveikas, aipie tai 
ne yra, ka kalbėt. Esmių novos 
sveiku, o vienok jokis valgis 
man nelenda, miegot naktimis 
negaliu.

— Ar viduriuose tau kas 
kenke ? I
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—' Tai da, butu puse bėdos, 
nes man da niekia,U. Sztai ka 
ežia ilgai szneket: jaunikiaut 
nusibodo ir gana.

To tiktai raganai reikėjo. Su 
džiaugsmu mete žoles iii kam
pa, o- akys josios pražibo isz di
delio džiaugsmo ir tarė:

—■ Gerai kad norint karta 
apie tai pamislinai, nes ko 
laukt po velniu, jeigu, grinezia 
tuszezia. stovi ir lauke ant gaš
lia dines ? Yra ežia, kaime ne 
viena, ne dvi, bet visas -deset- 
kas apsukriu merginu ka su 
visom keturiom tekes tavesi. 
Pirmiau-se Mare Sta.iginte, 
paskui Bendre Gabendurka,, 
tolinus Barr’be, duktė no-mies- 
ninko, Petronėle Vitkiute, Za- 
puke, Juze, Mhrgarieta; bet to
ji paskutine, norint szhibczio- 
je, o ir -družnu akiu, bet vien
turį ele, gaus gera, pasoga: kė
lės karves, pora arkliu ir pini
gu pilna rnaisza.

— Asz ten jokios- merginos 
nenoriu.

—4 Tai kokiu tu velniu no
ri? Ar gal bobos? Ir nusijuokė 
szanidžiai sena ragana.

— Asz, mulu gaut dvaroke.
— Žiūrėk 1 u jojo, ko jis už

simanė! Dvarokes nori, panai
tes užsimanė tokis klumpius. 
Isztikro, naujiena negirdėta.

— Tai mat, sznekejo kitiap 
o dabar kitaip.

—■ Juk asz. tau ne atsakiau 

priglobei, tiktai sakau, jog to
kius norus sunku iszpildint. 
Dvariszkos mergužėles tai ne 
kaimines mergos, josios pos- 
mnoje apie ponus ir kožna no
rėtu gaut už vyra, koki ten 
dvaroka, rasztininka, o ir eka- 
noma. Kiek tai turėsiu laksty
mo, triušio, pleszt liežuvi, tai 
to ir ant jauezio kailio nesu- 
raszytum, o sugaisztis teipos- 
gi yra ka veria, o kas man už 
ta, viską užmokės?

— Asz mislinaii, jog turėsi 
ergeliu nemažai, nes kaip- tai 
sako, “sauso niekas neklauso” 
tegul man ir kasztuoje, asz to 
nežiurau.

Sene mostelėjo su ranka ir 
tarė: \
< — Gerai sakai, nes vienok 
tiejei tavo žodžiai nep-risotys 
nei neapdengs mane.

— Jeigu mane suvesi su ja 
tai asz nesigailesiu, deszimts 
rubliu.

— Lauk szuneli ant deszre- 
les ir džiaugkis, duokie tuo
jaus ant. rankos norint puse, o 
po viskam antra tiek.

Lukoszius pradėjo derėtis, 
nes kaustytos bobos, kaip tai 
sako ant visu keturiu, negalėjo 
pergalėti. Goda ne rodą, turėjo 
laikytis pagal josios norą.

S zni o ksztu o damas is zsi em e 
isz anezio skudurai, atvyniojo 
ir padėjo ant stalo reikalaujan- 
cziusi pinigus.

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

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir...
RASZYMO

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

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

— Bukie geros mislies, ta
re tada ragana, imdama pini
gus in kiszeniu, prižadėjau tai 
ir dalaiky-sin: Baltruviene da 
ne vieno neiprigavo.

Apmalszintas tuomužtikri
nimu, Lukoszius nuėjo- prie sa
vo -darbo, o 'boba nutrepsėjo in 
dvara.

Teisybe pasakius, nebuvo 
teip [painiu daigtu gautis in 
ten, kur pakajine sėdėjo- ir siu
vo. Poni buvo mielaszirdinga 
del Medauju, priiminėjo „ viso
kius ligonius ir visus ateivius 
priiminėjo in ipakajeli pakaja- 
va. ;

Atėjo susikūprinus, stenėda
ma,, passiremdama ant lazdos, 
O' peržengus slenksti tuojaus 
pažino taje, in kuria insimyle- 
jo musu Lukoszius. Nebuvo 
painus daigias pažint viena isz 
dvieju pakatjavuju, viena buvo 
stora sukumpus, apie penkes- 
deszimts metu, antra raudona 
kaip barsztis, riebi kaip ban* 
duke, karszto kraujo ir tai to
ji užvertė galva Lukosziaus.

Kadai boba, inejo in pakaje- 
li, pakajavines dėstinejo kazi- 
ras burdamos sau ateiti.

— A-ha karalius ezirvu 
prie manes, kalbėjo jaunesne 
sudėjus in viena eile kaziras.

— Kas isz to? Kad jisai 
vos kampeliu dalypsto giliu 
augszti, atsake senesne pana, 
tai nieko neženklina tokis bu- 
rymas.

— O asz sakau jog ženkli
na! į ' , "

— O asz sakau kad ne!
—O-gi ve Baltruviene czion, 

jije geriause nuburs.
Boba atėjus mokėjo ir gerai 

burt reikale, džiaugėsi isz to
sios progos, prisiartino prie 
panų.

— Apie ka jum dviem pa
naites eina? Paklausė.

— Asz noriu žinotie ar ta
sai, apie katra asz mislinu yra 
man prilaukus, pašakykie tu.

— Tame yra didžiausiu 
reikalu žinot kaip dėt kaziras, 
suniurnėjo senuke isztaisius

[Tasa Aut 2 Puslapio]

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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Žinios Vietines
—* Gegužis — May.

— Medžiai sprogsta; vasa- 

relis artinasi.
— Suibatoj pripuola Szv. 

Kryžiaus atradimas, o Tau
tiszka Vardine: Drebule. Ir ta 
diena: Menulio atmaina: Pil
natis. Taipgi ta diena: 1937 m

I Italija, su Vokietija sutinka 
stoti Generalissimo Francisco 
Franco in talka per namini ką
rą Ispanijoje; 1950 m., Tautu 
Sanjunga Sekretorius Try-gve 
Lie paskelbė taikos misija in 
Maskva; 1939 m., Litvinova's 
pasitraukė, užleidžia Užsienio 
Ministerio vieta Molotovui; 
1938 m., Hitleris Rymoje pri
žada taika Italijonams.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola ketvirta Nedelia po 
Velykų,.taipgi Szv. Monikos ir 
Szv.' Florijono, o Tautiszka 
Vardine: Mintaute. Ir ta die
na: 1941 ra., Prez. Franklin D. 
Rooseveltas ipareiszke, kad 
Amerika, yra; pasiruoszusi vėl 
kariauti. Hitleris ka. tik laivo 
pasigyręs kad niekas ant svie
to negali jo Anui ja nugalėti; 
1942’ m., Japonijos Laivynas 
sunaikintas in Coral Juras; 
1950 m., susprogo kelios senos 
bombos Sicilijos mieste, 15 
žmonių žuvo.

—- Panedelyje pripuola Szv. 
Pijuso V. pop., o Tautiszka 
Vardine: Tradenis. Ir ta. diena: 
1936 m., Italijos armijos užima 
Addis Ababa ir karas su 
Ethįopiecziais baigtas; 1949 
m., Fordo automobiliaus dar
bininku straikos, 62,250 strei
kuoja; 1821 m., Napaleonas 
Bonapartas pasimirė ant Cor-

Prez. Eisenhoweris Beisboles Loszime

Prezidentas Eisenhower
is iszmeta pirmutine szios 
vasaros beisbole, in Wash
ington Griffith Stadija, ir 
taip pradeda sziu metu beis
boles loszimus, kurie invyks 
po visa musu kraszta.

Szalia Prez. Eisenhowcrio 
stovi Boston Red Sox beis- 
bolininku ratelio manadžie- 
rius Pinky Higgins ir Wash
ington Senators beisbolinin- 
gu manadžierius Cookie La- 
vagatto.

Prezidento iszmėsta beis
bole pagava beisbolininkas 
Whitey Herzog isz Washing 
ton beisbolininku ratelio.

Kai kurie laikrasztininkai 
pasziepdami pastebėjo kad 
Prezidentui Eisenhoweriui 

siea. Salas.
— Juozas Balonis isz mies

to gydosi in Good Samaritan 
ligonbnte, Pottsvilleje.

—■ Nedelioj, Gegužio 4-ta 
diena, priims Pirma Szventa 
Komunija, vaikai ir mergaites 
isz Szvento Juozapo parapijos 
mokyklos, laike Szv. Misziu 
devinta valanda.

— Utarninke pripuola Szv. 
Jono ap., prie Lotynu Vartų, o 

j Tautiszka. Vardine: Baltasis, 
j Ir ta diena: 18-10 m., pirmuti
nis paežio ženklelis buvo pa
vaduotas ant laiszko Ameri
koje; 1937 m., Vokiecziu oro 
laivas, “Hindenburg” -buvo 
viesulos sunaikintas in Lake
hurst, N. J. 36 žmones žuvo. 
Tai buvo paskutinis tokis leng
vesnis už ore- laivas statomas; 
1942 m., .Generolas Wain
wright pasidavė Japonams ant 
Corregidor Salos. Amerikie- 
cziai buvo taip isz visu pusiu 
apsupti, taip snmuszti, kad ki
tos iszeities nebuvo kaiip tik 
pasiduoti; 1626 m., Peter Mi
nint at vykęs i ir nauja kraszta, 
Amerika, nuo Indijonn nusi
pirko ta Sala kur dabar stovi 
didingas New York miestas.

Frackville, Pa.—
Pareita Nedeldieni, po piet, 
Ark i vyskupas John F. O’Hara 
isz Philadelfijos Diecezijos da
lyvavo paszventinimo naujos 
parapijos mokykla ir svetaine 
prie Apreiszkimo Paneles Ma
rijos bažnyczios. Daug kunigu 
ir publikos dalyvavo tame pa- 
szventinime. Tos parapijos 
klebonas yra Kuri. S. J. Nor- 
butas.

Gilberton, Pa.—
Gerai žinomas tautietis ponas
Petras Gorinus, kuris gydėsi in

butu labiau patikę golfo bo- 
liuKe iszmuszti, negu beis
bole iszmesti. Jie atsimena, 
kai Eisenhoweris tapo Pre
zidentu ji nesutiko pirmuti
ne beisbole iszmesti, bet isz- 
važiavo golfą loszti. Laime 
jam, kad ta diena lijo ir beis 
boles rungtynes neprasidėjo. 
Ta vakara visi Republikonu 
Partijos Vadai užklupo Ei- 
senhoweri ir jam stacziai in- 
sake, kad “ar jis nori ar ne
nori, ar jam patinka ar ne
patinka, jis turi pasirodinti 
ir ta pirmutine beisbole isz
mesti. ’ ’ Eisenhoweris jiems 
nusileido ir ant rytojaus pri
buvo ir pirmutine beisbole 
iszmete, bet paskui nusisku
bino sau golfą vėl loszti.

Pavojingi Szposai

Czia du lakūnai padangėse 
pavojingus szposus iszkre- 
czia su labai greitais Grum
man Tigers eroplanais. Vie
nas lakūnas, žemiau, lekia 
kaip reikia bet virsz jo kitas

Locust Mt. ligonbnte, likos 
perkeltas in Ashland ligonbu- 
te.

Shenandoah, Pa. —
Mare, pati Kazimiero Kauko, 
kuri gyveno Shenaindoro kote
lyje, pasimirė Panedelio ryta 
in Locust Mt. ligonbnte. Gimė 
Lietuvoje. Po tėvais vadinosi 
Mare Sziavinskiute. Paliko sa
vo vyra Kazimiera; sunu Al
berta ir duktere J. Downey7 isz 
Brandonville, taipgi tris anū
kus ir viena pro-anuka. Laido
jo Ketverge ryta, isz Grabo- 
riaus J. Francy7 koplyczios N. 
Jardin uly., su aipiegomis in 
Szv. Jurgio, bažnyozioje devin
ta valandai ir 'palaidota in pa
rapijos kapinėse.

— Vincas Kavenas, 104 E. 
Centre uly., likos surastas ne
gyvas savo miegkambaryje 
Utarninke, ketvirta valanda 
po piet. Velionis gimė Shena- 
doryje. Jisai kitados dirbo 
del Swift and Co., apie de- 
szimts metu atgal, isz priežas
ties senatvės prasiszalino nuo 
darbo. ■ Paliko savo svaine 
L. Kavejiiene mieste ir keletą 
brolienu ir seserienu. Kūnas 
paszarvotas pas Graboriaus 
Sakowski koplycziojc, Oak ir 
West uly. Laidotuves invyko 
Petnyczios ryta, su apiegomis 
in Szv. Jurgio bą'žnyczioje de
vinta valanda ir palaidotas in 
Apreiszkimo P. Marijos kapi
nėse.

Middleport, Pa. —
Morta Benediktevicziene, nuo. 
Washington uly., kuri gydosi 
in Pottsvilles ligonbnte per dvi 
sanvaites, numirė pareita Pa- 
hedelyje 3:30 valanda po piet. 
Velione gimė Lietuvoje, atvy
ko in Amerika 1906 metuose in 
Mahanoy City7, o 1926 m., apsi
gyveno Middleporte. Per koki 
tai laika gyveno Merchanies- 
ville. Paliko savo vyra Toma'; 
tris sūnūs: Juozą ir Prancisz- 
ku isz Baltimore, Md., ir Vin
cą, Pottsville. Trys dukterys: 
F. Lazauskiene, Baltimore; M. 
Garofalo, Monessen, Pa., ir M. 
Kosic, Pottsville. Taipgi daug

— E. T. Everett & Sons, 
parduodame visokius Pomi- 
ninkus, didelius ir mažus už 
pigiausia, preke, kaina. Kreip
kitės pas mus ypatiszkai arba 
prisiusime musu žmogų in ju- 
su namus. 138 E. South uly7. 
Telefonas Nr. 2 Mahanoy City, 

toks eroplanas augsztelnin- 
kas lekia ir rodos žemutini 
eroplana in lenktynes kvie- 
cziasi.

Szitokiais szposais lakū
nai nori parodinti kaip gerai 

anuku. ir viena pro-anuka. Lai-' 
dojo Ketverge ryta su. apiego
mis in Nekaltos Marijos Szir- 
dies bažnyczioje ir palaidota, 
in parapijos kapinėse.

MOKSLININKAS IN- 
TARTAS, SUIMTAS

BROOKLINE, MASS. — 
FBI policija pranesze kad 
mokslininkas Mark* Zbrowskis 
buvo suimtas ir intartas, san- 
mokslyje ir sanryszyje su szni- 
pu, iszdaviku Jack Soble, (Sa- 
balevicziu).

Suimtas mokslininkas yra 
kaltinamas už neteisinga, me
laginga prisieka, kai jis buvo 
lužsigynes kad jis yra ar kada 
nors buvo Komunistu partijos 
narys. x

Jack Soble, su savo žmona 
sėdi kalėjime už sznipinejima 
Sovietu Rusijos naudai. Jiedu 
buvo prisipažinę ir iszdave vi
sus savo draugus ir bendradar
bius. Jack Soble yra kilęs isz 
VilKaviszkio.

EISENHOWERIS
NENUSILEIDŽIA

Telefonąvo Apsaugos 
Sekretoriui

AUGUST, GEORGIA. — 
Prez. Eisenhoweris, atostogau
damas ir golfą beloszdamas in 
Augusta, Georgia, vietiniame 
laikrasztyje pasiskaitę kad 
Apsaugos. Sekretorius, McEl
roy buk buvo iszsireiszkes kad 
jis ir Prez. Eisenhoweris su
tiktu perraszyti ir pertaisyti ta 
Prez. Eisenhowerio pareikala
vimu; kad visos trys kariszkos 
szakos butu suvienintos po 
vienu vadu, Apsaugos Sekreto
riumi.

Jis grietai pasiszauke Ap
saugos Sekretorių McElroy 
per telefoną ir jam griesztai in- 
sake kad jis nei ant vieno 
punkto nenusileidžia ir nenusi
leis.

Balt-namu lainrasztininku

— Slovydai ir stovylaites 
atd'ažomi arba isz naujo pa
dailinti, skambinkite telefoną: 
Mahanoy City7 1985-J arba ant 
adreso:

BITA SEBASTLAN, 
502 West South Street,
Mahanoy City, Pa.

jie gali ir moka tokius bai
siai greitus eroplanus suvai
dinti ir vairuoti ir kaip yra 
saugu jais skristi.

Sekretorius James C. Hagger
ty sako kad visas szitas nesu
sipratimas gal iszkilo kai vie
nas labai intakingas laikrasz- 

j tininkas, Vaszingtone, pasiun
tė in “New York Times” laik- 
raszti, kuri seka beveik visi 
Amerikos laikraszcziai. Szitas 
laikrasztis paskelbė kad:

“Apsaugos Sekretorius su
tinka visa ta nusistatymą per
raszyti ir pertvarkyti, jeigu 
tik jame pasiliks pagrindiniai 
Prezidento pareikalavimai. ’ ’

Vietinis laikrasztis tenai 
kur Prez. Eisenhoweris atosto
gauja tas žinias szitaip iszver- 
te ar invertino ir ant pirmo 
puslapio paskelbei “Kariszku 
Jiegu Vienybe Apsaugos Boso 
Pastumta in Szali.”

Prez. Eisenhoweris tai pasi
skaitęs tuojaus stvėrėsi už te
lefono ir paszauke savo ta Ap
saugos Sekretorių, kad jis pa- 
siaiszkintu.

Apsaugos Sekretorius pasi- 
aiszkino, parodindamas kaip 
jo žodžiai buvo iszkraipyti 
pirm negu jie ta vietini “Au
gusta Chronicle” pasiekė, ku
ri Prezidentas tenai buvo per
skaitęs.
5

Buvusi Irano Karaliene

Buvusi Irano Karaliene 
Soraya, iszplauke isz Genoa, 
ant “Constitution” laivo, 
kuris ja veža in Amerika, 
kur ji ketina kelias sanvai
tes praleisti besisvecziuo- 
jant.

Jos yvras Karalius Shah 
Rėza Pahlevi ja ‘divorsavo’ 
už tai, kad ji jam per septy
nis metus nepagimde sūnelio 
kuris butu jo inpedinis. Kai 
ji pribuvo ant to uosto, in 
Genoa tukstaneziai žmonių 
buvo susirinkę su ja atsisvei 
kinti ir jau viso gero linkėti.

STUDENTAS
NUŽUDINTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

byterian ligoninėje.
Tie jauni žulikai nerado 

ant jo pinigu.
Susiedai paszauke policijan- 

tus, bet jie pribuvo jau per ve-
I lai, jaunas studentas jau mer- 
Į dėjo ant ulyczios kai jie pribu- 
! vo.
i Tas Korietis studentas buvo 
i 26 metu amžiaus In-Ho Oh ku- 
į ris buvo czia atvažiavęs savo 
mokslą tęsti Pennsylvanijos 
Universitete. Jis gyveno su sa
vo dede. Vakarais jis dirbo in 
Provident Tradesmens Banka.

Jaunas studentas In-Ho Oh 
buvo paraszes laiszka ir apie 
devinta valanda vakare iszejo

Karaliene Turi Szalti

Anglijos Karaliene Elzbie
ta, negalėdama sulaikinti 
savo szalti vieszai, publikai, 
turėjo naudote nosinia ske
petaite, kai ji seka lenkty

KARDINOLAS
SAMUEL STRITCH

Neteko Rankos

RYMAS, ITALIJA. — Chi- 
cagos diecezijos Kardinolas 
Samuel Stritch yra labai pa
vojingai susirgęs Rymoje. 
Daktarai jam nupjovė deszinei 
ranka, nes krauja yra czia už- ! 
tvines.

Du Daktarai isz Chicagos! 
buvo tuojaus paszaukti ir jie i 
greitai nusiskubino in Ryma! 
eroplanais.

Kardinolas Stritch jau ne- 
sveikavo ant laivo, bevažiuo-į 
damas in Ryma. Jis neseniai! 
buvo labai pagerbtas Vatikano 
kai jis buvo paskirtas Tikeji-I 
mo Skleidimo Kongregacijos! 
virszininku. Jis pirmas Ameri
kietis tokios garbes isz Vati
kano susilaukti.

Vatikano Daktaras Rocchi, 
laukdamas tu Amerikiecziu 

ta laiszka pasiunsti, kai tie žu
likai ant jo užsipuolė.

Visi tie žulikai, juodukai yra 
tarp penkiolikos ir devynioli
kos metu amžiaus, ir beveik vi
si jau kelis sykius yra buvę 
teisme ir kalėjime už in vairius 
pasikaltimus.

Policijentai dar keliu kitu 
tokiu žūliku jieszko nes susie
dai sako kad ju tenai buvo apie 
visas tuzinas.

Susiedai dabar reikalauja 
kad ta apylinke policijantai 
geriau apsaugotu, kad tenai 
kutu intaisinta daugiau szvie- 
sos ir kad butu paskirta dau
giau pėstininku policijantu, 
nes jie aiszkina, kad tenai gy
vena daug studentu kurie vė
lai dirba knygynuose ar uni
versitete ir turi pešti pareiti 
namo vėlai, nes tenai neeina 
nei strytkaris nei autobusas.

nių pratymus del Anglijos 
Arkliu Lenktynių Draugi
jos. Su ja yra jos sveczias 
Bajoras isz Beaufort.

o o c_>

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslaii J i

160 Puslapiu ;!
8 ool. ilgio, 5% col. ploodo ; 
lązaiszkma sapna ir kas !' 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. !• 

} Knyga in minksxto* po- • 
I pi eros virszelinose. :: :: '

Pinigai reikia siusti su ! * 
užsakymu: ![

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., i Į 

Mahanoy City, P a., U. S. A. ![

Daktaru, chirurgu atvažiuo
jant stengiasi, kiek jis galėjo 
padėti Kardinolui.

Jis sako kad jam iszrode, 
kad Kardinolas jau seniai ne- 
sveikavo ir kad jam ta ranka 
jau seniai skaudėjo nuo per 
daug raszymo, bet jis niekam 
nesisakeų niekam nesiskundė.
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