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Žmogus Irt Erdves? •
Amerikiecziai Sako Tai Galima

lionei parengė, tik laukia pa-1 viena valanda.
velinimo isz valdžios vyriausy-J Nustatytu laiku tas kąmba-
bes. relis atsiskirtu nuo tos rakie-

Kol kas Vaszingtonas tyli tos ir su intaisytais parasziu- 
apie tokia kelione.

Savanoriu tokiai

WASHINGTON, D. C. — 
Kai Rusai iszleido savo sput- 
nika in ora su szuneliu, tai 
daug žmonių baisiai pasipikti
no, nes visi gerai žinojo kad 
tas szuva gyvas jau nebegrysz.

Dabar Amerikos Lakūno ' Lakunu sztabas sako 
Sztabo mokslincziai sako ir ti-1 net ir per daug, 
kiną kad jie gali paleisti žmo
gų in erdve, in dausas ir pas
kui ji sveika sugražinti atgal 
ant žemes. Tie mokslincziai sa
ko kad jie viską turi tokiai ke-

Į tais nusileistu, kur nors ant 
kelionei, mariu, kur keli laivai jo lauktu' 
randasi! ir ta žmogų paimtu. Tas žmo

gus iszskristu apie pusantro 
' szimto myliu augsztyn in dau
sas, in erdves. Tie mokslincziai 

j sako kad nei tas greitumas, nei 
tas augsztumas tam žmogui

Tokią žmogus butu 
tas užrakintas mažame kamba 
re’yje tos rakietos, kuri kėliau 
tu, iszszauta in ora apie sze 
sziolika tukstancziu myliu in1 nieko nekenktu.

uždarin

Lele Khruszczevui

Isz Amerikos
Nixonas per asztuoniolika 

dienu važines po Pietų Ameri
kos krasztus ir svecziuosis su

SUSPROGDINO
MOKYKLA

tu krasztu valdininkais.

NIXONAS IN
PIETŲ AMERIKA

Svarbiausias klausimas, ku
ris turės būti tenai iszrisztas, 
tai pramones klausimas. Pre-

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Vice-Prezidentas R. 
Nixonas yra iszvažiaves in Pie- į 
tu Amerika su savo žmona.

Balinamai laikrasztininkams 
paaiszkino kad Vice-Preziden-! 
tas, Richard Nixonas su savo į 
žmona iszvažiavo in Buenos

kės puola Amerikoje, nes Ame
rikos •biznieriai mažiau duoda 
tu krasztu biznieriams už ju 
tavora, o Sovietai viską jiems 
prižada.

Ne už dyka su Vice-Prezi- 
dentu Nixonu yra iszvažiaves 
Tarptautines Pramones Ban-

Aires. c dalyvauti Pre^de.f Iszrodo kad
Artūro Frondizi invetdinimo'tHxonas J™ pasiren«es sialin' 
kaipo pirmuoju laisvu rinkimu'ti dar didesni“ paskolų tiems 
išbrinktu Argentinos Preziden kiasztams.

Kai Sovietu Rusijos nau
jas Prezidentas ir Premieras 
Mikita Khruszczevas 
lanke in Vengrija, 
Vengre jam inteike
kraszto lele, kaip savo atsi
lankymo atminties dovane-

atsi- 
vįena 
savo

le.
Tai buvo pirmutinis sykis 

Khruszczevui iszvažiuoti isz 
Sovietu Rusijos, nuo to lai
ko kada jis save pasiskyrė 
Rusijos Premieriu.

Miestiecziai Žvėrys

tu nuo to laiko kada Diktato-! kai kurie isz tu krasztu 
rius Juan Peron buvo iszmesJ Jau taip turi gana bėdos ūž
tas į simoketi nors procentą ant se-

Czia Baltnamu atstovai ne- i nu skolų.
melavo, bet ir teisybes nepa-j Nixono darbas ežia neleng- 
sake. i vas.

Nudūrė Dideli Nauja Liūtą

Orlando Orf ei, liutu jau
kintoj as, isztraukia striele 
isz “Prince” liūto burnos, 
kuris pasirodė per daug lau
kinis ir neprijaukintas cir
konis.

Orlando Orfei, Bologna, 
Italijoje, Cirku žvieriu jau- 
kintojas paprastai ineina in 
szitu žvieriu kietis visai be

ginklu, bet jis szita syki in 
szito liūto kieti inejo apsi
ginklavęs ir gal jo ginklai jo 
gyvastį iszgelbejo nes szitas 
naujas liūtas ant jo tuojaus 
užsipuolė, ir jis jokiu kitu 
budu nebegalėj o atsiginti 
kaip tik nudurdamas ta liū
tą.

o o o

nori dabar; 
lygiais su 

Panasziai 
szesziolikta 
Tennessee, 
Sinagogos,

Jauni Žulikai
Ulyczias Valdo

PHILADELPHIA. PA. —
Philadelphijiecziai baisiai 
mėgsta girtis, kad ju miestas 
yra vienas isz didžiausiu, vie
nas isz szvariausiu, kad ežia

dotas; advokatai greitai pribu
vo tuos žulikus užtarti, ir be 
abejo, teisėjai yra pasirenge 
juos iszteisinti ar ,įįems dova
noti.

Jeigu žmogžudyste nebutu 
tokia baisi, liūdna ir galutine, 
tai galėtume sakyti kad ežia 
miesto valdžia tikrai kvailisz- 
kai, net juokingai yra pasiel
gus ir dabar dar durnai elgiasi.

Miesto valdžia policijos szta- 
ba stumia ir spaudžia, reika
laudama kad policijantai ge
riau savo darba atliktu ir dau
giau tikietu iszraszytu Penn-

JACKSONVILLE, FLORI-I 
DA. — Žydu susirinkimo sale 
ir mokykla buvo susprogdin-; 
tos, ir penkios deszimts ketu- i 
rios szmotus dūlio buvo užtik
tos po Žydu Sinagogos, in Bir-! 
mingham, Alabama.

Czia iszrodo pasikartuojimas 
tu sukilimu priesz Juodukus ir 
priesz tuos, kurie 
laikyti Juodukus 
Baltais žmonėmis, 
bttvo invyke Kovo 
diena in Nashville, 
kur kelios Žydu
bažnyczios buvp susprogdin
tos.

Po tu susprogdinimu Žydu, randasi musu kraszto lopszys, 
vadai buvo paszaukti per tele- pįrmo seimo sale, laisves var- 
fona ir jiems buvo pasakyta, pas,...ir panasziai.
kad visas Juoduku su Baltais jau apįe jesetkas metu kaip 
sulyginimas turi sustoti ir kad tie philadelphijiecziai, jeigu 
Floridoje, iszimant Miami Be- teisybe drystu prisipažinti, ga- 
ach miestą, Žydai bus žudina- jej0 įr dabar gali girtis kad ju s*““

mieste'jauni žvierys lukurioja, sylvanijos Universiteto studen
Per tuos susprogdinimus nie- ’ - ■ ■ • - m---- ,.„„1. ..u----- i

kas nebuvo sužeistas, bet daug 
iszkados buvo padaryta.

In Burmingham kur po Tem
ple Beth-El Sinagoga buvo pa
dėtos penkios deszimts ketu
rios szmotus dūlio maisze, tas 
dūlis nesusprogo, nes lietus ta 
dūli suszlapino. Policijantai 
sako kad jeigu tas dūlis butu 
butu susprogęs, tai butu iszka
dos padaryta ir gal daug žmo
nių butu buvę sužeista.

Tallahasses mieste, Guber
natorius Leroy Collins priža
dėjo visas pastangas dėti kad 
žulikai butu susekti ir suimti, i

Po tu susprogimu keli Žydu 
vadai gavo perspėjimus per te 
lefona. Vienas isz ju buvo pa
sakyta: Mes nužudinsime kiek- 

Į viena Juoduką, kuris 
: balsuoti, “votuoti.”

KIEK NAUJAS 
AUTOMOBILIUS

KASZTUOJA?
WASHINGTON, D. C. — 

Retas kuris žmogus tikrai žino 
kiek kuris naujas automobilius 
kasztuoja, ir jis vargiai žino 
kiek jis mokėjo už savo nauja 
automobiliu.

Kongresas dabar stengiasi 
investi instatyma, kuris pri
verstu nauju automobiliu par
davėjus vieszai paskelbti kiek 
kurie automobiliai kasztuoja, 
ir kiek ant menesio už juos už 
ju apdrauda, už procentą ir už 
kitus priedus reikes mokėti.

Per pastaruosius kelis metus 
viskas buvo taip sumaiszinta- 
ir suraižginta, kad retas kuris 
žmogus žinojo kiek kuris auto-; 
mobilius kasztavo ir kiek jis 
už savo automobiliu buvo mo
kėjęs.

Naujas automobiliu fabri
kantai vis iszleisdavo sanskai- 
ta kuri patardavo kiek parda
vėjas turėtu praszyti už toki ir 
toki automobiliu; bet tie auto-, 
mobiliu pardavėjai tuos pa-; 
skelbimus neiszdryso paskelb- j 
ti, nes jie norėjo daugiau žmo-1 
gui duoti už jo sena automobi-' 
liu ir ji intikinti kad jis gauna i 
nauja automobiliu už pusdyke.

Senatorius A. S. Mike 'Mon- 
roney Demokratas isz Oklaho
ma dabar nori investi byla kad 
visi automobiliu pardavėjai 
turėtu vieszai paskelbti kiek 
tas naujas automobilius kasz-

I tuoja.
Dauguma pardavėju tokia 

byla mielu noru priimtu, nes 
jie sako kad tada tie Žydeliai 
negalėtu taip sukti ir taip kos- 
tumeriams akis muilkinti su 
savo “bargainais.”

Eabar, paprastai; automobi- 
iiaus pardavėjas pasakys kad 
tas ar tas automobilius tiek ir 
tiek Kasztuoja, jis .kelis szim- 
tus uždės,... ir paskui, pakukž 
domis tam kostumeriui pasa
kys jam, vien tik jis nuleis ke
lis szimtelius ir daugiau jam 
duos už jo sena lauža. Paskui 
prie to naujo automobiliaus 
prekes, kasztu jis prides kelis 
labai reikalingus priedus; kaip 
radija $125.00; szildintuva, pe 
ežiuką $100.00; power steering 
$100.00; automatic transmiss
ion $185.00; power brakes $40.- 
00 ir dar kelis pridieezkus, už 
kuriuos tas kostumeris užsimo 
kės dar penkis ar szeszis szim- 
tus dolerius daugiau.

Bet czia dar ne galas! Dar 
reikia užmokėti už to automo
biliaus atvežimą isz fabriko, 
apie $90.00; permaina laisniu 
ir nuosavybes rasztai, apie de
szimts ar dvideszimts doleriu 
automobiliui nauji laisniai; au 
tomobiliui nauja apdrauda; ge 
resni ir brangesni tajeriai ir de 
vynios galybes kitu tokiu taip 
reikalingu pridieczku.

‘ ‘ Szitas Senatorius isz Okla
homa nori investi byla, kuri 
priverstu automobiliu parda
vėja visus tuos kasztus vieszai 
paskelbti, kad pirkėjas žinotu 
ka jis perka ir kiek jis moka!”

Remia Savo Kandidata

/■

Dvi Uoszves

drys

Pirma Kumute —Ach, tie- 
jei žentai daeda in gyva kau
lai

Antra Kumute — Tai tei
sybe, kumute, bet jeigu tuju 
žentu nebutu, tai ka mes da
rytume su musu dukterim!

kad saugiau ant karo frunto, i tams, kurie uždraustose vie- 
negu ant Philadelphijos 
ežios vakare.

Tik ana sanvaite, tokie 
ladelphijiecziai žvėrys, 
syki Juodi žvėrys nužudė ant 
ulyczios visai nekalta, ir jiems 
neprasikaltusi, jiems nei nepa- 
žinstama jauna- Korieti, stu
dentą.

Szita žvieriszka žmogžudys
te buvo papildinta ant didelios 
vieszos ulyczios, apie devinta 
valanda vakare kai ant tos uly
czios daug žmonių randasi.

Tie jauni žvierys gerai žino-' 
jo kad jie bus suimti, bet jie to 
visai nesibijojo ir nepaisė.

Ir ko jiems bijotis? Juk kad 
ir praseziausio mokslo skar
malas žino isz laikraszcziu 
kaip kiti tokie jauni žulikai 

jiszsisuka, kaip teisėjai jiems į 
dovanoja ir kaip jie už keliu 
menesiu ar ilgiausia, už keliu 
metu vėl landžioja po tas pa- 
czias ulyczias tykodamiesi prie 
dar žvieriszkesiu darbu.

Ir ežia negalima per daug 
kaltinti policijantu, nes jie tuo 
paežiu laiku negali visur pri
būti. Jie szitus žulikus greitai 
suėmė ir in kalėjimą patupdi- 

; no. Bet kas isz to? Jaunas 
Korietis studentas buvo palai-

uly. tose savo automobilius palie-1 
; ka. Policijantams yra insaky- 

Phi- ta tokius studentus net ir su- 
szita aresztuoti. Juk tai baisus pra

sikaltimas sustabdinti auto
mobiliu neleistinoje vietoje, 
nežiūrint to kad nei miestas, 
nei policija neparupina tinka
mu vietų tiems studentu auto- 
mobiliamss.

O szitas Universitetas ran
dasi kaip tik szitoje apylinkėje 
kur tie žulikai ta jauna Korieti 
studentą nužudė!

Ta paezia sanvaite South' 
Philadelphijoje, keli ne perse-; 
ni vyrai susiginezino saliunei 
ar kliube, iszeje isz tos vietos 
jie susipesze, susimusze; vie
nas buvo užmusztas!

Kitos žinutes szito broliszko 
miesto, laikraszcziuose ilgais 
straipsniais iszpasakoja kaip 
policijantai suaresztuoja žmo
nes kurie isz pinigu loszia su 

| numeriais, kurie keletą dole- 
riuku deda ant arklio nosies ar 
uodegos. Policijantai, kurie 
tokius prasikaltėlius nesuima 
yra nubaudžiami, net ir isz sa
vo darbo pravaromi. Ir kodėl 
ne! Juk tie, kurie taip isz pi
nigu loszia yra prasikaltėliai 
ir turi būti nubausti!

Su Italijoniszka vieliava 
skersai savo krutinės, szita 
Italijonka isz' Neapolitano 
pareiszkia kad ji remia Ach
ille Lando, buvusi Napoiio 
Burmistrą, per Popular Mo
narchists Partijos susirinki
mą. Achille Lando pasitrau

kė isz savo vietos ir kitas už
leido, kai Administracija bu 
vo ji intarius už invairias 
nelygybes savo Administra
cijoje. Ta nauja Admini
stracija dabar valdo Senata 
ir nori užimti viso kraszto 
valdžia.

Taip Yra Gražus Priminimas
Stebėtinas — Ka? Petny- 

nyczioje buvai neregiu, da
viau tau deszimts centus, o 
sziandien turi sveikas akis!

Nudavinetas — Ka daryti 
poneli, sziandien Nedeldiene 
ubagaut nevale, tai kaip nu- 
davineti neregiu?

Vienas profesorius paval
gė pietus restauracijoje ir 
neužmokėjas ėjo per duris. 
Tame pribėgės kelneris: ar 
laikais, ponas užmirszai na- 
mieje maszneles su pinigais, 
ba czionais nemaeziau imant 
isz kiszeniaus?
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Kas Girdėt Pypkes Durnai DVAROKE

Czia gal tik perdėta pasaka 
ar senu bobų pasaka, bet Aus- 
traliecziai dar ir sziandien po 
prisieka su gardžiais nusikei- 
kimais teigia ir svieczina, kad 
Sir John Robertson, 'buvęs 
New South Wales, Premieriu 
penkis sykius, kasdien, per 
trisdeszimts penkis metus nu
sipirkdavo tris pantukes 
sznapso. Tai, musu iszrokavi- 
mu, ęudarytu apie trisdeszimts 
asztuonis tukstancziu pantu- 

x kiu. !
Sir John Robertson tas tris 

pantukes pats neiszgerdavo 
kasdien. Jis viena iszmaukda- 
vo kai tik nusipirkdavo, antra 
jis davė savo arkliui, o treczia 
jis insipildavo> in savo czeba- 
tus, nuo szalczio.

■Ir Australiecziai gina ir tei
gia, kad Sir John Robertson 
buvo sveikas ir drūtas visas 
savo gyvenimo dienas!

.. j—
Ar jus žinote kad per Antra 

Pasaulini Kara, Amerikos In- 
dijonai, procentais vokuojant, 
nuoszimcziais skaitant, pirko
si daugiausia Karo Bonu, dau
giau ju stojo savanoriais in 
vaiska, ir daugiau ju vaiske, 
ant karo lauko užsitarnavo 
garbes ženklu ulž savo drąsą, 
negu kiti Amerikiecziai ar ki
tu krasztu kareiviai ?

Prisipažino
Vyras — Jau tu man 

nekalbėk,
Ir neužvertiiiek galvos,
Kad tu eini atlankyti 

serganezia Ona.
Nemeluok biaurybe,
Jeigu nori tai asz tau 
Pasakysiu kur tu 
Trankaisi ir pas ka ėini! 
Pati — Acziu.
Nesikarszcziuok taip daug, 
Asz pati žinau.

Penki Amerikiecziai lakūnai 
kurie in Rainstein, Vokietijo
je labai sumusze ir suspardė 
Vokieti kunigą, 'bus Amerikos 
karo sztaibo nubausti.

Amerikoje tik penktas nuo- 
' szhntis Daktaru yra moterys;

Anglijoje septynioliktas nuo- 
szimtis; o Rusijoje net asztuo- 
nios deszimts penktas nuo- 
szimtis daktaru yra moterys.

1 • • - 1 1

Sunku suprasti .Darbininku 
Unijų tikslas. Kam tos unijos? 
Jeigu jos darbininku labui, tai 
kui’ jos sziandien, kai darbi
ninkai tampa Bedarbiais? Kur 
tu uniju pagelba, kai darbinin
kas, unijos narys neturi isz ko 
pragyventi, kai jis netenka 
darbo?

Unijų vadai milijonus pilte 
pila in visokius vajus. Ir dabar 
rengiasi keletą milijonu paklo
te del ateinaneziu Rinkimu, 
kad iszrinkus uniju vadams 
tinkamus Kongresmenus ir ki
tus Politikierius!

'O kad unijos narys, Bedar
bis neturi isz ko nei tinkamai 
pavalgyti, tai tie unijos 'bosai 
nežino ir nepaiso! Tikrai sun
ku suprasti Darbininku Unijų 
tikslas!

ir kovotu už Marksizma, (So
cializmą.)

Lietuvoje; Petrasziunuose 
statomi nauji fabrikai ir dar
bininku namai.

Dabar Vilniui atstatydinti ir 
pertvarkydinti yra skiriama 
daug pinigu. Neužilgo, anot 
gautu žinių, in Vilnių ateis 
daug ginklu per Minską.

Zarasai per kara isz pagrin
du buvo iszdeginti. Tebeliko 
tik bažnyiczia, gimnazija ir ke
li pastatai. Dabar Zarasai atsi
stato isz naujo. Gelgaudiszky- 
je dabar dirba, gamina plytas 
ir uždangalus stogams.

Isz laiszku isz Lietuvos pa
sirodo kad Vilnius tampa Lie- 
tuviszkesnis ir gražesnis. Isz- 
rodo kad Lenkai dabar to Vil
niaus nei nenori, nes jis per 
daug Lietu viszkumu atsiduo
da.

Raseinių miestas irgi buvo 
iszdegintas ir iszgniautas. Da
bar Raseiniuose yra labaį di
delis plytų fabrikas ir dideles 
siuvyklos.

Po visa Lietuva balos ir pel
kes sausinamos; dideli smėly
nai ir nederlingos žemes yra 
medžiais apsodinamos.

Vilnius yra pati seniausia 
sostine Europoje. Už Vilnių 
tiktai Ryma, Madridas, Lon
dons ir Paryčius yra senesni.

Maskvos dar nebuvo, o Vil
nius gyvavo ir Vilniaus garsas 
skambėjo po visa tolima ir pla
tu pasauli. 

____
Ar jus žinote kad daugiau 

negu puse pasaulyje žmonių 
nemoka nei skaityti, nei raszy- 
ti? Kai kuriuose Afrikos ir 
Azijos krasztuose randasi inies 
tu kur nei vienas gyventojas 
nemoka nei raszy'ti, nei skaity
ti!' .

Isz Vaszingtono iszejo szitos 
įpasta'bos: Pernai paprastos ei
lines szeimynos ineiga buvo 
szeszi tukstaneziai , vienas 
szimtas trisdeszimts doleriu.

Ar kulis isz musu skaitytoju 
kelias tokias “jpaprastas/eili- 
nes” szeimynas pažinsta? Mes 

' jieszkojome ir jieszkome, bet 
kol kas nesuradome.

Vienuos mieste, Czekoslova- 
kijoje Komunistine valdžia 
yra suaresztavus ir in kalėjimą 
uždarius daugiau kaip penkios 
deszimts Kunigu.

Apie pustreczio sziinto Ku
nigu buvo'policijos suimti, ap
klausinėjami ir paskui laiki
nai paleisti. Taip pat czia yra 
sulaikyta ir suaresztuoti dau
giau kaip septyni szimtai Ka
taliku verge ju.

Vilniaus Universitete, Vil
niuje, studente, nare Lisenkai- 
te, ‘ ‘Tiesos’’ laikrasztyje, ra- 
szo kad kiekvienas Vilniaus 
Universiteto studentas, mokin
damasis Istorijoje-filologijos, 
po reikalavimu turėtu tapti 
Marksistas, (Socialistas), ir 
kad jis ne tik dalyvautu Mark
sistu tarpe; bet ir propaguotu

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Tame laike vienas isz vyru 
temino ant nuotakos užpykęs 
ir tare in Lukoszsiu:

—* Tavo vaikia, pati bai
siai surugus!

— Tai mat nepratus, pas
kui bus kitokia.

— Duokie Dieve.
Raulas-gi neisztare nei vie

no žodžio, tiktai pamisimo sa
vo duszioje:

—* Biednas tas mano kū
mas kad gavo tai gavo jega- 
mastiene kokios norėjo, kad 
tiktai su tuom gerai iszeitu!

Da butu ilgiau besieda per- 
sitraukus, bet jaunavede visus 
iszbaide su savo apsiejimais.

Turėjo skirstytis ir tiktai 
abudu jaunavedžiai likosi 
grinezioje. Czion neapraszine- 
siu pirmutiniu dienu po vesei- 
lei. Jiji isz pradžios džiaugėsi 
jog neturi klausyt nuolatos 
balso varpelio ęzaukenezio pas 
ponia, teisojo ant lovos ir ne- 
mislino, kad už kokia darbo 
imtis. Magde, slūgine, vos isz 
kojų neiszejo' nuolatos tupinė
dama apie ja ir del josios, nes 
nuolatos geniojo :

— Eik szen, ipadarykie ta, 
atneszk ta, greieziau, skubink! 
Szauke nuo ryto lyg vakarui, 
kada nepadavė pagal josios no
ro ir mislies, pradėjo bart ir 
plūst teip, jog mergina nuo 
gimtu dienu to nepratus, net 
pakvailo.

Kada dvaroke teip elgesį, 
Lukoszius temindamas ant vis
ko, pradėjo neprižiurinet gas- 
padory'stes kaip reike: kvie- 
cziai žolėmis apaugo, rugiai 
iszszutb, nebuvo kam 'žoles 
pjaut. Norint taikė del savo 
paezios su dideliu nusižemini
mu, bet nebagelis negalėjo nie
kame užganadint, nes nuolatos 
buvo susiraukus ir niekados 
meilaus žodžio nedave.
1 — Tai ko tu nori nuo- ma
nes? Paklausė viena karta lyg 
užpykęs Lukoszius.

— Daug apie tai reiketu 
kalbėt.

— Ar daug ar ne daug vis 
geriau iszkal'bet kas ant szir- 
dies guli, negu būti susirauku- 
sei.

— Asz niekame neturiu ge
ro.

— Ar turi ne turi! .Gulėda
ma per diena ant lovos, ger
dama kava kaip kokia didele 
poniai, ir tai da tau negana!

—• Žiūrėkis tu jo! Da man. 
iszkalbineje taisės pamazgas 
ka toji kamiszka sėkla, nemo
ka iszvirti. Asz įprie kitokio 
gyvenimo papratus.

Jisai ant to visko butu galė
jas daug pasakyt, bet nenorė
damas arzint supykusios pa
ezios, mostelėjo su ranka ir ta
re in slūgine:

— Magde, asz einu in lau
kus art, neužmirszk atneszt 
man pietus.

Jau buvo didelis laikas art, 
už tai ir ėmėsi smagiai už ari
mo.

Atėjo pietų laikas, Magdės 
su pietumis nematyt, praėjo 
laikas pietų, saule buvo palu- 
dieniuose ir jau pradėjo nusi
leist.

'Su badu ne yra szposu, juk 
žinoma, jog kad žmogus nori 
valgyt, tai didžiauses vargas. 
Vakare teip žmogelis buvo- al
kanas, jog vos isz lauko parsi
vilko namon.

— Magde! Paszauke su

piktumu, tie! ko neatneszei 
man valgyt kaip tau liepiau ?

—■ Josios czion ne yra, at
sake Jule, sėdėdama, prie lan
go su knyga rankoje.

— O kur dingo toji pra
keikta ru....?

— Tiktai ne keik teip labai 
praszau tavęs, asz to nemėgs
tu. Mergina nusiuneziau in 
Osawa.

—i Kokiu kvara'bu?
Nusiuneziau kad parnesztu 

paperosu. Netekau nei vieno, o 
be rūkymo laibai nuobodu sė
dė,t.

— Tu sau rukai kaip kokis 
vaikiozas, o asz badu mirsztu, 
tarė Lukoszius.

— Tai tavo kalte, turi pa- 
imtie antra slūgine, ka tau pie
tus nesziotu, juk ir man slūgi
ne reikalinga.

— Kam reikalinga ? Ar gal 
prie triūsimo grinezioje? O ka 
tu veiksi?

— Mano auginimas man 
nevelina terszt rankas muži- 
kiszkom szaszlavom.

— Tai kam už mužiko isz- 
tekejai jeigu nenori užsiimtie 
darbu. Bet ka czia! Juk yra 
bulviu, isz,virsiu ir su pienu par 
valgysiu tai ir 'bus gerai.
' Nuėjo in kamara, bet pieno 
nei laszo.

— Kur dingo pienas? Pa
klausė.

— Iszgeriau su kava.
— Ha, ka daryt, turiu eitie 

in t varta ir pats pamelszt kar
ve.

Norints tai moteriais dar
bas, bet žmogelis norėdamas 
pamest 'barnius, užsiraitojo 
rankoves ir ėmėsi už melžimo.

Ant tuszczio! Viena, ir antra' 
karve pieno nedave, nes už- 
traukintos.

Jau to 'buvo uždaug.
— Klausyk Jule, teip ilgai 

negali būti, tare inejas in 
grinezia, negana, jog nedarai 
to, kas privalo davadnai gas-

— ‘ * Saule ’ ’ turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes.. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

Istorija Apie. . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

v

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

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

“Talmudo Paslaptys”
• ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 500 arba 3 už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

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

PrJnn 00 State point style

COLORS: Red, Black. Green,
Blue, Gray, Copper.
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Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. - U. S. A.

padinei daryt, bet da man vi
same gadini. Ant ko asz dirbu, 
jeigu ne ant tavęs? Tuom laik 
vietoje pagel'bos isz tavęs, tu
riu vienus- ergelius. Gasipado- 
rysta kvaraba pagriebė, asz al
kanas kaip szuo, o 1 u apie nie
ką nesirupini.

Jije ant jo žiurėjo rodos ne
supranta ka jis kalba, o jis vė
lei kalbėjo:

— Ko iszvertei akis ant 
manes kaip kukuliusu ? Atsa
kyk jeigu klausiu.

— Tai'rots prasCziok'as, su 
savo kanuszkais žodžiais isz- 
važiavo ! Paszauke Jule, ir asz 
tokio kamo pati istojausi. Asz,..

Lukoszius nepaisydamas ant 
josios atsiliepimo kalbėjo to-’ 
liaus:

— Žinoma, jog esi mano 
pati, o ne keno kito, del, to teip 
kalbu.

:— Ar da tau szimta kartu 
reike ta pati kalbėt, paszauke 
mesdama knyga, nuo saves, jog 
jeigu mužikas paima panaite 
isz dvaro, tai ne del to, idant 
jam kopūstus raugtu, karves 
melsztu ir kiaules szertu! Turi 
gilinki jog mane gavai, tai sė
dėk sau malsziai ir nopakeline- 
kie vaidu nes...

— TOLIAUS BUS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isi 
szito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

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

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

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

No.129—Keturios 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 Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 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. 15 5—S z akinis 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-
♦iM^************-**********

— '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 ju nuliūdima.

lapių. 20c.
No.158—A p i e Kapitone 

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

No. 160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; deras Medėjus. 20c.

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudrag Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

W Pirkie U. S. Bonus!

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

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

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

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas^ pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Pade ji 
mais. 35c.

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

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

No.198—Gromatą arba Mu
ka musu Iszganytojans 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—Novėna, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadetj 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.. - U. S. B

i r
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DVAROKE tgT
Kaimine Apysaka 

(Tasa)

— Gal szneka mužikiszkai, 
kaip prascziokas ?

— Tai papratinsi prie ki
tokio apsiejimo.

— Teisybe, ant visko yra 
spasabas, 'bet kažin, ar jisai 
isztikro yra teip turtingu ?

— Galima dasižinot.
Tasai pasikalbėjimas tokia 

iszvere ant Jules intekme, jok 
jau, su prielankumu pradėjo 
kalbėt apie apsivyravima, mis- 
lydama, kaip tai 'bus smagu 
paliepinet slūginėm: Magdem, 
Katrom, o kurios josios turės 
klausytie kaip ponios.

Kas kiszasi senosios bobos, 
tai buvo per daug perkytra 
idant teip greit viską sudaryt.

Ant maldavimu Lukosziaus 
tiktai tiek pasakė:

— Turekie kantrybe! Jau 
užsejau sėkla;, reike laukt kol 
pradės d y g k t ir isznoks

Už dvieju, sanvaicziu volei 
boba nutrepleno in dvara, ir 
velei inejo' in pakajeli mergi
nu.

— Kas girdėt naujo? 'Pa
klauso Jule, vos galėdama su
silaikyt nuo džiaugsmo pama- 
czius Baltruviene.

— Nieko panaite brangiau- 
se, viskas po senovei, atsake 
sena ragana su nenoru, atėjau 
pas ponaitiene, nes jau suma
no strėnom vietos sau nerandu, 
rodos kad peiliu kas pjausto; 
gal gausiu kokiu gyduolių.

— Jiji dabar sode, neturi 
laiko, reike valandėlė palaukt. 
Seskie, pasikalbėsim biskuti.

— Apie ka ežia ' kalbėsim 
kad nieko nežinau. Gy venu bi
le dienele praleist, dirbdama 
sunkiai ant szmotelio duonos, 
o dirbant no yra kada kisztis 
in svetimus reikalus.

Vienok matai kaimynus.
— Lakais, bet retai. Jeigu 

kas ąpserga, tai papraszo ma
ne, o kaip sveiki, tai nei nežiū
ri ant manes.

— Bet jie ne visi toki.
— Yra visoki, geri ir nege

ri.
Pasakius tai, tylėjo, rodo,s 

kad bobos Įiežiuvis pastiro.
Tada senesne pakajavoji 

mislindama jog boba tycze už
sispyrė tylėt, pastanavijo prį- 
gelbet del savo drauges.

— Ar Lukosziu Turgala 
tankiai sueinate ? Paklausė lyg 
nenorėdama.

—- Susitinku ji konia kas
dien. O, jis tai doras ir puikus 
ižmbgus: niekados pikta žodi 
nenumeta.

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslai*

160 Puslapiu
8 cok ilgio, 5% coL pločio j 
Iszaiszklna sapna ir kas ' 
ateitoje stosi*. Su priedu ! 
plaustu ir visokiu burtu, i 
Knyga in minksxtos po- ; 
pieros virszeliuose. :: :: I

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu: !;

Tiktai,.. . $1.00 :
Saule Publishing Oo., 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. j

— Juk tas su tavim szne
ka?

— O, szneka, szneka.
—- Ir apie ka?
— Tai žinoma, apie pada

rus ir kas girdėt-
— O apie .pana Jule nemi

nė?
Boba dirstelėjo ant pakaja

vines ir nusiszypsojus tarė:

BALTRUVIENE

Žinios skamba isz 
didelio miesto, 

Buk nekurios mergicos 
svaiguli gavo, 

Ka isz plauku juodu, 
Permaino ant geltonu, 

Sako žioples kad 
vyrams patiks, 

O nežino kvailiukes kad 
netrukus nupliks, 

O galybe, kokia 
kvailybe, 

ln Filadelfija nusiduokite, 
Ant tu “peroksiniu“ 

dirstelekite, 
Szirdeles mano, plaukai 

visoki, 
Geltoni, juodi, rudi o 

vis kvarbuoti!
Pati savo akimi 

maeziau,
Kaip Nedelioj ten 

svoeziavau.
O jus monkies.

Juk jau jusu motinos 
prasikeikė, 

Motinoms rankas gelia 
nuo darbo, 

j Ir turi su tokia
Dukrele gana vargo, 

Tikros bam'bilines 
valkatos, 

Ne pasėdi namie 
niekados. 

* * *
Ar Baione, 

I. Ar Baltruviene,
Tai rodos vis tiek, 

Bet viena kitos 
nepasiek, 

Kad prie manes 
prigulėtu, 

Tai kitokios moterėles 
ten gyventu,

Gerai viskas butu, 
Kad tos biaurybes ’’ 

guzutes negertu, 
Vyrai negerai daro, 
Kad paveda bobai 

uždarbi savo, 
I Tos per diena 

vandravoja, 
Į Net ir vaiku 

iszsinarakavoja, 
In laika valgio 

nepagamina, 
Laiko ant juoko kožna 

, vaikina,
, Norints užmoka už

I burda,
O in laika neiszverda, 

Da dabar visko 
neiszduosiu, ■ 

Bet kitu kartu viską 
I iszgiedosiu,

Ir niekam, nedovanosiu.

— Tai kam žmogus sau ant 
tuszezio turi galva džiovint, 
kad pana nenori jo?

— O kažin, gal ir nori?
— Gaspadoriui teip per vi

sa vasara, sunku laukt ant pa- 
iczios. Jeigu teip ketina but, tai 
tegul ir buna, o jeigu ne, tai 
ne.

—■ Juk turi ji pirmiap.se 
pažint.

— Tai tegul pažino, asz 
mistinu, jog pas vargamistra 
bus geriause sueiti, ar bus ge
rai ?

— Jule nuleidus akis atsa
ke: Gerai.

Ant to kalba pasibaigė.
Kas toliau užėjo tai jau gali 

greitai dasiprast. Tuojaus 
ateinanezia Nedele, po misziu 
szventu, da žmonis buvo baž- 
nyczioje, vargamistra. novos 
nctyceia patikias pakajavines 
ant szventoriaus, paprasze pas 
save ant valandėlės.

Lukosziui isz laik buvo duo
ta žinia, jog lauke pas varga
mistra, apart, vargamistrieiies 
doros moteres, buvo da ir po
nas daraktoris, arielkinis ma- 
kanikas isz dvaro ir pora tur
tingesnių parapijom.! isz kai
mo.

Buvo tai puiki kuopele, tik
tai Baltruvienės nesirado, nes 
del josios czion vieta.

Pirmoje valandoje visi sve- 
cziai tylėjo, nes prijautė, jog 
czion kas nebuvusio atsitiks, 
daraktoris kaipo teisingas ir 
doras žmogus, pasakojo- apie 
akyvus daigtus kuriu gali sa- 
kytie niekas nesuprato ir kada 
iszgere po ęzierkele virytos, 
liežuviai biskuti pradėjo Imli 
miklesni, nes kožnas buvo drą
sesnis, tiktai Lukoszius ir Jule 
tylėjo, merginai neiszpuole bi
le ka kalbėt, o velei Lukoszius 
nedryso burnos atidaryt. Se
nesne pakajavine matydama 
kad be josios pagelbės ne bus 
turgaus, užkalbino kandidata 
in stoną moterystes tokiu špa- 
sabu:

— Sziandien graži diena.
Kad teip kitokiam laike, tai 

gal but Lukoszius atradęs 'kal
ba apie ūkia, ir josios darbus, 
nes Lukoszius insmeiges akis 
in Jule, nežinojo kaip atsakyt, 
ir už valandėlės iszstenejo:

— O teip, graži sziandien 
diena..

— Jeigu bus . visada teip 
gražusu oras, tai ir viskas už-

O^A-B-CELA^ 
Iarba pradžia | 

SKAITYMO 
.• ...in.. ;!RASŽYMO ;!

64 pus. Did. 5x7 col. 
Dabar Po 25c. 
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Sapnas Motinos Szven- Įi 
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augs.
— Tai-gi užaugs! Suniur

nėjo Lukoszius.
— Ir valimas nusiduos.
— Tai-gi nusiduos!
— Ar daug- szimet mistini 

turetie kaju jevu?
Czia velei tasai užklausymas 

uždare burna vaikinui. Nes jis 
mielino, jog reike teisingai pa
duot skaitlį kapu, o tokis di
delis skaitlis, tai buvo del jojo 
nebegale ir nuleidęs akis mis
lino ilgai, ant galo iszstenejo:

—• O, bus nemažai.
Agnieszka matydama jog 

su tokia sznekta toli nenueisi, 
pastanavijo tiesiog pradėt:

—- Visi sako, kad esi tamis- 
ta turtingiausiu kaime, jog 
kožnas pavydi?

— 'O-joj!
—< Ir žmonis divijosi jog 

pats vienas.
— Žinoma!
— Visi sako, jog tokiam 

buvije reiketu pasirūpint gas- 
padines.

—» Tai-gi, — naje!
— Juk pati tai skar'bas del 

gaspadoriaus.

ARE 
THEIR 

CHANCES 
BETTER 

THAN 
YOUR 
CHILD'S?

Today, our schools are 
confronted by a challenge 
that threatens America's 
very existence.

Are the children of Comrade Krushchev’s 
country getting a better start in life than 
our own? The Russian emphasis upon 
learning is an established fact. Likewise, 
the very future of our own nation is linked 
with the quality of education being pro
vided for our children. To answfer this 
challenge, we must raise our sights and 
re-examine our standards. In addition to 
standards of educational excellence, these 
include standards of student goals for 
achievement, as well aS increased respect 
for intellectual attainment.

Some of our schools are excellent right 
now. To raise the others to their level is 
our immediate pressing task-a task in

which every citizen must help.
The important thing is for all of us to 

start thinking and acting on school prob
lems immediately, and to face up to the 
fact that achieving desired goals will cost 
money. But let’s remember that every 
cent we spend is for the future of our 
children, and of Our nation. And the way 
we can achieve these first-rate schools 
is for every family in America to give 
education a primary claim on the family 
income.

For helpful information on what we 
can do in our community, write to “Better 
Schools,’1 9 East 40th Street, New York 
16, New York. .

MAHANOY CITY, PA. SAULE PUBLISHING CO.,

— Tai-gi— naje!
Jule tai girdėdama tiktai 

peczais traukinėjo, net ant ga
lo užpykus pasznabždejo savo 
draugei in ausi:

— Kad ji kvaraba! Tai ir 
gerva. niekam netikės, ne yra 
ežia ka ilgai veikt.

Ir patraukė jaja už ranko
ves.

Po iszejimui isz tojo nenau
dingo turgaus, tarė susirau
kus:

— Mano brangi, ant tusz
ezio tas viskas, nereikalingas 
tas užsiėmimas, tokis gremėz
dą turfetu už pati, tpfu ant to
kio prasezioko! Nenoriu! Ne
ošia už jojo!

Ir butu jau visa ta gražu 
szuo ant uodegos nuncszias, 
jeigu butu užejas vienas atsi
tikimas, per kuri pana paėmė 
kitokia nuomone.

Pargryžtant in dvara ėjo per 
soda ir patemino avarini rasz- 
tininka Pipalski atlaaikoje su 
ekanomo duktere laikancziu- 
sius. Jis jaja. Ijiike glebije ir 
bueziavo, o ji jo szypsojosi in 
jo akis žiūrėdama.

— O tu mano škarbe, o tu 
mano uogele, kalbėjo t raszti- 
ninkas in ekanomiute, esi tu 
del manes vienatiniu ska-rbu 
ant svieto, kaip miegu apie ta
ve mislinu, kaip valgau, tai 
kožnas szmotelis mėsos man 
tave primena. ■.

— Teip kalbi* o tu paikini 
-dvariszka pakajine.

— Ar asz turėjau mylėt ta- 
je penėta kiaulaite? Ar tu isz
tikro esi tosios nuomones? Po

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykitė ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.

Jeigu Permainote 
Savo Adresus >

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja 
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.“ 

teisybei Jule priesz mane szai- 
posi, asz isz to juokiuosiu ir 
nieko isz to nedarau. Asz. tik
tai tave myliu, su tavim kad 
ir tuojaus duotau ant užsaku. 
Girdėjai? Tarė drebėdama in 
Agnieszka, grieždama dantimi 
sugėdinta jjana.

— Girdėjau.
— Ir tai jisai merginosi su 

taje ekanomiute isz prasto gi
mimo, kad vakar man prisie- 
gavo, jog mane mylės lyg 
smert, tasai palaikis nedorėlis!

Paskui pagriebus Agnieszka 
už rankos paszauke:

— Eisime isz czion, nes jau 
nuo verksmo negaliu susilai
kyti.

Kada inejo in savo pakajeli 
tuojaus mėtėsi ant lovos ir 
pradėjo baisiai verkt ir kalbėt 
su verksmu:

— Eisiu asz už mužiko, kad 
ir da sziandien, sėdėsiu auksa

vo locnu szaszlavu, busiu pone 
savo noru, o tam rasztininke- 
liui nuo dantų skaudėjimo, pa
rodysiu szpiga, tegul žipo ,kas 
tai yra mane ant juoko laikyt.

Tai ir ne dyvai jog dabar 
nuo szito atsitikimo viskas 
persimainė: nusiuntė tuojaus 
pas Baltruviene, toji isz to la
bai nusidžiaugė, padare ta vis
ką, kas da reikėjo padaryti, o 
už trijų sanvaicziu užstojo 
szliubas.

Nuoteka ėjo pas altorių su 
didele drąsą, žmones divijosi, 
jog ne viena aszara isz josios 
akiu neiszpuole kaip kunigas 
riszo rankas su stula nes ir nie
kas jaja prie to nepriverte.

Per visa laika vinezevones 
kada vargamistra giedojo 
“Veni Creator,“ ji dairėsi iii 
visas szalis, ar laikais nepare-* 
ges kokiam kamjpelije raszti- 
ninko Pipalskio. Kur tai! Ne
dorėlis nenorėjo nei in bažny- 
ezia pribūti.

Supykus ii’ nuliudus parva
žiavo isz bažnyczios in kaima.

Veseile traukėsi per dvi die
nas. Turtingas Lukoszius nesi
gailėjo pinigu ant czesnies: 
net stalai linko nuo visokiu 
valgiu ir gerymu, o insilinks- 
mine veselninkai klykavo 
szokdami.

Del josios, tas viskas buvo 
dideliu dyvu, nepaprastu, ne , 
sųpaisetu, jokiu spasabu nega 
Įėjo paprast prie to visko. Sė
dėjo terp dvaroku pakviestu 
ant veseiles ir ne iii viena kai- 
muoti žodžio neprakalbėjo.

Žiūrint ant josios apsiejimu 
seni gaspadoriai galvom linga
vo, jauniejei pradėjo bambet 
apie josios pasipūtima, ant 
galo vienas isz broliu prisiarti
nęs ipaeme per puse ir paszau
ke:

—- Na, ponia Lukosziene, 
po kvarabu, ar ne eisi su ma
nim szokt? • ' ‘ '

— Negaliu, esmių labai nu
vargus! Atsake.

— Turi eiti, tai toki prova, 
o asz ne to neatstosiu.

Ir pagriebęs kaip velnias du- 
szia kone neszte isz užstales, 
stojo viduryje stalos ir uždai
navo: v

‘ ‘Musu jauna nuotakele,
O asz digts berniuks,
Graži skaisti kaip kvietkele, 
iSzoksim net viskas truks. 
U-ha! Užkim!“ J-
Ii- kaip pradėjo sukt atbu

line su nuotaka, tai teip kaip 
veinias savo motina nesze per 
Užgavėnės. Szokdamas pritu- 
pinejo, szvilpe ir klykavo.

Isztrukus ant galo pripuolė 
prie Agnieszkos kvėpuodama 
ir sumurus, prakalbėjo sznabz- 
dedama: L:

— O tai rots kainas! Nega
na jog blaszke mane in szalia 
kaip dievisžka sutvėrimą, da
tas gruibijonas su savo kanopa 
man ant kojos užmynė. Dabar 
baisiaiTkoje skauda.

—<• Tylėk! Ana visi žiuri 
ant mudviejų.

— Tegul juosius velnias, 
tegul žiuri.

— Ka daryt, jeigu inlindai 
taip varnu, turi būtie varna.

[Tasa Ant 2 Puslapio]

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.

pirmiap.se
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Žinios Vietines
— Gražus ir vesingas oras.

— Nedelioj, Gtegužio 4-ta 
diena Szv. Kazimiero Lenku 
'bažnyiczioje, Slienadoryje, vie
nuolikta valanda ryte, invyko 
szliubas su Szv. Misziomis per 
Kunigą Hendrika Kresziewski 
kuris suriszo mazgu moterys
tes, panele Franciszka Hajdu- 
kiute, duktė ponios Viktorijos 
Hajdukienes, nuo 209 E. Coal 
uly., su Edvardu J. Domku, sū
nūs ponstvos Juozu Domku 
nuo 514 W. Pine uly., mieste. 
Svotai buvo ponia Emilija 
Crofton, sesuo nuotakos, ir pa
nele Katarina O’Neill, drauge 
nuotakos. Tomas Bolinskis ir 
Jonas Medvetz, draugai jauna
vedžio. Vestuves invyko in 
Szv. Stepono svetaine, Sliena
doryje. Jaunavedžiai apsigy
vens Slienadoryje po Nr. 209 
E. Coal uty. Vėliname jaunave
džiams viso gero.

—• Seredoj pripuola Szv. 
Stanislavo, o Tautiszka Vardi
ne: Daliute. Ir ta diena: 1945 
ni., Vokiecziu armijos pasida
vė, puse po dvieju isz ryto 
Rhemismieste, po penkių me
tu, asztuoniu menesiu ir sze- 
sziu dienu kariavimo; 1915 m., 
laivas ‘’‘Lusitania ’ ’ Vokiecziu 
nuskandintas su 1,195 žmonių. 
Po szito invyko Amerika pa
skelbė kara (priesz Vokietija, 
ar kaip tada buvo sakoma 
“priesz Kaizeri”; 1938 m., ka-

riszka ir politiszka sutartis 
tarp Vokietijos ir Italijos buvo 
paskelbta; 1904 m., atgavimas 
spaudos Lietuvoje; 1945 m., 
V o k i e c z i a i pasiduoda.

— Ponia Betty Kiibert, nuo 
129 W. Mahanoy uly., užbaigė 
praktiszkojama slauges (Prac
tical Nurse) mokslą isz Smith 
School of Practical Nursing, 
Wilkes-Barre, Pa., pareita Se- 
redos vakaru. Užbaigimo va
karėlis invyko in Genetti’s 
svetainėje, Hazleton, Pa. I

— Ketverge pripuola Szv. 
Domicėlės ir Szv. Mykolo Ark., 
apsireiszkįmo, o Tautiszka 
Vardine: Dainora. Ir ta diena: 
1900 m., narsus jurininkas Lei
tenantas Perry atrado Green
land kraszta; 1945 m., pergale 
Europoje, Naciai sumuszti, 
pergales ir džiaugsmo diena, 
nors Japonai dar nebuvo su
muszti; 1902 m., ugniakalnis 
(vulkanas) in St. Pierre, Mar
tinique susprogo, trisdeszimts 
tukstaneziu žmonių žuvo; 1884 
in., gimė Harry Trumanas, bu
vęs Amerikos Prezidentas.

— Gerai žinomas vietinas 
Daktaras W. A. Vau Saun, nuo 
422 E. Centre uly., staiga su
sirgo ana diena ir likos uuvesz- 
tas in Locust Mt. ligonbute del 
gydymo.,

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Grigalo Naz., o Tautiszka Var
dine: Sytis. Ir ta diena: 1950 
m., dvideszimts septynių vals
tijų geležinkeliu darbininkai 
sustraikavo; 1926 m., Leite
nantas Komandorius Byrd pa

siekė pasaulio žiemini asziga- 
li; 1863 m., Amerikos Genero
las Stonewall Jackson buvo 
nužudytas.

— Senas 'breikerys kuris 
radosi prie kelio Rt. 45 in Park 
Crest, ir (prigulintis prie savi
ninką J. Maeek, likos suardy
tus.

— Stanislovas Kisielius, isz 
Barnesville, kuris nesyeikavo 
per tris metus, ir gydėsi in 
Charles H. Mainieriu ligonbu
te in Hamburg, Pa., per pus- 
septinto menesius, pasimirė 
pareita Utariiinka. Velionis gi
mė Lietuvoje Gruodžio 30-ta 
diena 1888 metuose isz tėvu 
a.a. Mykolo ir Elzbietos Kro- 
chaler Kisielių. Buvo anglia- 
kasis per daugelis metu. Nepa
liko jokiu giminiu. Likos pa
laidotas Petuyczios ryta, isz 
Graboriaus Jane Clifford Ritz 
koplyczios, 19" E. Malianoy uly. 
Malianoy City, su apiegomis in 
Szv. Riczardo 'bažnyczioje, 
Park Crest, 9:30 valanda ir pa
laidotas in Szv. Kanikos para
pijos kapinėse Mahanoy City.

ja. M. Andrukoniene ir Betra- 
cija Juodaitiene isz Jacksono 
pecz.es. z

— Pareita Ketverga, antra 
valanda po piet, lavonas likos 
surastas Mahanoy upeliukoje, 
arti Homes\k i lie. Isztyrineji- 
mas padarytas per ipolicija, pa
rodo kad tai yra Martin Cana
van, 51 metu amžiaus, nuo 22 
Back Rd., William Penu kuris 
dingo isz namu dvi sanvaites: 
atgal. Velionis paliko savo pa- 
czia Julija, du sunu ir duktere 
taipgi du brolius.

— Pareita Ketverga, pul 
dama treipais žemyn savo na
muose, Ona Overaitienė, nuo 
66 Swatara Rd., Shenadoro 
Heights, likos sužeista in gal
va ir rankas. Likos priimta in 
Locust Mt. ligonbute del gydy
mo.

Shenandoah, Pa. —
Sekantieji isz miesto turėjo 
operacijas in Locust Mt. ligon- 
ibute: Sofija Grigiene, Rozali-

— Stovylai ir stovylaites 
atdažomi arba isz naujo pa
dailinti, skambinkite telefoną: 
Mahanoy City 1985-J arba ant 
adreso:

RITA SEBASTIAN,
502 West South Street, 
Mahanoy City, Pa.
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STONY POINT
Under cover of parkness&merimn troops 

UNDER SEN. "MAD ANTHONY” WA^NE STORMED AND 
TOOK THE BRITISH FORT AT STONY POINT ON THE 
HUDSON RIVER. TO DISTINGUISH HIS MEN FROM THE 
Enemy the wounded wayne had each man 
WEAR A SQUARE OP WHITE PAPES IN HIS HAT/

PIONEERS!
In 1903, THE FIRST 

transcontinental AJTO 
TRiP WAS COMPLETED FROM 
SAN FRANCISCO TO NEW YORK

IN NO DATS!

LIETUVISZKAS SURIS

JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelines

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

THE PAYOFF .
THE PAYOFF IS WHAT COUNTS, AND BETTER-THAN-eVSR U.S. SAVINGS BONUS 

ARE PAYINS OFF.' THAT’S IVH7 NOU AND YOUR SAVINGS DOLLAR SNOUIU COIĮSOEP 
THS GREAT BENEFITS OF BONOS. THEY'RE ęuHE, SAPS-AKO INDESTRUCnBLE.

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

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.

yy ■
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 ANDRULIS, Pres.

- FOUNTAIN — MICHIGAN ’ 4

Cleveland, Ohio, —
Žinios praneszta isz szito mies
to, kad Juozas Yesaitis, 66 me
tu amžiaus, nevedąs, pasimirė 
Balandžio penkta diena, nuo 
szirdies ligos. Velionis gimė 
Lietuvoje, isz Ateiszmikeliu 
kamio ir Krosnos (parapijos. 
Atvyko in Amerika 1906 me
tuose. Buvo* veteranas isz Pir
mos Svietines Kares. Per dau
gelis metu gyveno Alaskoje, po 
tam apsigyveno mieste Cleve
land, Ohio, kuris gyveno pas 
Vester Unguravicziusi Laido
tuves invyko, su Szv. Miszio
mis in Szv. Jurgio 'bažnyczioje 
ir palaidotas in Kalvarijos ka
pinėse. Velionis paliko broli ir. 
seseri Lietuvoje (da gyvi), 
taipgi ‘broli ir dvi seserys Ame
rikoje, badai gyveno Shenan
doah, P. Jeigu kas isž giminiu 
norietu platesniu žinia apie a. 
a. Juozą Yesaiti, atsiszaukite 
ant adreso Mrs F. Vester, 1328 
E.,55-th;St., Cleveland, Ohio.

So. Boston, Mass. —
1958 m., Birželio 27-28 dieno
mis Bostone Statler visezbuty- 
je, Park Square, Boston, Mass, 
'bus Amerikos Lietuviu Tary
bos szaukiamas kongresas, ku
rio iparuoszimo darbai yra pa
vesti ALT Bostono skyriui.

Atstovu rinkimo tvarka jau 
paskelbta spaudoje, todėl vi
soms organizacijoms belieka 
tuoj rinkti delegatus ir numa
tyti kiek gali au'ku skirti. Jei 
kuri organizacija negalėtu vi
suotinio nariu susirinkimo su- 
szaukti, tai gali delegatus in- 
galioti valdyba.

Statler vieszbutis pažadėjo 
kongreso dalyvius aprūpinti 
kambariais su sanlyga, jei re
zervacijos bus padalytos ne 
vėliau kaip 2 sanvaites priesz 
kongresą. Rezervacijos korte
les iszsiuntinetos ALT sky
riams, bet tame viesžbutyj gali
ma kambarius užsisakyti ir be 
tu rezervacijos korteliu, para-

szius vięszbucziui laįszka, ku
riame pažymima pageidauja
mo kambario kaina, atvykimo 
ir iszvykimo dienos (dar ge
riau ir valandos) ir kad pra- 
szantysis yra kongreso daly
vis.
kambariai: vienam asmeniui:

Viesžbuczio kainos dienai: 
$8.50, $9, $10, $10.50, $11, $12 
$12.50,’ $14; kambariai dviem 
asmeninis su dviguba, lova: $14 
$14.50. $15, $16, $16.50, $18; 
kambariai dviem asmenims su 
dviem lovomis: $15.50, $16.50, 
$17, $17.50, $18, $19. Kambary
je dviem asmenims už kiekvie
na prisidedanti asmenį imama 
$3.50 dienai.

Delagatu mandatuose pažy
mimas delegato vardas, pavar
de, adresas, organizacijos pa
vadinimas ir jos nariu skai- 
czius, o juos pasiraszo pirmi
ninkas ir sekretorius.

Organizacijos praszomos 
ipandatu ■ nuoraszus tuoj at
siusti ir reikale informacijų 
klausti sziuo adresu: ALT. 
Bostono skyrius, 636 Broad
way, So. Boston 27, Mass. Tele
fonas AN 8-3071.

—ALT Bpstono Skyrius.

luFneteko
LAISNIU

Draiveriai Neturėjo 
Apdraudos

ALBANY, N. Y. — Per Ko
vo menesi szimtas szesziolika 
New Yorkiecziu draiveriu ir 
automobiliu savininku neteko 
vairuonimino laisniu del vienu 
metu už tai, kad jie vairavo 
automobilius be apdraudos.

New York valstija dabar rei
kalauja kad kiekvienas draive- 
rys ir automobiliaus savinin
kas apsidraustu ant deszimts- 
dvideszimts tukstaneziu dole
riu apdraudos, del asmeniniu 
(sužeidimu, nelaimiu; būtent 
jeigu kas butu sužeistas ar už- 
musztas; ir ant penkių tuks
taneziu doleriu apdraudos del 
invairiu iszkadu.

Automobiliu sztabas ežia 
teipgi pranesza kad pavė
linamas vairuoti automobiliu 
New York valstijoje buvo už
draustas, laisniai del New 
York valstijos buvo atimti isz 
penkių szimtu penkios de- 
szimts draiveriu isz kitu val
stijų, kurie New York valstijo
je vairavo be laisniu.

Beveik visi szitie be apdrau
dos draiveriai buvo kokioje 
nors nelaimėje kad policijantai 
Pažinojo kad jie jokios apdrau 
dos nebeturi.

GARSUS MOKSLIN- 
CZIUS NUŽUDĖ 
SAVO ŽMONA

Paskui Pats Nusižudė
PHILADELPHIA, PA. —

Septynios deszimts devynių 
metu amžiaus tėvas garsaus 
mokslineziaus Earl W. Flos- 
dorf sako kad jo sūnūs savo 
žmona nužudė ir paskui pats 
nusižudė už tai kad jo žmona 
jam niekados ramybes nedave.

“Kitaip negalėjo būti”, sa
ko vyresnysis William Flos- 
dorf, atvažiavęs in savo sū
naus namus in Bucks County.

Jis sako kad Esther, jo sū
naus žmona buvo puiki ir ma
loni moteriszke su kitais ir kai 
ji buvo kitu kompanijoje, bet 
namie ji buvo gyva ragana.

Penkios deszimts keturiu

Atvyko In New York

Buvusi Karaliene (vidury
je) kuri buvo savo Kara
liaus Shah isz Irano, divor- 
suota, už tai, kad ji jam ne- 
pagimde sūneli, jo inpedini 
per septynis j u ženystvos 
metu, atvyko in Amerika, in 
New York miesto uosta, ant

“Constitution” laivo. Po 
kaire yra jos motina, Ponia 
Eva Esfandiari ir po deszi- 
ne jos brolis Bijam. Ji sako 
kad ji atvažiavo in Amerika 
pamirszti savo vyra ir Kara
lių, guri ji vis myli.
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PHILADELPHIETE
ŽUVO ITALIJOJE

PADUA, ITALIJA. — 
Dvideszimts trijų metu am
žiau, Ponia Donald Churchill: 
Bates, žuvo automobiliaus ne
laimėje netuoli nuo Padua 
miestelio, Italijoje, kai ji su sa 
vo vyru važiavo Pietinėje Ita
lijoje ant atostogų.

Jos vyras, Pirmas Leitenan
tas Armijos Vežybos sztabe, 
kurio centras randasi in Stutt
gart, Vokietijoje, dabar randa
si in Armijos ligonine, in Vi
cenza, apie dvideszimts myliu

nuo Padua. Jam abi kojos nu- 
lausztos ir krutinę sutrinta.

Jiedu važiavo mažame Ang
lijos automobilyje kai jiedu 
susikūlė su autobusiu prie kal
nelyje.

Jiedu buvo iszvažiave iu Eu
ropa tik pareita menesi; jiedu 
buvę studentai in Temple Uni
versitetą, kur jiedu susitiko ir 
insimylejo ir apsiženyjo.

Tik devyni menesiai praėjo 
kai Ponas Bates užbaigė savo 
mokslus tame Universitete kai 
jis iszvažiavo in Užsieni su sa
vo nuotaka, žmona.

Pirkite U. S. Bonus

Paklydo Parodoje

Kai brangiu szuniu paro
da in Twin Brooks Kennel 
Kliuga užsibaigė, in Orange 
New Jersey, szitas szuva 
“Bozo” rado kad jis vienas 
tenai pasiliko, kai visi kiti 
szunes buvo nusivesti namo. 
Toje parodoje dalyvavo apie 
devyni szimtai szuniu..

Kai darbininkai tariesi ka 
su juo daryti, Richard Roen
tgen patelefonavo klausda
mas ar kas nors rado jo szu- 
ni? Kai jam buvo pasakyta 
kad jo szunis jo laukia po pa 
rodos, jis greitai sugryžo ir 
savo szuni parsivedė.
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metu amžiaus Daktaras Earl 
Flosdorf buvo iszrades būda 
kaip suszaldinti kraują, kad 
jis galėtu būti laikomas ilga 
laika ir paskui variuojamas 
tiems, kuriems tas kraujas rei
kalingas.

Jis savo žmona nuszove su 
medžiokles karabinu, paskui 
nusisave viena czeveryka ir su 
kojos pirsztu paspaude to ka

rabino gaiduką, kai jis to ka
rabino vamždi insidejo in savo 
burna.

Jųdviejų deszimts metu sū
nelis, Vincas mate kaip jo tė
vas jo motina nužudė ir paskui 
pats nusižudė. Jis spiegdamas 
iszbego isz namu in susiedo 
namus, kur jis viską papasa
kojo. Susiedai paszauke polici
ja.
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