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Rusija, Galinga Tauta, Su Isz Amerikos NUSdraugeAV°
MoltO Pėdomis 1R VEL POTVANIAI Pats Nusižudė

MASKVA, RUSIJA. — .ežius, prakeiktus bagoezius, ir I džioje ir policijoje. Sibiras lau- 
Mus tėvai ir tėvukai baisiai bi-! stengiasi priparodinti kad jo- kia to pilieczio kuris iszdrystu
jojo Caro ir jo Maskolių, ma
tydami kad rustengisnio kaip 
Caro ir galingesnio kaip Kazo
ko nesirado ant szios žemes. O 
kaip tik tada Caro molines ko
jos tirpo ir Maskolio botagas 
drebėjo.

Niekas Lietuvoje, tais lai
kais neinsivaizdojo ir nei su
sapnavo, kad ateis tokis laikas 
kada ir Caras ir tas Maskolis, 
Kazokas kris!

I
Gal taip ir dabar su mumis! 

ir su tais Sovietais, kurie taip; 
didingai stojosi. Ar isz tikrųjų 
tas Sovietas yra milžinas ir to
kis galingas, kaip jis statosi. O 
gal ir jis turi molio kojas, gal 
ir jam kiszkos dreba, nors nie
kas apie tai nebežino, nes tik 
girdi jo griausmingus prakei
kimus.

Sovietu Unija buvo pirmuti
ne paleisti ta satelitą, pabukla 
in padanges, in dausas, ir tuo- 
jaus beveik visas pasaulis So
vietams nusilenke kaipo tik
riems mokslincziams. Dabar 
kai Bedarbe užklupo Amerika, 
tai Sovietai paleido visa savo 
propaganda priesz Amerikie-

Nuo Mirties Sienksczio

Kairiame paveiksle maty
ti ant stogo bestovinti tris- 
deszimts trijų metu amžiaus
Manuel Ramos, kuris tenai 
buvo užsilipęs su pasiryžimo 
nuszokti ir viską baigti.

Pribuvo policijantai ir 
Kunigai, kurie stengiesi ji 
perszneketi kad jis neszok- 
tu. Už kiek laiko, vienas 
policijantas .jam pasiulino 
cigareta ir paskui ji nustvė
rė už kojų ir atitraukė nuo 
to stogo kraszto.

Policijantas kuris ji ežia, 
(deszineje) laiko nėra žino
mas.

Mums sunku suprasti ko-

kios Bedarbes nesiranda So
vietu Rusijoje.

Bet tik pasižiurexime in tik
renybe, ir rasime visai kita So
vietu Rusijos paveiksią. Sovie
tu Rusijos valdžia ant tvoros 

I tupi, nebežino in kuria puse 
j szokM; jos ateitis nėra • tikri; 
i pats jos bosas Nikita Krisz-
czsvas prisipažinsta kad jo 
vieta nėra pastovi.

Rusija dabar giriasi kad ji 
buvo pirmutine paleisti in dau-' 
sas ta dausini pabuxla. Bet ji; 
nebeisždrysta prisipažinti kad 
ji kaip tik tu paežiu mokslin- 
cziu, kurie ta satelitą, ta dau
sini pabukla pagamino ir isz- 
szove in dausas dabar baisiai 
bijosi. Slaptinga policija diena! 
ir nakti seka ir sergsti tuos 
mokslinczius.

Rusijos Darbininkams už
drausta ne tik straikuoti, bet ir 
darbus mainytis. Darbininkui 
nevalia nei skaityti, nei klau
sytis jokiu žinių, kuriuos nėra 
valdžios patikrintos ir pavėlin
tos.

Kiekvienas Sovietu Rusijos 
pilietis yra užregistruotas val-

del žmones szitaip daro, ko
dėl jie visiems nori pasi
skelbti kad jie galo jieszko
ir paskui taip ilgai laukia 
kol visi susirenka ta jo žygi 
pamatyti. Mums dar sun
kiau suprasti kodėl visi taip 
apie toki žmogų rūpinasi. 
Jeigu jis jau nori szokti, tai 
musu atsakymas tokiam pa
sakytume: “Szok, jeigu no
ri!”

Mes misliname kad tada 
tokis žmogus neszoktu, bet 
greitai pasitrauktu, nes 
mums iszrodo kad tokiems 
žmonėms keliu szulu trūksta 
ir jie nori pasigarsinti.

bent iszsižioti ar nors pamis- 
linti priesz valdžia.

Rusijos valdininkai nėra 
žmonių iszrinkti, bet jiems pa
skirti.

Sovietai yra pasistatė nau
jausi greita prekybini eropla- 
na, isz “jet” bombneszio. Bet 
ka dauguma žmonių nežino, tai 
yra kad nei vienam Ruskiui 
nevalia ant to naujo turbo-jet 
eroplano važiuoti, kitus krasz- 
tus pamatyti, ir su tu krasztu 
žmonėmis pasiszneketi.

Niekas nei isz Užsienio ne
gali toki eroplana paimti, ar in 
traukini insisesti ir važiuoti 
kur jam patinka Sovietu Rusi
joje.

Sovietai savu žmonių bijosi 
ir už tai jiems uždraudžia ke
liauti isz miesto in miestą!

Ir kodėl? Už tai kad Sovie
tai bijosi prilyginimu, .bijosi 
kad ju žmones nedažinotu ir 
neparagautu kaip kitu krasztu 
žmones gyvena!

Sovietai gerai žino kad ne 
tik isz Rusijos, bet ir isz kitu 
Sovietu užkariautu krasztu 
žmones tukstaneziais bėga kai 
tik proga pasitaiko.

Sovietai savo kraszte valdo 
apie du szimtu milijonu žmo
nių ir turi szeszta dali visos že
mes ant szio svieto; skaitant 
Kinijos Komunistus ir Rytines 
Europos pavergtu krasztus, 
Sovietai valdo daugiau kaip 
devynis szimtus milijonu žmo
nių. Su tiek žmonių ir su tiek 
žemes,'manytume kad visos ki
tos Tautos turėtu bijotis So
vietu Rusijos ir jos jiegas in- 
vertinti. Bet visai ne. Net ir

i mažos tautos drysta stotis 
priesz toki neva-milžina.

Rusija negali nei savo žmo- 
. nes suvaidinti, o ka dar sakyti 
apie tu pavergtu krasztu žmo- 

! nes?
Sovietai yra sutvėrė tikrai 

galinga armija, bet visa tai 
baisiai daug kasztavo papras
tiems mužikams, kurie turėjo 

j net ir be duonos apsieiti, kad 
Į visi pinigai butu skiriami del 
j tokios armijos ir del tu ginklu.

Jeigu Amerika, nuoszim- 
cziais skaitydama, tiek savo 
turto paskirtu del apsiginkla
vimo, kiek Sovietu Rusija ski-
ria, tai mes turėtume deszimts 
ar dvideszimts sykiu didesne į 
armija ir szimta sykiu daugiau 
kariszku ginklu ir kitu karisz- 
ku pabūklu.

Rusija turi szimtaų deszimts 
milijonu darbininku. Amerika 

I turi tik apie szeszios deszimts 
devynis milijonus darbininku. 
Bet nepamirszkime, kad Rusi
jos darbininku tarpe randasi: 
apie penkios deszimts du mili-, 
jonai darbininku ant ukiu, far- 
mu, beveik puse. Ir visi tie

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Žmones Ima Isz Savo
Namu Kraustytis

Palaiminti, Kas Tiki

’ BATON ROUGE, LA. — 
' Louisiana valstijos Leitenan
tas Gubernatorius Lether Fra- 
zar iszszauke valstijos vaiska

1 ir visas valstijos pagelbos 
draugijas in pagelba prie Red 

i upes, kuri yra baisiai patvinu
si, ir kur randasi pavojaus kad 
ta upe p/rsilies virsz kranto.

Frazaf užimdamas Guber
natoriau! Earl Long vieta, kol 
jis pargksz^namo, suszauke 
mitinga in New Orleans, kad 
butu galima pasitarti kaip su
daryta bendra talka tarp vals
tijos ir valdžios vaisko ir Rau- 
duonojo Kryžiaus nariu, kurie 
yra suszaukti būti pasirenge 
stoti in pagalba jeigu ta upe 
persilies peijsdvo krantus.

Nuolatinis lietus yra jau ir 
taip daug iąiikados padaręs ir 
upes visoje Apylinkėje tvinsta. 
Žmones g$ veliantieji tarp 
Shreveport i- Alexandria ima 
isz savo narį i kraustytis. Linksmas Priėmimas

EISENHU^ERIS IR
KHRUSZCZEVAS

WASHINGTON. D. C.—
Prezidentas Eisenhoweris, ge
riau apsimislines, ar gal ge
riau kitu .pasiklausęs, dabar 
jau kiek atsargiau elgiasi. Jis 
dabar sako kad jis dabar nesi
skubins pasikviesti Sovietu 
Rusijos Premiera NiKita 
Khruszczeva pas save in sve- 
czius.

Per kuri laika, Eisenhoweris 
nieko nesiklapse, nieKO nepai
sė, bet ųžsisjpyres reikalavo 
kad Khrijszczevas butu pa- 

i kviestas apsilankyti ih Baltna- 
mus. y

Dabar jn pats mato kad nie
ko gero neisžeitu isz tokio at- 

Į silankymo ar tokio bendro, pa
sikalbėjimo.

Jis teipgi dabar atėjo biski 
in protą ir suprato kad paties 
Khruszczevo vieta Rusijoje nė
ra tokia pastovi, kaip jam pir
miau iszrode.

Kunigas eidamas ulyczia, 
pastebėjo kaimeti becziul-
pianti isz buteliuko rojaus 
skystimėli.

— Kodėl tu taip darai 
mano sunau, tarė jis kaimie- 
ežiui; ar tu nežinai kad deg
tine yra arsziausias prie- 
szas? *

Kaimetis — Taip, bet ar 
Kristus nėra pasaKes, jog 
savo priesza reikia tiek my- j 
lėti, kaip save!

PLATINKIT 
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WARSAW,. VA. — Troko 
draiverys isz Maryland nuszo- 
ve savo drauge, meiluže ir pas
kui pats save nusiszove savo 
troke, netoli nuo Warsaw 
miestelio. Jiedu pasimirė kai 
policijantai pribuvo.

Policijos virszininkas, She
riff W. D. Cliff isz Warsaw sa
ko kad jis rado moteriszke, 23 
metu amžiaus Ponia Ella 
Marge Pillsbury, isz Montross, 
Virginia, dar gyva kai jis pri
buvo prie to troko, in Rich
mond apygarda.

Jis sako kad ji jam pasakė 
kad ji buvo persiskyrus su sa
vo vyru, ir kad tas troko drai
verys, 25 metu amžiaus Joseph 
Carl King, isz La Plata, Md., 
buvo ja pasiėmęs isz jos namu 
ir su savimi iszsivežes. Biski 
vėliau jis sustabdė savo ta tro- 
ka ir ja nuszove ir paskui pats 
nusiszove. Ji nesuspėjo tam 
policijantos virszininkui pasa
kyti kodėl jos draugas buvo 
taip padaręs.

Loszike Linda Christine 
pargryžo in New \ork mies
tą isz Rio de Janeiro, kur 
laikr-asztininKai sake ji bu
vo labai susibarus ir supy
kus su savo draugu milijo
nieriumi Francisco Pignata- 
ri, isz Brazilijos.

Jiedu ežia, puoszniame 
New York miesto kliube 
linksmai sveikinasi. Iszro- 
do kad tos pesztynes ar tie 
barniai iszgaravo ir jiedu 
vėl yra szirdies draugai.

MOKINTOJAI
“SUSIRGO”

Trys Mokyklos 
Užsidarė

SCRANTON, PA. — Isz dvi
deszimts szesziu mokintoju, 22 
staiga susirgo ir negalėjo pri
būti in savo mokinto j avimo 
darbus, in Olyphant miesteli, 
netoli nuo Scranton miesto.

Tie mokintojai ir mokinto
jos paskelbė kad jie susirgo už 
tai kad jiems algos nėra užmo
kėtos del Vasario, Kovo ir Ba-

Anglijos Karalaite In Trinidad

Anglijos Karalaite Marga
rita ežia dalyvauja Carib
bean Festival of Arts baliu
je, in Port of Spain, in Tri
nidad, savo kelionėje per 
Anglijos West Indies Salas.

Ji ežia atvažiavo susipa- . 
žinti su savo karalystes 
žmonėmis, bent taip aiszki-
—Į  ______ —L' ........J. , Ig»

Jį -i ■■ ' . ... " • V Mlandzio menesius. žydai per szitas savo iszkil-
Szeszi szimtai mokiniu nu

džiugo, kai iszgirdo kad jie da
bar turi netikėtas atostogas 
nuo mokslo suolo.

Mokslo sztabo pirmininkas, 
Benjamin Magdon sako kad 
nei jis nei jo sztabas ežia nieko 
negali padaryti, nes iždas tusz- 
czias.

Bet tu mokintoju atstovas 
sako kad mokslo sztabas buvo 
gavės pinigu pereita menesi, 
bet juos suvartuojo užmokėti 
kitas bilas ir už tai neliKo gana 
pinigu užmokėti mokytojams: 
algas.

Olyphant miestelis yra vie
nas isz keliu tokiu miesteliu, I 
kuriems dabar pinigu trūksta, i 
nes daug žmonių ir kompanijų 
nėra užsimokeje savo mokyk
lų taksas.

Tokio miesteliai ar taip va-

IZRAELIO- |

DESZIMTMETIS

IZRAELIS. — Ana sanvaite 
Izraelio Respublika minėjo sa-! 
vo gyvavimo deszimts metu 
sukaktuves.

Ta proga Žydu kariuomene; 
suruosze Jeruzolime, Žydisz- 
koje miesto dalyje, didele ka- 
riszka paroda.

Jordano krasztas protestavo 
priesz tas iszkilmes ir priesz ta 
kariszka paroda, nes tai, jie sa
ke, buvo Jeruzalės miesto 
Tarptautines sutarties sulau- 
žinimas.

Szita invyki dabar svarstys 
Tautu Sanjunga, bet visas rei
kalas pasibaigs kalbomis ir pa
skyrimu komisijos kuri nieko 
nedarys, kaip paprastai būva 
tokiuose dalykuose. 

na palociaus Atstovai. Bet 
laikrasztininkai spėja kad ji 
buvo ežia savo vyresnes se
sers, Karalienes Elzbietos 
pasiunsta, kad butu kuo to
liausia nuo Londono ir nuo 
to savo bususio kavalieri
aus.

□ □ □

mes ir paroda visiems parode 
kiek yra j u nuveikta per tuos 
deszimts metu.

Szita Izraelio szvente viso 
svieto Žydai paminėjo, o ypa
tingai Žydu bendruomene, 
Amerikoje.

KIEK MES ŽINOME

Apie Rusijos Naujus 
Ginklus?

/

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA
— Vienas laikrasztininKas, 
Paryžiuje, ana sanvaite sta- 
cziai užklausė Anglijos apsi
ginklavimo sztabo, kiek isz 
tikrųjų jie žino apie naujus So
vietu Rusijos ginklus, ir apie 
ju inrengimus del to nauju ra- 
kietu. Jis teipgi paklausė, kiek 
kitu Vakariniu krasztu vadu 
ka nors tikra žino apie tas Ru
sijos rakietas.

Insakymas in toki klausima 
visiems turėtu būti kaip ant 
delno, aiszkus. Mes ir musu va
dai tik tiek žino, kiek mes ar 
jie skaito savo laikraszcziuose.

Keletą žurnalu iszkele szita 
klausima, kai jie praneSza kad 
Norvegijos Užsienio Ministe- 
ris Halvard Lange vieszai pa
sakė kad Sovietai turi’ jau da
bar inrenge vietas del tu savo 
rakietu. Lenkijoje, Czekoslova- 
Kijoje ir Rytu Vokietijoje.

Nors jis tik atkartuojo ka jis 
pats buvo kituose žurnaluose 
skaitės, jis staeziai pasakė kad 
jis savo žinias gavo isz Lakū
nu žurnalo “Aviation Week”, 
ir isz Szveicarijos žurnalo “In- 
terania”.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Rusijos naujas Premjeras 
Khruszezevas pirmiau buvo 
paskelbęs kara (priesz vodkos 
jr sznapso gorima. Dabar So
vietai raginai visus nerukinti. 
Mes suprantame apie rukima 
cigaru ir cigaretu, bet kaip 
apie pypke, be kurios mes nie
kados nemateme Stalino pa
veikslo ?<■ . ■

" • •
In Lyndhurst, New Jersey, 

Guy Pezzolla, likosi namie ir 
neejo balsuoti, per balsavimus 
del Republikdnu Partijos Ko
miteto Vadoves. Jis pasiteisi
no kad jis turi szalti. Vėliau jis 
dažinojo kad jo 'žmona tuos 
rinkimus pralaimėjo per vie
na baisa.

In Palencia, Ispanijoje, 36 
metu amžiaus Angel Gonzalėz 
Garcia tyezia puolė po dideliu 
ir sunkiu troku; trokas nuo ke
lio nubėgo, persimusze per sie
na, atsimusze in kita trekai; tas 
kitas trokas nusirito nuo kalno 
apie dvideszimts pėdu; Angel 
Gonzalez Garcia suspėjo pa
sprukti nuo abieju tu troku in- 
pykusiu draiveriu;

Užszoko ant arklio ir nujojo 
prie geležinkelio tilto;

Virve užsinarpulino ant 
sprando ir norėjo pasikarti;

Praeinantieji žmones ta. vir- 
1 ve nupjovė ir ji iszgelbejo;

Atsidūrę in kalėjimą ir da- 
bar turės visus kasztus pa
dengti,,už visa jo padaryta isz- 
kada užmokėti.

Visi Vaszingtone nori Be
darbiams padėti, bot niekas 
nežino kaip!

Amerikos padangėse, diena 
ir nakti, lekia daugiau kaip 
vienuolika tukstancziu eropla- 
nu.

Gal ežia nieko tokio svar
baus nesiranda; bet biznieriai 
patemija kad, kai automobiliu 
biznis suprastėjo, tai czevery- 
ku, ypatingai vyriszku ezeve- 
ryku sztorai pradėjo gera biz
ni daryti."

Prez. Eisenhowerio vyriau
sias ar artimiausias patarėjas, 
Sherman Adams prisipažinsta 
kad jis turi aki ant Ambasado
riaus vietos. Jis sako jam. labai 
patiktu gauti Ambasadoriaus 
vieta Kanadoje.

Eina gandai kad Yngoslavi- 
jos Diktatorius, Prezidentas 
Marshal Tito, neatsilankys in 
Varszava, kur jis buvo pa
kviestas. Jeigu ta.iip invyks, tai 
bus aiszku kad Lenkai ta pa
kvietimą atszauke. Nors Len
ku bosas Komunistas Wladys- 
law Gomulka labai norėtu Tito 
pasikviesti, bet Sovietai ji isz 
visu pusiu spaudžia ir gal ji 
privers ta pakvietimą atszauk- 
ti.

Amerikos Lakunu Sztabas 
sfiko kad jeigu Tree^ias Pasau- 

&Mnis Karas prasidėtu, tai jis J* , į - •- e
baigtųsi in mažiau kaip sze- 
sžios deszimts dienu.

Amerikiecziai, isz tikrųjų 
laisiai daug kenezia, labai 
vargsta ir jauežiasi nelaimin
gais žmonėmis:

Kur kitur rasime tiek bejos 
Poli likeriams kajo Amerikoje

už tai. kad ežia per daug mais
to randasi?

Kur maistas tiek daug kasz- 
tuoję, kaip Amerikoje?

Kiek privargsta Amerikie
cziai kol jie susiranda vieta par 
statydinti savo didelius auto
mobilius mieste!

Niekur kitur 'žmones tiek 
daug neuždirba, kaip Ameri
koje.

Niekur kitur žmones neturi 
tiek daug atostogų, vakari ju, 
szveneziu ir laisvu nuo darbo 
dienu, kaip Amerikoje.

Niekur kitur nėra tokios 
trumpos darbo dienos, kaip 
Amerikoje.

Niekur kitur niekas neturi 
tiek laisvo laiko kaip Ameri
koje. i

Nikeur kitur žmones taip ne
sirūpina kad jie nenutuktu, 
kaip Amerikoje.

Niekur kitur daktarai tiek 
darbo neturi, kaip Amerikoje.

Szimtas szeszios deszimts 
milijonu Amęrikiecziu algos 
yrai kur kas didesnes už visos 
Rusijos ir Europos szesziu 
szimtn milijonu žmonių; o dau
giau negu du sykiu didesnes už 
visus Azijos gyventojus, kuriu 
randasi daugiau kaip bilijo
nas.

mok kaip vogti.”
“Jei nori būti sveikas, tai 

truėyznos iszsigerkie. ”
“Jei nori būti mokintas, tai 

nesimokink. ”
“Jei nori pamatyti, užsi

merk akis.”
“Jei nori būti linksmas, asz- 

aras liek.”
“Jei nori ilgai gyventi; gala, 

gauk. ’ ’

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku-1 
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.

Platinkit “Saule’1
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DVAROKE :-:
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

neužklydo; yra tai labai g'era 
avis, numanau kad pas jus gali 
būti ?

■— Yrai, bet nežinau kur ji- 
je dingo.

— Tai mudu surasime, nes 
be josios negalime būti.

— Kad jau teip užsispyrė
to, tai galiu ja, pajieszkot, tik
tai nežinau ar ant mano szauki 
mo atsilieps. ,

— Reikėju pabandyt, gal 
įr atsilieps.

Tada gaspadorius nevos pra
dėjo jieszkot savo augytines 
po visus kampus szaukdamaS:

— Agnieszkele, Agnieszke- 
le, ateikie szen, puikus svetelei 
ant tavęs laukia.■ -Ą. • y

Bet jije sėdėjo kamaroje 
kaip trusžiukas ir rodos neži
nojo apie ka czion eina.

—- Man rodosi, tarė pirsz- 
lys, jog ten už duriu kas tokis 
suburzgėjo.

— Tai gal peluke.
— Pajieszkosime tosios pe- 

lukes.
Ir nusidavęs in kamara isz- 

trauke mergina už rankos, o 
toji turėjo užsidengus aids su 
žiursteliu.

—- Nešibaidink Agnieszke
le, tarė pirszlys, įpildamas in 
stikleli arielka, juk meš savisz- 
kiai ir praszo tavęs szitas Kau
lelis idant iszgertum stikleli.

— Na jau iszgerk, nesi juo
ką,vok ! __

Po ilgai derybai atsisukus in 
kampa, iszgere padota stikleli.

— Musu mergina, paszauke 
abudu pirszlys su janikiu plo
dami rankomis, o dabar Kaule
li galėsi duot ant užsakymu.

— Da ne yra stroko, prat- 
kalkalbejo pagal papratima, 
da jauna, nedrąsi, tegul palau
kia.
— Vilkinta veseile ir atszalis 

valgis niekam ne eina, ant svei 
katos; szitokis jaunikis kaip 
Kaulas, tai sau gaspadoriaus 
ant, savo loeno szmotelio dir
vos, reikalą,uje gaspadines, nes 
neturi kam apskalbt ir paga
mini valgi.

— Tai teisybe, pritarė gas
padorius, tegul dedasi vale 
Dievo, mes nesijpriesziname.

— Ir tu Agnieszkele, ar ei
si už jo ?

— Ar asz žinau?
— Pasakyk tiesiog.
— Na, jeigu jau reike pa- 

I skyli, tarė nedrąsai, tai, tai,..
— Sakyk,sakyk!
—- Tai ir eisiu! Tarė SU ne- 

I drąsą.

■Gegužio trylikta diena, ke
turios deszimts metu atgal pir
mutinis laiszkas buvo pasiuns- 
tas ant eroplano.

Gegužio septyniolikta diena: 
Apsiginklavimo Diena.

Žmogus kuris viską: žino, 
dar turi daug mokintis.

■ • • 1,1
Gražus priežodžiai ir skam

bus, ©balsiai tankiai musu pro
tą aptemdina jeigu ne visisz- 
kai suklaidina.

Vienas tokis obalsis, kuri ir 
musu, pradiniu mokyklų moki
niai lipszniai atkartuoja, tai: 
“Jeigu nori taikos, tai rengkis 
in kara.”

Tai isz tikrųjų klaidingas ir 
pavojingas obalsis, ir visiszkai 
neteisingas. ,

Jeigu taip, jeigu siekiant 
taikos reikia rengtis in kara, 
tai mes ir kitus ©balsius galime 
panasziai pasiulinti:

‘‘ Jei nori isztikimybes mote
rystėje, tai rengkit prie divor- 
so. ”

“ Jei nori būti teisingas, isz-

Pypkes Durnai

Lietuvos Mergele
Lietuvos mergele,

Kas per dailumas, 
Jos savo darbeli,

Kaip reik moka, 
Polka ir valca gražiai 

paszoka,
Jos anksti kelia,

Vėlai eina gult,
Moka drapanas skalbt, 

Spragiais kult.
Ant lygaus laukelio

Su pilna sauja,
Lietuvos mergeles

Linelius rauja.
Jos rudenyje linelius mina,

Kuczios vakara aguonas 
trina,

Sveikos kaip skani gruszia, 
Szirdi gera turi ir 

puikia duszia.

— Ar bė prievartos?
— Tai-gi.
Jau pasakė drąsiai norint, 

turėjo užsidengus akis su 
žiursteliu.

Tai ir ko daugiau reikėjo?
Jis ja mylėjo,į jis turėjo ne 

daug, ji nieko neturėjo, prie 
vargo gal dvieje geriau seksis, 
jis darbsztus, jije apsukri.

Daugiau apie tai nėraszysiu 
kaip buvo, nes tai žinomas 
daigias. Vaga iszkele veseile 
savo augytiniai ir davė paso- 
goje karve verszinga. Kaulas 
szeiip, teip, aptaise savo grin- 
czele, o jaunavedžiai pradėjo 
del saves gaspadoriaut.

Isz pradžios ėjo jam sunkai, 
tai to, tai szio stokavo; reikėjo 
gerai sukt galva, kad apsigint 
kasdieninais rupeszcziais, nes 
pamaželi p r a d ėjo invykt 
szioks toks davadas. Po teisy
bei geroves nebuvo, nuolatinis 
vargas laikėsi, bet. sutaiką, vis
ką. saldino.

Po veseilei nebuvo kada gla
monėtis, Kaulas.nusidavė in 
laukus, o motere atousesi grin- 
czioje, kada, nusic<l'bes sugry- 
žo namo rado valgi pagaminta 
grinezele szvaitc irAinksma pa- 
cziule. Tada jam tosios bulve
les gardžiau per gerkle lindo, 
negu pirmai, kada mate jog tai 
turi isz malones savo pacziules 
tai da labiaus ja mylėjo.

Pamaželi pradėjo nustoti 
senovės ergelei, viltis szirdyse 
atsigaivinet, nes szeip, teip 
pradėjo ger.iau sektis.

Viena diena, jau ant vaka
rienes turejp geresni virala, 
turėjo geresni virala, nes'turė
jo ki-uopas sudarytas su spirge 
Jais, o Nedelloje atsirado ir 
szmotelis laszineliu.

Kaulas nt^^iįaiže pamatęs 
laszin iu i r paklausė ■!

-— 0 isz kur tu Agnieszkele 
paemei laszinius ?

— Kaimuose kaip kada pa- 
maezinu darbe, tai gavau szmo 
teli. Juk dirbi kaip arklys 
nuo ryto lyg vakaro, tai turi 
norints Nedelloje turėti szmo- 
teli lasziniu.

Tolaus pradėjo atsirasti ir 
mesa galvijiene, o kada pa
klausė už ka pirko?

— Nu-gi prisiveisiau visz- 
tukiu! Pardaviau ana diena 
miesteli dvi l^apas kiausziniu 
ir pora žąseliu, tai ir pinigėlio, 
sziek tiek padAriap.

— Tai valgyk it tu, nes man 
vienam, netelpa / gardžia uses 
valgis; būtumei 'sau koki dra
buži nusipirkus.

Juk da nuoga nevaiksz- 
czioju. O vėlei nemėgstu da
bintis, jeigu mano vyrelis lau
kuose alkanas dirbtu.

Raidas norint buvo gana 
kietos szirdies ir ne greitas 
ant žlumbimo, o bet dabar su 
rankove akis nusiszluoste ir 
tarė: v
— Agnieszkele’mano. Mato

mai ant maneb Dievas pasigai
lėjo, jeigu mane teip gera, pa- 
cziule apteikė kaip tu esi!

Bet tai da tik buvo pradžia 
ka czion pasakiau, po praėji
mui keliu menesiu suvis užsto
jo kitokis paredkUs. Po prie
žiūra Agnieszkos, dasilauke 
gyvulėliu, tvarte parszu in va
les, karvuke turėjo gražu ver- 
szuka, parsidavė per jomarka 
meiteluka, Žydas nupirko ver- 
sziuka.

Kaulas matydamas triūsa, 
dar'bszios motbres, suvis nesi- 

■ kiszo prie jobios naminiu rei
kalu, tiktai žiurėjo savo darbo
laukuose ir gerai tama iszkir-

to.
Po dvieju metu posipaezia- 

vimui, tarė karta Kaalas in 
paezia:

— Isz malones Dievo ir ta
vo darbsztumo kas kartas 
mums geriau einasi, vienok, 
nes da tame jog turime per ma
žai dirvos, jog sunku iszsi- 
verst. Mislinu ne viena karta: 
O kad mudu turėtume dau
giams dirvos, tai viskas eitu 
geriau. Juk dėkui Dievui už
dera, gerai, nes yra męszlo in 
vales, bet kad tosios dirvos 
mažai.

— Tai reike pirkt daugiau 
girdėjau jog Grigorius Zima- 
ka prasigėrė kareziamoje, tai 
nori szmota dirvos parduot.

— O isz kur paimt pinigu? 
Tai ne juokas tiek pinigu! Už 
marga nori po szimta rubliu?

Motere tik mirktelėjo aki
mis ir tarė:

—■ Pinigai rasis., nesirūpink!
—- Kur rasis ?
— Pas mane, skrynioje.
— 'Szposauk sau kad tau 

linksmai! Juk pasogos jokios 
nuo savo dėdės negavai apart 
karves, o savo neturėjai.

— Teisybe, nes per du me
tus buvo . galimai daug pada
ryti !

Isztaus tuosius žodžius tik
rai, jog vyras neisztikedamas 
net akis iszveide.

Ar isztikro, paszauke vyras, 
tai gal butu stebuklas.

— Atsilaiko ir stebuklai 
ant svieto, tiktai reike tikėt 
mielaszirdystai Dievo.

O isztarus tuosius žodžius 
atidarė skyrne ir iszeme net 
nuo dugno mazgeli su keturais 
szimtais rubliu.

— O del Dievo! Klyktelėjo 
Kaulas, tiek daug pinigu, ar 
Jai visi taup ? ,

— Pasakyk geriau, musu. 
Drauge dirbome del skatiko, 
drauge teipos-gi turime nau
dot.

Netrukus dasiipirko ta dirva.
Nėra ka kalbėt, dabar jau 

Kaului ėjosi daug geriau. Jau 
dabar kluonelis buvo už mažas 
del patalpinimo rugiu ir kvie- 
cziu, o tvartai buvo per anksz- 
ti del gyvuliu. Kaulas pastate 
naujas trio'beles, priėmė berną, 
jbe kurio dai lyg sziolei apsiei- 
tinejo. Agnieszka turėdama 
daugybe visztu, ža,su ir anoziu, 
dažiurinejo viską kaip del gas
padines reike.

Mums vienok apraszant apie 
pasisekimą tosios darbszms 
poros, nekriguli užmirszt apie 
Lukosziu ir jo dvarokę> su ku
ria apsipaeziavo,

— TOLIAUS BUS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
srito 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, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieki/ Su paveikslais. 17.7
didePu 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 
1.1., 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., 
20o.

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

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

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

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

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

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

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

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

N o. 144— Apie Ranka Ap
vaizdos, 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 Malunjnkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

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

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-
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— 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.

MPirkie U. S. Bonus!

lapių. 20c.
No.l58į—A p i e Kapitoną* 

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

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

No. 166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklansy ta 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 įsa- 
davinėti Pinigus. 45 pus., 20c.

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

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

Kitokios Knygoa

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 Kasieriaue 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c. h

No.194—Trumpas Katali-
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, sU * 
nekurtas Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

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—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 liudymUs apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyta Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO..
Mahanoy Gitr, Pa., - U. JI. *
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THIS IS AN EXCEPTIONAL CHILD
Kaimine Apysaka

(Tasa)

— Nes ka ?
— Nieko, tiktai gali to gai

lėtis.
—< D a man kerszinsi! 0 a r 

tu žinai kuom tai kvėpė?
Ir pradėjo dairytis po grin- 

ezia rodos ko jieszkodamas.
Nusigandus dirstelėjo ant jo 

ir paklausė:
— Ko jieszkai?
—» Lazdos.
Teisybe pasakius per daug 

jis ja mylėjo, kad kadai, drystn 
kaili iszpert, norėjo pabangint 
nieko daugiau, bet jije nežino- 
žinodama apie mužikiszkus 
baisiai pabalo, o, apsįpylus 
aszaromis įpuolė be jaustos ant 
lovos rėkdama:

s. —• Užmuszk mane! O asz 
nelaiminga!

Matydamas taji verksmą 
biednas žmogelis nežinojo ka 
pradėt, nenorėjo idant visi mis 
lytu kad jis daro paezai kokia 
skriauda. Persigandęs pradė
jo visokais spasabais apmal- 
szinet pusiau apalpusia paczia.

— O tu mano panksztele 
brangi, neraudok jeigu mane 
norint biski myli. Asz tiktai 
tyczia teip pasakiau, be piktu
mo; viską del tavęs padarysiu, 
niekad.nesibarsiu, pirksiu ant 
jomorko szilkine szlebe tiktai 
neverk!

Tas tai, vietoje, privacy! jai 
proto, stojosi del gavimo vai- 

LIETUVISZKAS SURIS

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

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

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

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

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

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

džios ant vyro; nes kožna boba 
jaunesne ar senesne isz miesto 
ar isz kaimo, visados moka ap- 
kariavima vyro, ta ir jije neuž
miršto apie tai pasirūpint ir 
tarė nevos apsimalszinus, O' su
viję turėdama džiaugsmu isz 
to atsitikimo.

— Matai, asz kitokio augi
nimo, negu prasti žmonys, su 
manim reike geresnio iy szvel- 
nesnio apsiejimo, nes jeigu ki
taip, tai numirsiu. Žiurekie 
ant tuju baltu rankelių, ar jo
sios tikiu prie sunkaus nami
nio darbo ? Jeigu norėjai turėt 
paežiu užaugusia paka.ju.ose, 
tai ne ružikie, jeigu del josios 
sunku paprast mužikiszkai gy
vent.

Norint toji josios kalba bu
vo ne szis, nei tas, bet tokia 
rine pakajine tekedma už 
vyro, žinojo kas ja lanke atei
tyje. Lukoszins sujudintas lyg 
gilumui szirdies tuom saidom 
balsu , savo paukszteles, snsi- 
minksztino ir prižadėjo visa
me taikintis su josios norais.

Norai ant svieto didesnes 
kvailybes kaip meile be mie- 
ros. Tada žmogus užmirszta, 
kas gali būtie ateityje, o per 
kvailybe trokszta dangų pri
lenki del salvo mylimos. Nepai
sydamas ant gyvenimo reikalu 
ženge kaip anas neregys del 
kurio kožnas kėlės yra geras, o 
kadai ant pagalios nusisuka 
sprandą, vienas ir antras pasa
kys,; gerai tau teip, kodėl netu- 

I ri pravaidiriaus, idant tave

vestu.
Ir jis buvo kaip tas neregys; 

ėjo, nežinojo in kur eina. Lai
kais jam rodos kas kalbėjo:

. Daugelis isz Lietuviu 
mėgsta teisinetis,

Pas vaitai valkiotis 
Tankiausia praloszia teismą,

Užmoka kasztus ir 
kaso galva.

Pats skundžia 
nereikalingai,

1 Ir teip dingsta ju • 
pinigai,

* * *
0 ka vyrucziai,

Ar del jus gražiu, 
Jeigu nuo bobų 

gaunate lazdų?
I Badai tas buvo toli

Vestuose,
Taip mažo Lietuviu 

i skaitlio.
Trys girtuokliai vos 

paėjo
Na in vienai grinozia 

ateja.
Moteres netrukus 

susitarė,
Szluotas visos nusitvėrė.

Kaip pradėjo per 
guoges pert,

Gijtuokliai balsu didžiu 
staugt,

Vos nebagai isztruko 
Net pagirios iszruko, 
Apie stu'ba daugybe 

žmonių stovėjo, 
Kaip ant dyvu žiurėjo. 
Gerai, kad nepasisuko 

policijantai,
O butu laibai szvakai,

Ba. tiejei butu nu'beldia, 
Ir po kelis doleriu 

nu'baudia,
Ten yra geros 

moterėles,
< O ir mergaites, 

Tiktai, kad per daug
nekalbėtu,

Ir kitu neapjuodinetu, 
Ba neseniai mano 

kurna pasakojo,
Ir ant ju rugojo,

O kada apie tai jai 
pasakiau,

Kaip apie musztynia 
girdėjau,I

Tai tuo atsileido, 
Ir pro ausi palaido.

* * *
Kitam mieste prie

ulyczios, 
Kara atsitiko,

Dvi bobeles snsirupcziavo, 
Turbūt nuo guzutes 

svaiguli gavo. 
Nesipeszkite moteriukes 

ba. tai negražiu, 
Baltruviene dabar laiko 

neturi, 
Tai pakolioti negali, 

Bet* kaip da karta 
da dagirs, 

Tai' smagai su koczeliu 
užkirs.

/ The very future of our nation is linked 
( with the quality of education being pro

vided' our children. We have reached a 
point in our history which demands 
greater awareness of this need on the part 
of each and every citizen in our commu
nity. To answer this challenge, we must 
raise our sights and re-examine our stand
ards. In addition to standards of educa
tional excellence, these include standards 
of student goals for achievement, as well 
as an over-all increased respect įor intel
lectual attainment.

Some of our schools are excellent right 
now. To raise the others to their level is

*
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savo ponia už keteros, nes pa
matysi blogai Lizkirsi, nes gra- 
Lukosziau,'atsiminkie, paimti 
žus žodžiai Julies, bile mažais 
prisilaižymas, tuojaus ta baisa 
užstebinejo. Dvaroke, vietoje 
prie jo ipersimaimyt ant kai- 
muotes, persimainė in velnias 
žino kokia.: Nusikirpo trumpai 
plaukus, pasisiuvo ne ęzioki 
nei toki surdota ir pasiliko ant 
juoko visam kaime. .Toji per
maina da vis butu niekuom, te
gul ir ipermaine savo pro-seniu 
budu, ka niekam garbes neat- 
nesze, bet gali vest gaspado- 
ryste, jeigu kas prigulineziai 
dirba kaip Dievas prisako ant 
savo dirvoj, nes jije matyda
ma jog nielo jau del josios ne
atsakys, kalikartas iszgalinejo 
daugiau. " \

Ant visokiu niekniekiu, ant 
žibucziu ir gardumėliu, nuėjo 
visi sudėti skrynelėje pinigai, 
kada jau tuju nebuvo, o moto
re nuolatos skalijo apie naujas 
iszmislus, pardavė jevus da ne 
pjautus, užstate Žydui szųiota 
dirvos ir taip per neaipsižinre- 
jima isznyko visa varguve.

Vargas pradėjo skverbtis per 
visus plyszius.

V
Kada tas dėjosi su Luko- 

szium, Kaulas tuom laik stūmė 
savo varginga bute kaip galė
jo ir jau be rodos ir paszelpos 
savo draugo, nes tas apimtas 
visokiais ergelais neturėjo nie
kados laiko atlankyti savo 
dranga., o velei neturėjo drąsos 
nueiti, nes žinojo jog Lukoszie- 
ne kreiva, akiažiurėjo ant jo už 
peikimą josios, o velei nemo
kėjo ir nedryso iszsižioti prie 
teip puikios ponios.

Gyveno po senovai gindama
sis mm bedu, kaip Žydo kume
le nuo mušiu, o kad muses tik
tai Vasara, o vargas kožname

He could be your own son. Is his future in danger?
He must be guided by parent and teacher, alike to work 
for a first-rate education to keep America strong.

our immediate pressing task—a task in 
which every citizen can help.

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

For helpful information about what we 
can do in oiir community, write to metier 
Schools,” 9 Ęast 40th St., N. Y. 16, N. Y. 

laike, tai nebuvo linksmas gy
venimas del Lukosziaus.

Viena karta vėlyvu rudeniu, 
neszdamas isz girios naszta 
szaku ant pocziu, pamato lau
kuose mergina kasante •’bulves. 
Saule jau buvo senei nusilei
dus, pradėjo temt, o jije nuo
latos kasa ir kasa.

Dyvijosi tuom vėlyvu vaka
ru, nes jau niekas laukuose ne
buvo.

— Padek Dieve! Tarė Kau
las, jau laikas paliaut ir namo 
eiti.

— Kad gaspadorius liepe 
taje lysia nukąst, tai reikia 
klausyt.

— Kad jau naktis!
Ka daryt: szvintant pradedu, 

temstant baigiu saivo darba.
— Ir ar daug jau sziandien 

prikasiai ?i
— Keturis maiszus ir puse.
— Del Dievo! Mergele, jog 

geriauses darbininkas vos du 
maiszus ant dienos prikasa.

— Jau asz papratus nuo 
jaunu, dienu, tai vis daugiau 
galiu negu kokis kitas darbi
ninkas. Kitos merginos mįslė
mis visokiomis užimtos ir ry
moje ant szakes, žiūrėdamos 
ant praeiviu, asz turiu dirbt, 
nes niekas už dyka szmotelio 
duonos neduoda.

— Juk teip tai teisybe, bet 
ant pagalios ir pajėgu gali mi
st ot.

— Dėkui Dievui, esmių 
sveika, o velei Dievas žmogų
sutvėrė dėl darbo, aisz esmių 
drūta, jog rodos puse vežimo 
pakelczia.

Teisybe, drūtai iszrode, tu
rėjo storas raukas kaip gero 
vyro ir stambaus sudėjimo kū
no.

Kaulas žiurėjo ant merginos 
o iszrode patogi. Akis turėjo

mėlynos, o plaukai ; stambus' 
geltom, supinti in kasas net 
lyg juostai.

— Na, tai dėkui Dievui ir 
pabaigiau, laikas gryžt namon 
tarė užsidėjus szakute ant pe- 
cziu.

— Dabar galėsime abudu 
eiti vienu keliu.

—• Tai gerai, eisime.
Eidami sznekucziavosi apie 

szi, ir ta. Kaului, kuris buvo 
labai lėtas kalboje, lyg liežuvis 
pasileido, pradėjo merginai 
pasakot apie savo vargus, ro
do kad ja pažinojo nuo mažu
mos, jije klausė tuju skundu, o 
paskui tarė:

— Kas negali užsilaikyt 
ant keliu margu, tai turi turėti 
karvuke ir tai reike užsiaugini 
o tai daug ženklina! Mano gas
padorius teippait turėjo- szmo- 
teli žemes, o paskui pirko dau
giau, o tai susilaukė isz gyvu
liu ir parszu. Žinau gana gerai 
nes konia užaugau pas ji.

Toji iszmintinga rodą laibai 
patiko Kaului ir pamislino 
sau:

— Tai vyreli, tokia jauna, o 
tiek turi iszminties, ir tarė 
garsiaj:

— Labai tai gražu dirbt 
sunkiai del kitu naudos, ar tai 
nebūtu geriam dirbti del tėvo 
ir motinos?

—■ Neturiu teveliu nei jo
kiu giminiu ant svieto. Toli
mas gimine paėmė mane pas 
save, tai ir atidirbu už tai.

— Vis tai sunkus gyveni
mas.

—• Man suvis ne sunku, asz 
pripratus.

— Ant savo butu lengviau.
— Kas neturi savo, tam ir 

svetima duonele gardi.
— Tai teisybe, bet argi tau 

niekados neatėjo ant misles 
jog galėtum iszteket už vyro ir

turi savo locna vargu ve?
— 'O kas mane biedna ims ? 

Nieko neturiu, O' ant galo ir be 
. to galiu gyvent.

— Teip visos merginos kai- 
ba kol da jaunos, o kaip, arti
nasi senatve, tai Ložnai gailesį 

■ savo jaunystes.
— Ka daryt, žmogaus dalia 

rankose Dievo-, ąisz žinąu., jog 
Igąspadoriai nesigailės szauksz 
to viralo ir szilto kampelio.

Teip sau sznekucziuodami, 
dažinojo Kaulas jog toji darb- 
szi mergina vardas Agniesz
ka. Stragaliute, o tasai. gaspa- 
dorius pas katra būna yra Sa- 
bastijonas Vaga.

Sugryžias namon iszyire 
fyulviu, pavalgė ir nuėjo in 
dar'binaite miegot, o sapnavo 
visokius dyvus:

Sapnavo jog jo- grinczeleje 
szvaistesi kokia tai ypata.

Ilgai negalėjo suprast kas 
tai do viena, o kada gerai insi-. 
temino, pažino jog tai Agniesz 
'kele. Isz kur jije ėmėsi? Klau
se pats saves, o tuom laik triū
se grinczeleje ir viskas gražiai 
iszrode.

Tame ant stalo stato, gera 
valgi jog ir ekanomas valgytu, 
dirstele in tvarteli, randa ne
be kiaule su deszimts parszeliu 
dirstele in tvarta, randasi pora • 1 karvukiu, ežia velei kitam tvar 
te rado pora arkleliu. Isz to 
visko Kaulas negali atsidžiaug 
ti. Agnieszka-gi stovi ant vi
durio aslos su samcziu rankoje 
szaukdama:

— Kaulai, tai (viskas tavo!
Tame pabudo., patrynė, akis, 

pasikasė galva ir apsidairė ap
linkui ir nuėjo in grinozia, vis
kas stovėjo ant savo vietos, 
teip kaijp reikė. KeYcžįoje sto
vi prastas stalas sujgbftėĄ 
naszta szaku pameszta tsz gir- 
jos, biskuti žetniam nuo Ūnlviu, 
ir tai visa paroda! M 5J y

— Ka ežia in sapna paisyt, 
teip žmonys sako, o vienok išz 
sapno žmogus pažino laikais 
kas jam kenke ir ko nepritenka 
tai ir musu Rautas apsibūda
mas klumpes, mislirio 1, mistino 
apie savo sapria.

— Kažin, pamislino sau, ar 
tai ne yra nuo Dievo praneszi- 
mu ka turiu pradėt szitame 
varge, juk mergina apsukri ir 
drūta prie darbo. Kažin 'kad 
pamėgint? Juk tai viskas, nuo 
Dievo paskirta. Juk jaiĮ fijįaih . 
ir nubodo vienam gyvent, dvie 
je eis geriau. Paimsiu pirszli 
nueisiu pas mergina, vale Die- 
vo!

Ir taip padare kaip sau misti
no. Sulaukus vakaro’, nuėjo su 
pirszliu pas mergina.

Buvo tai Nedėle, gaspado- 
rius su savo paczia buvo su- 
gryžes isz bažnyczios, o Ag
nieszka pagamino pietus.

Pagarbinę Dieva, pirszlys 
iszsiehie isz kiszeniaus buteli 
su arielka.

Pamacžius mergina, supta t o 
kas ežia, ir iszdume in kamara.

Ne del ko kito pabėgo, nea 
tai buvo tokis jos papratimas, 
slėptis nuo jaunikio ir pirszlio.

Pirszlys nevos to nematyda
mas, pradėjo savo paprasta » • v • 1 ' ’'"i. ’’ 1 pasaka; szitais žodžiais:

— Sebastijonai, mums din
go avaite ar laikais pas tave

[tasa Ant 2 Puslapio}...

— Stovylai if štovylaitėa 
atdažomi arba isz naujt>' pa
dailinti, skambinkite telefoną: 
Mahanoy City 1985-J arba- ant 
adreso:

RITA SEBASTIAN, 
502 West South Street, 
Mahanoy City, Pa.
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MOTINA!

X
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Nedelioje pripuola ‘‘Moti
nos Diena,” pagerbkite ja 
kožna viena. Jeigu jau negy
va, poterėli sukalbėkite už

ŽiniosVietines
— Nedelioj po įpiet nežino

mi vagai insigavo in advokatu 
ofisus Noonan ir Pace teiipgi it
in Reing’s Insurance ofisą 5 
W. Centre uly., kur jie apvogė 
tuos ofisus. Policija tyrinėja 
vagyste.

—> Sukatoj pripuola Szv. 
Antanine, o Tautiszka Vardi
nė: Igauga. Menulio atmaina: 
.Delczia. Ir ta diena: 1871 m., 
Prūsijos Prancūzijos karas 

'baigtas; 1869 m., pirmutinis 
geležinkelis skersai visa Ame
rikos kraszta baigtas statyti; 
1944 m., Prezidentas Franklin 
D. Roosevcltas paskiria James 
V. Forrestal, Laivyno Sekreto- 
i-ittrpi; 1950 m,, dvideszimts 
septynių valstijų geležinkeliu 
darbininkai sustraikavo.
y— Juozas (Balonis). Bie

liūnas,, nuo 821 E. Pine uly., 
kuris nesveikavo per tris me
nesius ir gydėsi in Good Sama
ritan ligonbute, Pottsvilleje, 
pasimirė pareita Nedelia tre
czia valanda ipo piet. Gimė Lie
tuvoje, atvyko in Amerika 
1907 metuose, ir apsigyveno 
Mahanojuje. Buvo angliakasis 
ir paskutini karta dirbo Maha
noy'City kasyklose. Jo ipati Mi
kalina mirė Birželio 4 d., 1950 
mete, o suims Jurgis (Ben) 
Balonis mirė Balandžio 4 d., 
1958 m. Paliko trys dukterys: 
Mare, pati Peter Rolands, Phi
ladelphia; Katarina, fiati Vito 
Colasanti, New York ir Helena, 
pati Bernard Filiziani, namie; 
keturis sūnūs: Juozą, Mykolą, 
Vincenta ir Bernardą, visi isz 
Philadelphia, taipgi broli Vin
centa mieste ir szesziolika arni
kų, Laidojo Ketvergo ryta su 
apiegomis in Szv. Juozapo baž
nyčioje devinta valanda ir pa
laidotas, in parapijos kapinėse. 
Graborius L. Traskauskas lai
dojo.

r— Pareita Utarninka, apie 
10:30 valanda, musu mieste

E. T. Everett & Sons, 
parduodame visokius Pomi- / v vninkns, didelius ir mažus uz 
pigiausia preke, kaina. Kreip
kitėsipas mus ypatiszkai. arba; 
prisiusime musu žmogų in ju
sli namus. 138 E. South uly. 
4Eeltd.4Muu.Nr. 2 Mahanoy City. 

jos duszia giliai atsiminkite. 
Jeigu da gyva, ja suraminki
te, gera žodeli moeziutai 
duokite!

ir kituose miestuose Pennsyl
vania, New Jersey ir New 
York valstijose, invyko “Na
tional Civil Defense Test,” ži
noma kaipo “Operation Alert 
1958” — .“Saugumo Veikme 
1958.”

— Nedelioj pripuola “Plo
tinos Diena.” Motina yra. to
kia'brangi, kad kiekvienam tik 
viena skirta. Kitos jau nesusi- 
laifksime!

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola, penkta Nedelia po 
Velygu, taipgi Szv. Mamerto, 
ir Szv. Pranciszko Jeronimo. 
Ir ta diena: “Motinos Diena”; 
1941 m., baisus Londono !bom- 
bardavimas, 1,436 žmones žu
vo. Anglams juoda dienai, bet 
už keliu dienu jie tiems Na
ciams atkerszino su keliais 
tūkstančiais bombnesziu virsz 
Berlyno; 1949 m., Izraelio 
krasztas priimtas in Tautu 
Sanjunga; 1886 m., Amerikos 
darbininku federacija susitvė
rė.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Nerijuszio ir Szv. Pankraicijo, 
o Tautszika Vardine: Vaidu
tis. Ir ta diena: 1902 m., Penn- 
sylvanijos mainieriu sustrai
kavo, szimtas keturios de
szimts penki tūkstančiai be 
darbo, tai buvo didžiausios ir 
ilgiausios straikos; 1937 m., 
Anglijos Karalius Jurgis Sze- 
sztasis apvainikotas Londone; 
1571 m., numirė Sanguszka, 
narsus Lietuviu karvedys; 
1932 m., Lindberghu kūdikis 
buvo surastas nužudytas; 1935 
m., Marshal Pilsudskis, 67 me
tu amžiaus Lenku Diktatorius 
pasimirė.

— Utarninke pripuola Szv. 
Roberto Bellaro ir Szv. Zig
manto, o Tautiszka Vardine: 
Nergone. Ir ta diena: 1944 m., 
Kunigas Orlemanski buvo Ka
taliku Bažnyczioš nubaustas ir 
praszalintas, už tai kad jis bei 
pavelinimo buvo nuvažiavęs in 
Rusija ir tenai buvo užsidejas 
su Komunistais; 1864 m., Ame
rika paskelbė kara priesz Mek
sika; 1434 m., mirė Lietuvos 
Kunigaiksztis - Jogaila; 1602 
m., Kapitonas Bartholomew 
Gosnold isz Plymouth, Angli
jos, buvo pirmutinis baltas 
žmogus pasiekti Naujos Ang
lijos krauta Amerikoje.

— Ketverge pripuola. Szesz- 
tin.es arba Jėzaus Kristaus

i Dangun Žengimo Szvente.

Shenandoah, Pa. —
Adomas Saijietas (Sayetta) 
nuo 302 So. West uly., numirė 
Nedelioj apie 12-ta valanda 
priesz piet in Locust Mt. ligon
bute. Velionis turėjo azma ir 
nesveikavo per visa metai. At
vyko isz Lietuvos daugelis me
tu atgal. Buvo angliakasis ir 
paskutini karta, dirbo Knicker
bocker kabyklose. Jo ipati Ceci
lija mirė Vasario 6 d., 1945 m. 
Paliko duktere Helena Engei- 
berger mieste; sunu Edvardu, 
Shen. Heights, szeszis anūkus 
ir broli Stanislova, Boston, 
Mass. Laidojo Ketvergo ryta 
isz Graboriaus L. Chaikowsky 
koplyczios, 318 E. Centre uly., 
su apiegomis in Szv. Jurgio 
bažnyčioje devinta valanda ir 
palaidotas in parapijos kupi
nose.

Frackville, Pa. —
Buvęs miesto gyventojas, An
drejus Zapraskas nuo 770 Wil
low uly., Pottstown, Pa., kur 
jis gydėsi in Pottstown ligon
bute per penkios sanvait.es, nu
mirė pareita Ketvergą. Gimė 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal. Buvęs 
angliakasis, ir paskutini karta 
dirbo Wadesville kasyklose. 
Apie szeszi metai atgal apsi
gyveno pas savo žentą ir duk
tere, Francis ir Helena Tray. 
Paliko sekanezius: duktere 
Helena pati Francis Tray;bro- 
lieni, ir seseriene S. Walker, 
mieste, isz kur laidotuves in- 
vyko Panedelio ryta, su apie
gomis in Apreiszkimo Paneles 
Marijos bažnyčioje 9:30 va
landa ir palaidotas ih parapi
jos kapinėse. Amžina atilsi.

New York, N. Y. —
Ponia May Roper Coker isz 
Hartsville, South Carolina, bu
vo pagerbta kaipo ‘ ‘ 1958 metu 
Motina”. Taip paskelbė Ame
rican Mothers Komitetas per 
savo metini Motinu Seimą 
New York mieste.

KIEK MES ŽINOME
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Anglijos valdžia tuoj aus 
pranesze kad ji pasiuns savo 
Atstovą staeziai in Norvegija, 
kad jis asmeniszkai pasiteirau
tu ir tas žinias patikrintu.

Argi nebutu pigiau nusi
pirkti viena isz tu žurnalu ir 
pasiskaityti ka visi kiti žino, 
bet Vakariniu krasztu atstovai 
nenori nei žinoti nei girdėti!

RINKIMAI ARTĖJA
Viena Pranaszyste

WASHINGTON, D. C. — 
Meade Alcorn, Republikonu 
Partijos Pirmininkas, ana san- 
vaite beveik visiszkai prisipa
žino kad jis nesitiki kad jo 
partija, Republikonai, gales 
laimėti pirmenybe Senate per 
sziu metu rinkimus.

Ponas Alcorn laikrasztinin- 
kams prisipažino: ‘‘Asz tikrai 
nemislinu kad mes galėsime 
pirmenybe laimete Senate. ’ ’ 
Bet jis greitai pridėjo:- ‘‘Mes 
gal laimėsime pirmenybe Kon
grese, bet ir tai tik per keletą 
nariu.”

Prez. Eisenhoweris, nesutik
damas su savo partijos pirmi
ninku, tiems patiems laikrasz
tininkams pasakė: ‘‘Asz nie-

kados neprisipažinstu kad esu 
sumusztas ar pralaimejes mu- 
szi ar rinkimus, ir dabar asz 
dar nieko neprisipažinstu.”

MOTERŲ KALĖJIMO 
VIRSZININKE 

INTARTA

Lepina Pfasikalteles 
Kalėjime

NEW YORK, N. Y. — 
Augsztas New York kalėjimu 
virszininkas kritikuoja ir inta- 
re savo virszininke, bosiene, 
Pone Anna M. Kross. Jis sako 
kad szita Pone Kross laikrasz
tininkams buvo pamelavus kai 
ji sake kad nei viena sarge ne
buvo sužeista, per sukilimą 
moterų House of Detention ka
lėjime aha Subata.

Jis toliau sako kad Pone 
Kross uždraudė policijantams 
suaresztuoti tas moteres kali
nes, kurios ta sukilimą buvo 
pradėjusios, ir kurios buvo už- 
sipuolusios ant tu sargiu.

Pone Kross ant visko užsi
gynė, sako kąd ji nei vienai po- 
licij antai neiįždraude tas suki- 
leles suaresztuoti. Bet polici- 
jantas, kuris tenai su tomis po- 
licijantemis buvo sako kad Po
ne Kross buvo insakius vi
siems detektyvams nieko nesu- 
aresztuoti, sakydama: ‘‘Asz 
pati galiu szita klausima isz- 
riszti be jokios pagelbos.”

Tas virszininkas sako kad 
trys policijantes buvo sužeis
tos, kai jos stengiesi tas sukile- 
les moteris numalszinti.

Užklausta kodėl ji policijan
tams ir laikrasztininkams bu
vo užsigynuš kad niekas nebu
vo sužeistas J Pone Kross atsa
ke, kad ji tuo- laiku nežinojo 
pate tas sužeistas policijantes, 
sarges.

Ji yra kaltinama kad ji la
biau rūpinasi tu moterių kali
niu gerove negu to kalėjimo 
sargiu, policijaneziu labu. Po
ne Kross atsikirto, sakydama 
kad ji nei vienos moteriszkes 
nebaudžia pirm negu būva pri- 
parodinta kad ji yra prasikal
tusi, o ežia, ji sako, niekas ne- 
priparodino kad kuri belaisve, 
kaline moteriszke butu kaip 
nors prasikaĮtus.

Per ta sukilimą tos moterys 
uždege savo paklpdes ir iszme- 
te pro langus, kitos savo lovas 
uždege, dar kitos eme viską 
drasKyti.

Pone Kross nesutiko iszduo- 
ti tu moteriszkiu vardus, saky
dama kad ji gali pati sutokio- 
mis apsidirbti, ir kad viskas 
tame kalėjime tvarkoj, ir 
nereikia jokios pagelbos 
policijantu ar detektyvu.

jai 
isz

TĖVO, SUNAUS 
DVIKOVA

Tėvas Nužudintas, 
Sūnūs Sužeistas

DUNCAN, OKLAHOMA. — 
Szeszios deszimts penkių metu 
amžiaus Elmer Kuykendall 
buvo ant smert savo sunaus 
nuszautas dvikovoje, kai jie
du pradėjo in vienas kita szau- 
dinti isz savo daržu.

Sūnūs, 33 metu amžiaus 
Frank Kuykendall buvo nu- 
vesztas in ligonine, kur Dakta
rai sako jis randasi pavojingo
je padėtyje.

Jerome Sullivan Stephens

apygardos pagelbininkas ad
vokatas laikrasztininkams pa
sakė kad jis dar nepasirenges 
pasakyti kas ir kaip ten atsiti-

. ko, kol jis geriau visa ta klau- 
' sima isztirs.
I Ponia Frank Kuykendall 
laikrasztininkams pasakė kad. 
jos vyras ir jo tėvas pradėjo ’ nuoszimti tiek prekybiniu ero- 

i viens in kita szaudinti, po bar
niu ir nesusipratimu, bet jie 
nepaaiszkino kokie tie nesusi
pratimai buvo.

Kai policijantai pribuvo, tė
vas gulėjo savo darže negyvas, 
perszautas su karabinu; sū
nūs savo darže gulėjo, paszau- 
tas su revolveriu.

Tėvas Elmer Kuykendall 
pats sau vienas gyveno per sie
na su savo sunumi.

KARDINOLAS
STRITCH SVEIKSTA

Ranka Buvo Nupjauta
RYMAS, ITALIJA. —

Chicagos Kardinolas Stritch, 
Balandžio 26-ta diena pasiekė 
Rymos miestą, labai iszvarges 
nes jis per visa kelione sirgo, 
bet niekam vieszai nesake, ne
siskundė.

Jis greitai buvo nuvesztas in 
ligonine, kur daktarai darado 
kad jam kraujo gysla buvo vlžį 
tvinusi, užsikimszusi.

Italijos gydytojai nutarė 
kad būtinai reikia Kardinolui 
nupjauti ta ranka, kad jo gy
vybe iszgelbejus. Bet jie ne- 
dryso paskutinaji žodi duoti 
Kol Kardinolo asmeniniai dak
tarai nepribuvo isz Chicagos.

Du daktarai isz Amerikos 
greitai eroplanais atskrido, 
peržiūroj o, iszagzaminavoj o 
Kardinola ir prie tos paezios 
iszvados priėjo, kaip ir tie Ita
lijos Daktarai.

Kardinolui ranka buvo nu
pjauta ir jis dabar ilsisi ir 
sveiksta.

Tas kardinolo rankos nu
pjovimas iszkele klausima kas 
link Szventu Misziu laikymo: 
ar Kunigas gali viena ranka 
konsekruoti ostija, laikyti Po
ną Dievą, per Miszias. Pasiro
do kad be jokios abejones gali
ma, tik reikia kreiptis paveli'- 
nimo isz Szvento Sosto.

RUSIJA, GALINGA 
TAUTA

Su Molio Pėdomis
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

darbininkai ant farmu, farme- 
riai ir j u pagelbininkai vos ne 
vos pągamina gana Rusijos 
gyventojams del kąsnio duo
nos. Amerikoje randasi tik 
apie szeszi.milijonai darbiniry 
ku ant farmu ir jie tiek maisto 
pagamina, užaugina kad ne 
tiktai visi įbes kaip ponai gy
vename ir valgome, bet milijo
nus tonu maisto, ir kitiems 
krasztams pasiuneziame.

Moteres suknele, bliuze, kuri 
Amerikoje kasžtuotu apie du 
doleriu, Rusijoje kasztuoja 
daugiau kaip trisdeszimts do
leriu.

Sovietai valdo tris sykius 
tiek žemes negu Amerika, bet 
turi tik septynios deszimts 
penkis tukstanezius myliu ge
ležinkeliu. Amerikoje randasi 
daugiau kaip du szimtai dvide
szimts tukstaneziu myliu gele
žinkeliu rieliu,

Sovietai isz viso turi apie 
szimta trisdeszimts viena tuks- 

i

tanti myliu keliu ir vieszkeliu; 
Amerika turi pustreczio mili
jono myliu daug geresniu, pla
tesniu ir greitesniu vieszkeliu.

O kaslink keliavimu eropla- 
nais, Sovietai tix deszimta 

planu turi kaip Amerika.
Del dvieju szimtu milijonu 

žmonių, Sovietai turi pusantro 
milijono telefonu. Amerika 
szeszios deszimts tris milijonus 
telefonu. Amerikiecziai turi 
szimta dvideszimts septynis 
milijonus radiju; prilyginus 
Rusijos asztuonis milijonus. 
Amerikiecziai turi daugiau 
kaip keturios deszimts penKis 
milijonus televizijų; Sovietai 
mažiau negu du milijonu ir tai 
daugiausia tik valdininkams.

Eilinis mužikas gauna apie 
švara mėsos in sanvaite. Vie
nas Amerikietis ant vieno sy
kio daugiau negu tiek prisi- 
szveiezia. Tuzinas 
Rusijoje kasztuoja 
das darbo.-

Nors Sovietai
kad ju mokyklos yra geresnes 
už Amerikos mokyklas, bet 
Rusijoje randasi tik czvertis 
tiek Daktaru, kiek 
Amerikoje.

O kaslink fabriku 
kaip Sovietu Rusija
vienus metu: Amerika 113 mi
lijonu tonu plieno; Rusija 52 
milijonu tonu.

Amerika 79 milijonus tonu 
geležies; Rusija 41 milijoną 
tonu.

Amerika 513 milijonus tonu 
anglies; Rusija 509 milijonus 
tonu.

Amerika 389 milijonus tonu 
aliejaus; Rusija 108 milijonus 
tonu.

Amerika 716 bilijonus va
landų elektros; Rusija 209 bili
jonus.

Amerika in viena meta daro 
biznio už daugiau kaip 433 bi
lijonus doleriu; Rusija už ma
žiau kaip 100 bilijonu doleriu.

Czia isz tikro milžinas su 
molio kojomis!

kiausziniu 
dvi valan-

didžiuojasi

randasi

tai sztai
stovi: In

SAVE APVOGĖ;
PRISIPAŽINO

NATICK, MASS. — Polici
jos virszininkas W. Joseph 
Shea sako kad 22 metu am
žiaus gazolino stoties darbinin
kas, kuris buvo surastas ap- 
musztas ir apdraskintas, prisi
pažino kad jis pats apvogė ta 
gazolino stoti, kurioje jis dir
bo. Jis buvo policijantu suras
tas sumusztas ir kruvinas ir jis 
jiems buvo pasakęs kad jis bu
vo taip sumusztas ir apvogtas 
keliu vagiu. Bet vėliau jis pri
sipažino kad jis pats save taip 
apsidaužė ir susikruvino, kad 
visi mislintu kad jis buvo ap
vogtas. Jis pats pasiėmė szim- 
ta keturis dolerius isz registe- 
rio, ir policijantams buvo pa
sakęs kad vagiai tuos pinigus 
pasivogė. Jis tuos pinigus bu
vo pasislepes in sena automo- 
biliaus tajeri.

APVOGĖ SALIUNA

Iszmazgojo Stiklus
PHILADELPHIA, PA. —

Trys kostumeriai, kurie pasili
ko iki saliuno baras užsidarė 
apvogė Hancock Bar saljuna. 
Jie pasiėmė pinigus ir daug 
sznapso,

Jie užrakino bartinderi, 27 
metu amžiaus Horace Lefte- 
nant ir jo drauga, 25 metu am
žiaus William Ayer, ir tada 
kelis stiklelius iszmete, gar
džiai iszsigere, ir po kokio pus
valandžio ramiai iszplove, isz
mazgojo stiklus ir isz tenai isz- 
ejo apie deszimts minuosiu 
priesz treczia valanda.

Tie trys vagiai, razbaininkai 
vienas isz kuriu turėjo revol
veri nesiskubindami pasiėmė 
isz registerio szimta szeszios 
deszimts septynis dolerius ir 
sau ramiai iszejo.

DRAIVERYS
UŽSIMUSZE

NEW YORK, N. Y. — 
Taksės draiverys pasimirė nuo 
szirdies ligos, kai trys taksės 
susikūlė prie Park Avenue ir 
54-tos ulyezios, New York 
mieste.

Policijantai sako kad Irving 
Savins, isz Brooklyn©, susirgo 
kai jis vairavo savo takse ant 
Park Avenue. Jis susimusze 'su 
kita takse, kuri in kita takse 
atsimusze.

Draiverys Savins buvo pasi
miręs kai jis buvo nuvesztas in 
Roosevelt ligonine, kur dakta
rai prisipažino kad jis pasimi
rė nuo szirdies ligos.

Kiti draiveriai toje nelaimė
je nebuvo nei sužeisti.

Keleivis in draiverio Savins 
takse, Vincent Comiskey sako 
kad jis buvo labai susinervą- 
ves po to susikulimo.

William Hubhes, kitos tak
sės draiverys sako kad jis pe- 
czius susižeidė kai jo takse ąt- 
simusze in ta kita takse. Jo ke
leive Panele Jane Thomson, 
redaktorka del “House and' 
Garden” žurnalo visai nebuvo 
sužeista ir nesutiko nei in ligo
nine važiuoti, bet kita takso 
pasiėmė ir in darba sau nuva
žiavo.

Treczia takse vairavo Peter 
Garzino. Jis sako kad nei jis 
nei jo keleivis nebuvo sužeisti.

INTARTAS
SUARESZTUOTAS

I . -----------
WILMINGTON, DEL. — 

Policijantai per kelias dienas 
jieszkojo žuliko kuris buvo nu- 
szoves kostumeri saliune, ne
toli nuo Reboboth Beach. Jie 
suėmė ir suaresztavo intarta 
“Sammy Brown.”

Nužudintas kostumeris bu
vo Martin Brown, kuris buvo 
in Dewdrop Inn saliuna, netoli 
nuo Reboboth Beach, kur jis 
buvo tris sykius perszautas. 
Jis jau buvo mires kai buvo 
nuvesztas in Beebe ligonine in 
Lewes miestą.

Kodėl jis buvo paženklintas 
ir nuszautas isz visu kitu kos- 
tumeriu tame saliune, polici
jantai sako kad jie dar negali 
suprasti ar pasakyti.
dinamos “peczes” paprastai 
dauguma savo ineigu gauna 
isz dideliu anglies kompanijų, 
kurios daug žemes ten ir apy
lankoje turi, bet dabar kai 
mainos taip prastai dirba, tai 
ir tos kompanijos nesiskubina 
savo taksas užsimokėti.

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.

sanvait.es



