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Amerikos Grožio Karaliene

Trisdeszimts keturiu me
tu amžiaus Ponia Helen Gie- 
sse, kuri atvyko in Fort Lau 
derdale, Florida, kaipo Ohio 
valstijos .grožio Karaliene,

Isz Amerikos
NUBAUSTAS VAI

KAS ISZGERE
TRUCYZNOS

Pasimirė
BURLINGTON, N. J. — 

Vaikas, kuris, policijantai sa
ko, iszgere trucyznos del dyg
liu, ant kerszto, už tai kad jo 
mocziute buvo ji nubaudus, pa
simirė in West Jersey ligonine, 
Camden mieste.

Vaikas, penkiolikos metu 
amžiaus buvo mokinys in Pal
myra High School. Jis buvo 
nuvesztas in ligonine, ir už ke- 

. turiu valandų pasimirė.
Jo mocziute, kuri ji augino, 

Ponia Anna Anderson, sako 
kad jos anūkas iszejo isz vir
tuves ant poreziu ir, ant ker
szto, už tai kad ji buvo ji nu
baudus, iszsigere trucyznos, 
kuri buvo del dygliu darže.

JAUNIKIS
SUARESZTUOTAS

Už Palszyva Apvogimą

Negana Vietos Padangėse 
Del Eroplanams

WASHINGTON, D. C. — J me nebūtie galėjus atsitikti. 
Jau tris sykius, nuo sziu metu \ Tuo laiku buvo tik keli debe- 
pradžios, prekybiniai eropla-! sėliai padangėse. Isz vieno tu 
nai susimusze padangėse su debesėliu iszlindo greitas Jet 
vaisko eroplanais. Ir visus tris: eroplanas ir davė in ta preky- 
sykius tie eroplanai udužo ir bini eroplana.
keleiviai žuvo. Vienas dalykas dabar aisz-

Tose szesziose nelaimėse, i kus, tie greiti eroplanai reika- 
nuo 1949 metu, kuriu tarpe bu-; lauja daug daugiau vietos pa- 
vo penki armijos eroplanai, žu-1 dangese, negu iszrodo isz ju 
vo trys szimtai žmonių. | dydžio ant žemes. In kelias se-'

Tai isz 1
kai visos tos nelaimes atsitiko kia. Tie ( armijos ar lakunu l\Jpf T71 TAC DDF 
tik del vienos priežasties. Dar sztabo greiti eroplanai tankiai j PRANCŪZIJOS PKE- 
baisiau skamba tokios žinios,1 lekia tais paežiais padangių MIERAS SZAUKIASI 
kai yra praneszama kad per du i keliais kaip ir prekybiniai ero-
metu apie du tukstaneziai to-! planai, nes jie vartuoja tokius' VISUS IN TALKA 
kiu nelaimiu buvo iszvengta' paežius intaisus kaip rodykles _____

i tik per nago juoduma.
Vienas žmogus iszliko gyvas

,ąna sanvaite kai Jet armijos
i greitas eroplanas susimusze su 

kai jie buvo paleistas isz silp-; prekytiniu eroplanu, bet jis

buvo iszrinkta kaipo viso 
musu kraszto grožio Kara
liene. Ji yra trijų vaikucziu 
motina ir gyvena in Cleve
land, Ohio.

naprocziu namu in Valley 
Forge, sugryžo namo pas savo 
tėvus in Wayne, Pa.

Jaunikio bėdos prasidėjo 
kai detektyvai Ralph Bluett ir 
James Sexton pradėjo ji klau
sinėti apie jo nelaime, kai jis

siiiu-ai žmuuid. i dydžio ant žemes. In kelias se-tvarkinimu. 
tikro baisus skaiczius kundas jie kelias mylės nule- j--------------

mažai ka gali atsiminti ir dar 
mažiau paaiszkinti kas ar kaip 
ten ta nelaime atsitiko.

kaip ir kompanijų eroplanai. j 
Dabar reikia ir. verktinai 

greitai reikia nustatyti kelius 
ir vieszkelius padangėse, pa-1 
skirti atskirus augszczius 
niems ir kitiems.

Buvo kadaise nustatyta
vaisko eroplanai turi skristi ir

vie-

TEISIAMI
LIETUVIU

ŽUDINTOJAI
WUERT, VOK. — Didele ir 

labai svarbi byla prasidėjo 
priesz deszimts žmonių, kurie 
yra kaltinami už pusszeszto 
tukstanezio Lietuviu iszzudi- 
nima, 1941 metais, kai karo 

' pradžioje Hitlerio kariuomene

ir anam lakūnui per vėlu savo 
eroplanus pasukti in szali ar 
pasikelti ar nusileisti.

Czia labiausiai nusikalsta, inžen^e in Lietuva 
armijos ir lakunu sztabo ero-| Vyriausias kaltinamasis yra 
planai, kurie retai kada prane-; buvęs Klaipėdos policijos di- 
sza kada jie pakyla, kur ir, rektorius, Gerhard Fischer- 
kaip augsztai jie lekia. Bet ko- Schweder.
kia tvarka turės prasidėti su Permaines savo pavarde, jis 
armijos ir lakunu sztabo susi- po karo valdininkavo, kuri lai

ka buvo pabėgėliu stovyklos 
virszininkas Ulme.

Kai jis' isz tu pareigu buvo 
atleistas, jis skundėsi darbo 
teismui. Valdžios instaigos, 
žiūrėdamos jo skunda, atnarp- 
liojo jo tarnybine praeiti ir at
sekė sjula, iki jo gestapiniu pa-

Komunistai Reikalauja!rclfi" KlaiPed°ic
Jis su savo b

Straiku; Valdžia
Svyruoja

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA
• Prancūzijos Fremieras Pier- 

Gal eroplanu kompanija iri laikytis lygiu tukstaneziu pe- re Pflimlin, tarybos narius 
lakunu sztabas žpie szita pas- du augsztumo; o prekybiniai,' perspėjo, kad visame kraszte 
kutinę nelaime sakys kaip sa-I kompanijų eroplanai turi dabar iszkilti revoliucija, 
ke apie kelias kitas tokias ne skristi ant lygiu tukstaneziu Jis kreipiasi in visus Prancu- 

papasakojo kaip jis buvo ap-!laimes; 1 1 ............................
vogtas, kai jis iszejo isz Bilt- ■ - - 

,’more vieszbuczio, kur jis 
savo žmona buvo apsistoję.

Kai tie detektyvai suseke 
kad jis meluoja, kad jis nebu
vo apvogtas, kad jis pinigu ne
turi ir nebeturejo, jis prisipa
žino kad jis ta pasaka isz pirsz- 
to buvo iszcziulpes, kad galė
tu pasiaiszkinti savo nuotakai 
kodėl jiedu negali gryszti in 
Los Angeles, California, kaip 
jis jai buvo prižadėjęs, po 
jųdviejų szliubo.

kad!

Tokia nelaime sta- 
cziai negali atsitikti.” Bet to- 

su kia nelaime, kuri negali atsi- 
į tikti, jau kelis sykius atsitiko.
Firm szios paskutines nelai
mes, virsz Las Vegas miesto, 
Balandžio dvideszimts pirma 
diena tokioje nelaimėje kuri 
“negali atsitikti” žuvo ketu
rios deszimts devyni žmones.

Ta syki prekybinis eropla
nas, sako lakunu sztabas, buvo 
pasivelines; jeigu jis butu 
skridęs ant laiko, tai ta nelai-

KA MUMS
REIKSZTU TAKSU

SUMAŽINIMAS

Lo-
ero-

PHILADELPHIA, PA. 
Jis nebuvo apvogtas ant 
gan Square; jis neturėjo 
plano bilietus, tikietus del ke
liones in Los Angeles sau ir sa
vo nuotakai; ir jis nepametė 
keturios deszimts penkis dole
rius pinigais ir deszimts doleri 
czeki. Jis tik melavo! ,

Szitiek policijantai dažinojo 
apie 23 metu amžiaus Roy 
Tomsen, Los Angeles duonke
pi, kuris dabar tupi Sedgely 
Guard House kalėjime.

O jo nuotaka, jauna žmona, 
Elena, su kuria jis buvo apsiže-
nijes keletą dienu ankseziau,1 $152 ant metu, ar

WASHINGTON, D. C. — 
Dabar jau beveik tikrai galima 
sakyti kad visiems taksos bus 
sumažintos. Teipgi beveik tik
rai galima akyti kad tos taksos 
bus sumažintos tarp szesziu ir 
septynių bilijonu doleriu.

Nei vienam kuriam taksu 
mokėtojui tos taksos bus labai 
daug sumažintos, bet galime 
būti tikri kad daugumai taksos 
nors biski bus sumažintos. 
Nors galimas daigtas kad tie, 
kurie dideles taksas moka di
desni nuoszimti susicziedins.

Taksos bus sumažintos ant 
ineigu, algų, ir ant pirkimo 
daug daigtu.

Sztai; maž-daug, kaip tos 
taksos bus sumažintos: Ant in
eigu.

$5,000 ant metu, 
$97.00 ant metu ar 
nedėlios.

$10,000 ant metu

sucziedins
$1.87 ant

---- savo bendrininkais, Į 
1941 metais, dalyvavo Hitlerio ■ 
veikime “sutvarkinti Žydu ir 
Komunistu klausima.”

Byloje minima maž-daug 
penki tukstaneziai penki szim- 

I tai Lietuvos gyventoju, kurie 
buvo nužudinti. Kliuvo ir 
sziaip Hitlerininku nepagei
daujamiems asmenims, patri- ’ 
jotams Lietuviams ir net pa- 

I tiems Vokiecziams.
Fischer-Schweder su' savo 

in taryba, kai jau buvo aiszku! bendrininkais siautė Klaipė-j 
kad dauguma Prancūzu remia! ^0Je> Tilžėje ir ruože. Naikini-1 
Generolą Charles de Gaulle ir! 
rengiasi viso kraszto valdžia ir 
valdinima jam pavesti.

Sukilėliai in Alžerija ir Cor
sica.yra paėmė Prancūzijos ka-!

pėdu. Bet dabar priviso tiek zus stoti už valdžia ir numal- 
daug eroplanu, ir tie eroplanai: szinti sukilėlius.
taip greitai lekia, keliasi ir lei
džiasi, kad tos tvarkos nei vie
ni nei kiti nesilaiko.

Kitas dabar labai reikalin-: 
gas instatymas tai kad eropla
nai viens kita nesektu per ke
letą tukstaneziu pėdu. O kas 
dar svarbiau, reikia taip ir to
kia tvarka invėsti, kad kiek
vienas aerodromas ant žemes 
turėtu savo žinoję kur, kaip! 
augsztai ir kaip greitai lekia 
kiekvienas eroplanas jo pa
dangių apylinkėje, ir kad kiek
vienas lakūnas per radija kas 
keletą minueziu pranesztu 
kaip dalykai stovi ir kur jis 
randasi.

Visa tai baisiai daug kasz- 
tuos, bet ežia ne kasztu ir isz- 
laidu klausimas bet žmonių gy-

Fremieras Pflimlin kreipėsi

sanvaites.
15,000 ant metu, sucziedins 

$223 ant metu ar $4.29 ant san
vaites.

$25,000 ant metu, sucziedins 
$339 ant metu ar $7.G7 ant san
vaites.

$50,000 ant metu sucziedins
$1,012 ant metu ar $19.40 ant vaseziu klausimas.
sanvaites. \ \ Lakūnui dabar negana, ne-

Tie kurie perkasi invairius užtenka sergėti kur jis lekia, 
daigtus, sucziedins: ant $2,700 negana laukti kol jis kita ero- 
automobiliaus, $100; ant $300 plana pamatys. Kai jis jau gali 
refrigeratoriaus $4.50; ant eroplana pamatyti tai jau jam 
$250 indams plauti maszinos, ■ 
$3.75; ant $190 televizijos, 
$5.70; ant eroplano keliones isz 
New York in Chicago, $2.40;
ant $600 freito kasztu, $1.50.

Kompanijos ir fabrikantais 
sztai kaip susicziedins:

Ant $25,000 biznio, $500 ant 
metu; ant $100,000 biznio,!

DRĄSUS
BARTINDERYS

Paszove Du Vagiu
PHILADELPHIA, PA. —

$2,000 ant metu; ant $500,000 ^au artei° treczia valanda isz 
biznio, $10,000 ant metu; ant | ryto, ir laikas saliuna uždaryti. 
1,000,000 biznio, $20,000 ant BiU Alexander, bartinderys sa- 

. metu.
! Szitie fabrikantai in vienus
Įmetus susieziedintu

sucziedins
$2.92 ant

liuninkui Doc Heard su nekan
trumu lauke kol paskutinieji 

įmetus susieziedintu daugiau kostumeriai iszeitu, kad jis 
kaip septynis szimtus milijonu °a^etu stiklus išplauti ir sa- 
doleriu. ii liūną uždaryti. Jo boso žmona 

j Lucille ir jos drauge Baby Lee
1 (Tasa Ant 4 Puslapio)

! mo būdas buvo žiaurus; be 
teismo ir be kaltes pasmerktie
ji buvo priversti patys iszsi- 
kasti sau duobes, kapus, nusi- 

į vilkti visus savo drabužius ir 
reivius in nelaisve ir valdžiai į buvo Prie atviru skYliu 
.grasina kitose vietose.

Paryžiuje, Komunistu val
doma darbininku unija yra isz- 
leidus insakyma visiems savo į 
nariams kad jie sustraikuotu, i 
in darbus nestotu. Prie szitos! i 
unijos priguli keletą szimtu, 
tukstaneziu Prancūzu darbi-1 
ninku, i 

Generolas Charles de Gaulle į 
yra dar syki pakartuojes kad; 
jis yra pasirengęs viša valdžia, 
paimti in savo rankas ir suda-;

I ryti tvarka, jeigu tik žmones ■ 
to norėtu. Jis sako kad jis! 
teipgi yra pareiszkes kad jis! 
sutinka būti tarpininku tarp! 
Prancūzu valdžios ir Alžirijos i 

j sukilėliu.
Kad palaikius tvarka Pran-! 

elizijoje, Fremieras Plfimlin! 
yra iszleides kelis griesztus in-1 
sakymus:

1— Nukirsti visus susisieki
mus ir visa maista tiems suki
lėliams in Corsica ir Alžirija.

Sukilėliu vadai atsikirto pa- 
reikszdami kad jie maisto pri
statys visiems Vidur Žemiu sa- i 
lu gyventojams, kuriu randasi! 
apie szimtas keturios deszimts j* 
tukstaneziu.

2— Visos žinios in Prancūzi
ja cenzuruotqs, peržiuretos ir 
patikrintos. Amerikos New 
York Herald Tribune laikrasz-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

su-
szaudomi. Tokios skerdynes

invyko ypatingai tarp Birželio 
dvideszimts ketvirtos dienos ir 
Liepos penkioliktos dienos, 
1941 metais.

Kartu su Fischer-Schweder 
yra kaltinamas buvęs Tilžės 
gestapo vedėjas, Hans Joa
chim Boehme, Tilžės saugumo 
apygardos vedėjas Werner 
Horsman ir septyni kiti buvę 
j u pareigūnai, in kuriu tarpa 
yra inpainiotas ir vienas Lie
tuvos, buvęs policijos valdinin
kas.

Kaltinamasis aktas apima 
keletą szimtu puslapiu. Ir kal
tinamieji ir kaltintojai yra pri
statė szimtus liudininku sviet- 
ku; j u tarpe yra ir eile Lietu
viu. Dalis kaltinamųjų jau 
laikomi kalėjime dveius me
tus ar ilgiau. Tai viena isz 
stambiausiu ir svarbiausiu by
lu pokarinėje Vokietijoje.

FINLANDIJOS
PREZIDENTAS

Atsiląnke In Maskva
MASKVA, RUSIJA. — Fin- 

landijos Prezidentas Urho 
Kekkomen atvyko in Maskva 
isz Helsinki, su savo valdžios 
delegacija, užtikrinti Kremli- 
nui kad Finnai yra Sovietu 
draugai ir taip nori pasilikti.

Prezidentą Kekkonen aero
drome pasitiko Sovietu val
džios delegacija su Premieru 
Nikita Khruszczevu ir Sovietu 
Prezidentu Klementi Y. Voro- 
shilovu, kuris buvo Finlandija 
aplankęs du metai atgal.

SKAITYKIT

PLATINKIT!

Prancūzijos Va dai Pasitaria

Prancuzijos Premieras Pi
erre Pflimlin, (deszineje) ir 
Vice-Premieras Guy Mollet, 
Socialistu vadas, pasitaria 
ir pasiszneka po konferenci
jos Paryžiuje su Prezidentu 
Rene Coty.

Toje konferencijoje buvo 
sudaryti veikimai kaip pa

laikyti tvarka jeigu sukili
mai prasidėtu kai Generolas 
Charles de Gaulle pribus.
Generolas Charles de Gaul

le buvo grasihes visa Pran
cūzijos valdžia pasisavinti 
ir savotiszkai viso kraszto 
investi tvarka, taip kaip 
Amerike,



“SAUL®” MAHANOY CITY, PJL

Kas Girdėt
Jeigu jurų patinka skaityti 

‘‘Saule” ir geidžiate kad jisai 
užsilaikytu ii- butu jusu laik- 
rasztis, tai nevilkinekite su 
prisiuntimu ųžmokesezio, o jei
gu negalite prisiunsti visos 
prenumeratos, tai nors ant pu
ses meto prisiunskite. Acziu.

Prasižengimai musu krasz- 
tui kasztuoja penkis sykius 
daugiau negu mokslas.

Kinietis sveczias sako kad 
Amerikiecziai yra kęsti žmo
nes. Jis pastebi kad mes nupi
lame sznapso in stiklą; paskui 
inded'ame cukraus kad pasal
dinus; po tam lemeno, citrinio 
kad rugszteltu; ginęs ar arako 
dapilame kad duotu szilumos; 
paskui inmetame keletą ledo 
gabalėliu kad butu szaltas, po 
tam iszkeliame ta stikleli ir sa
kome “In sveikata, drauge” 
ir patys ta maiszala iszgeria- 
me.

dau- 
szim-

Vaszingtone randasi 
giiau kaip tūkstantis du 
tai laikrasztininku, kuriu dar- 
bar sekti Senatorius ir Kon
gresmenus ir savo laikrasz- 
cziams praneszti ka jie sako ka 
jie daro. Tai reiszkia, kad 

' kiekvienas Senatorius ir Kon
gresmenas turi po daugiau ne
gu du laikrasztininku.

Sovietu Rusija yra paskyrus 
du szimtu raszytoju, istoriku, 

. kuriu darbas yra viso- svieto 
nauja istorija paraszyti.

Misijonieriu, Vyskupas 
Cuthbert M. O’Gara, kuris bu
vo Komunistu Kiniecziu kalė
jime per dvideszimts du mene
siu, sako : “Sziandien Kunigas 
jokiu budu negali važiuoti in 
Kinija; jam nėra vietos kur 
pasislėpti. Net ir jauni vaikai 
ji iszduotu Komunistams.”’

Yugoslavijos Marshal Tito 
yra ve! susipeszes su Sovietu 
Rusija. Rusijos naujas Premie- 
ras Khruszczevas dabar vėl 
vieszai puolasi ant Tito ir rei- 

,. : kalauja kad Yugoslavia 
grysztu po Sovietu Rusijos 

. sparnu.

Lietuviszki laikraszcziai 
sziandien kenczia gal daugiau 
nekaip kitu tautu laikrasz
cziai, nes seni mirszta, o nuo 
jaunuju. negalima tikėtis kad 
szelptu savo laikraszczius.

In ^Manila, miesto taryba ne
sutiko padengti Counciloriaus 
Hennenegildo Gonzagos kelio
nes isžlaidas, 'bet sutiko paau
koti vienos minutes malda del 
laimingos keliones.

. o
In Palm Springs, Calif orui-, 

joje, kai autobuso draiverys 
nesutiko in savo autobusą iu- 
sileisti John Henry Miller, už 
tai kad jis buvo pasigerės, jis 
nusiskundė polici jau tams:
“Kaip jis gali sakyti kad asz 
girtas, kai asz tik trisdeszimts 
alueziu buvau iszsigeres?”

In Paterson,. New Jersey', 
Charles Alfier insilauže in 
Guarentee Meat Market bu- 
czerne ir stengiesi iszsineszti 
pinigai register!. Isz ryto, kai 
darbininkai ta buczerne atida
rė jie ji rado po to registeriu. 
Registeris buvo toks sunkus, 
kad kai jis ji nuo, stalo nusi
traukė tas registeris ji prie 
grindų prispaudė ir jis nelbega- 
lejo nei registerio nuo saves 
nustumti, nei pats pasikelti.

In Hartford-, Conn., Domi
nick Gurneli su kitais -losze isz 
pinigu, kai policijautai juos 
užtiko. Jis vėliau nusiskundė 
kad jis, bebėgdamas nuo tų po
lici jautu iszszoko pro Įauga isz 
ketvirto augszczio ir koja susi
žeidė. Jis apskundė policija del 
penkiolikos tukstancziu dole
riu, bet vėliau sutiko imti ke
turis- szimtus devynios de- 
szimts doleriu, be jokio teismo 
tardinimu.'

In Perugia, Italijoje, Luigi 
Durante buvo patupdintas in 
kalėjimą už vaginejima. Jis sa
vo kalėjimo kambaryje užtiko 
virves gabala. Jis ta virve už
mezgė už szriubo lubose ir 
stengiesi pasikarti. Jis isztrau- 
ke isz lu'bu ta szriuba ir jam 
nepasiseke pasikarti. Bet to 
dar nebuvo gana. Jam 'buvo 
dar keturi menesiai pridėti 
prie jo bausmes, už tai kad jis 
buvo sugadinęs kalėjimo kam

bario lubas.

Pypkes Durnai

Slaptybe

Vyras turi viską 
slaptybėje laikyti,

Nieko savo moterei
nekalbėti,

Nes jeigu vyro slaptybe
žinotu,

Tai del viso svieto
išžiotu.

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tėbeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

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.

Platinkit “Saule”

your invitations and
announcements must 
be flawlessly 
correct I

Let us show you the

Slower Wedding din.

created by I

Naturally, they're Important to you! Thafs why we want you 

to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
Invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who

• really know! Come in! We will be happy
to show you the "Flower Wedding line."

APIE KUKURUZU
:: MAISZA ::

(Taša nuo 3-czio puslapio) 

per sargius kviete Semana 
idant savo kukuruzus tuojaus 
pristatytu in kancelarija ant 
licitacijos; veltui po tam pats 
pas ji lankėsi ir per Įauga jo 
apie tai prasze: Veltui pats 
egzekutorius'vardu tiesu rei
kalavo idant pirkios duris ati
darytu ir nepasiduotu už tai 
sunkiam atsakymui. Semanas 
neatmainomai jam atsake kad 
to nepadarys, o kas dry's duris 
iszlaužti ir peržengs slenksti, 
tasai su kirviu kakton gaus. 
Kaimynai žinojo kad Semanas 
nepratęs juokavoti, taigi ir pa
tarė vaitui ir egzekutoriui jo 
per daug- nepykinti.

Tu akyveizdoj egzekutorius, 
susineszes su vaitu, pasiryžo 
sau pagelbon pasikviesti žems- 
kius. Ta paczia diena po pietų 
atėjo pas Semana isz artimojo 
miestelio vienas zemskis. Ka
da ir jam paliepus kad pirkia 
atidarytu, Semanas davė toki 
pat atsakymu kaip' ir kitiems, 
zemskis prisakė duris iszversti 
ir ipo tam inejo vidun su at- 
kisztu revolveriu. Prienienioje 
nerado nieko. Pirkios durys 
buvo atdaros.

Tenai viduryje gulėjo abudu

inaiszai su kukurūzais, o ant ju 
stovėjo Semanas. Keturi maži 
vaikai glaudėsi jam prie kojų, 
Ona sėdėjo prie vaiku. Už tos 
visos szeimynos maiszai nebu
vo net matomi. Semano plau
kai ant galvos buvo pasistoja, 
veidas nubalęs, akys krauju 
aptekusios. Rankose laike bliz
ganti kirvi. Iszrode kaip kokia 
pikta dvasia sergstanti savo 
turtus.
' Zemskis prisakė Semanui 
kiryi isz ranku paleisti. Bet 
mužikas vieton tai padaryti 
Zemskiui su kirviu pagrūmo
jo-

— Dar du kartu savo pri
sakymą atkartuosiu, o jai ne
paklausysi, tai szausiu!

— Szauk!
Jo balsas buvo didžiai nuož

mus. Vaitas, Mendelis ir kiti 
kurie stovėjo szale zem.sk io 
tuojaus paszoko atgal.

Žandaras (zemskis) antį u 
kartu savo prisakyma atkarto
jo.

Pasidarė'taipt tyku kad buvo 
girdima vaito ir Mendelio dū
savimai.

— Trecziu kartu prisakau 
tau, vardu tiesu, idant kirvi 
mestum szalin!| Suszuko ^ems- 
kis, atstatydamas revolveri.

Ant to Semanas laukinio 
žvėries balsu suriko ir su pa
siutimu paleido kirvi in sto
vinti zemski; szis vienok grei
tai pasisuko szalin ir kirvis in 
sikirto sienon.

Iszgirdo szuvis.
Vaikai szaukdami 

jo ant visu puriu, 
szauskmo girdėjosi 
balsas:

— Tėtuli! tėtuli!
Kada durnai iszsisklaide, 

ten stovintieji Semana pamate 
gulinti ant maiszu. Isz per

galvos sunkėsi 
garuojantis kraujas.

Ona apsikabino gulinti vyra 
ir nuolatos szauke:

—- Tėtuli! Tėtuli!
O po tam?
Po tam Mendelis nupirko 

kukuruzus pigiau nei to tikėjo
si kadangi jam niekas tame 
pilkime neužbego už akiu: geri 
kaimynai palaidojo Semana ir 
ant jo kapo- pastate balta kry
žių; zemskis buvo pagirtas už 
iszpildyma savo priderystes, o 
nebaszninko vaikams vis-gi 
nereikejo ubagauti, nes juos 
kaimynai pasidalino ir iszau- 
gino.

' ----- .GALAS-----

iszbegio- 
Tarp ju 
storesnis

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

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knyga* is* 

sxito 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. .1 /

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
>zio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Sn 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 
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., 
20c.

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

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

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

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

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsumus 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 Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—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 Naktį 
62 puslapiu, 20o.

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

No.152—Apie Kajimąs, 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, Tamas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus-

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.

WPirkie U. S. Bonus!

lanin. 20c.
No.158—A p i e Kapitoną* 

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; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

No.178—-Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25o.
. No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimp Pinigu Ligo
niams. 35c.

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

No.194—Trumpas Katah- 
kiszkas Katekizmas, pagal isit 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
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—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20o.

No.202—Novena, Stebuklin
go Medalikd Dievo Motino* 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas 
ežio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigu* 
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 OO., 
Mahanoy City, Pa., . U. •• B

•t
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Apie Kukuruzu Maisza
pRASLINKO motai nuo 

tos atmintinos dienos ku
rioje Somaliui paimtai busianti 
jo vaiku penėtoja. Baisu ta lai
ka užrasze savo duszioj lieps- 
nojaneziomis raidomis! Nieko 
vienok nesako apie tai nieka
dos, tarytum bijosi iszsitarti 
idant patsai to didelio sopulio 
atminimas neatimtu jam pas
kutiniu šylu kuriu dar reika
lavo del savo vaiku.

Beda buvo vienoda; tvartu
kas buvo tuszczias; isz senovi
nio turto paliko kaip tik ke
lios visatos kurios krapsztesi 
ant rneszlyno. Bet nepaisant to 
visko sziaiip taip gyvenosi ir 
vaikai sveiki augo.

Kaime tuo tarpu invyko di
deles permainos. Senam vaikui 
už tai, kad žmones skriaudė 
per daug, liepta isz tarnystes 
pasitraukti, o dalbai- gminas jo 
vieton Iszrinko Danila. Nežiū
rint kad naujas vaitas podraug 
su savo rodininkais per tris 
dienas kareziamoje uliojo, Se
manas dasižinojo apie ta nau
ja iszrinkimai tik Nedėlios pa
baigoje, bet ta naujiena ne jo 
pralinksmino, nei nuludino.. 
Tas pats jam su Danila kaip ir 
be jo.

Žmones pabaigė jau sėti ir 
Semanas nuvožė taigi vežimė

li malku kurias dvaras jam da
vė už darba, kad viena diena 
kaime pradėta kalbėti kad at
važiavo egzekutorius. Kaip 
kiekvienas piktais, taip ir toji 
žinia pasiekė Somalio pirkia 
greieziau, net to jisai troszko. 
Ant kaimo užkrito smertina 
baime. Kiekvienas žinojo kad 
egzekutorius neatvežė su sa
vim nieko gero. Verai nuliudu- 
šiai žiurėjo prieszai save; mo
toras ir vaikai dairėsi prisi
glaudė prie tvorų, o-gi szunes, 
pamate toki baisu kaime sve- 
czia, kuris be lazdąs ne vieno 
žingsnio neženge, intrauke uo
degas in tarpkojus ir glausda
miesi prie pirkių, piktai urzgė.

Semanas toje valandoje tai
gi sumalė girnomis gorčių ku
kuruzu isz kuriu Ona turėjo 
blynelius pakepti, kad tuo tar
pu mažas Ivasius, kuris lyg 
sziol bovijosi ant kiemo, in'be- 
go pirkioj! szaiukdamas:

— Eina, tėtuli, eina!
Semanas, nedasimislydamas 

j kas tai toksai butu, pasižiurė
jo per Įauga. Keliu, tiesiog 
prie jo pirkios, ėjo digtas vy
ras su aidėtais czebatais, ilga
me surdote, su popieroms po 
pažasezia, su juoda kepure ant 
kurios isz tolo aplink galva 
•buvo matomas geltonas bovel-

niiiis lampasas, su tokiu pat 
ereliuku aukszcziau bryliaus. 
Rankoje laike szakota lazda.

Tai buvo egzekutorius.
Semanas neturėjo laiko dar 

pamislyti koki tasai žmogus 
turėtu pas ji reikalu, kad tuo
jau egzekutorius i nėjo priean
giu ir duris pirkios atidaręs, 
augsztu balsu, kaip, tai ured- 
ninkui pritinka, tais žodžiais 
prasznekejo:

— Turite ežiai, gaspador, 
“koletą,”' reikia užmokėti 
dvylika rubliu ir dvideszirnts 
kapeikų. v

— Užmokėti-? O už ka pra- 
szau, dangalis ponas komiso- 
riau? Paklausė mužikas, pasi- 
kloniodamas iki keliu.

— Už ka,.' Tuojaus jums 
pasakysiu. ,

Tai pasakęs iszsieme isz pa
žasties popieras ir pradėjo jas 
versti. Atradęs, garsiai per
skaitė.

— Prigulėjimas nuo pavel
dėjimo septyni rubliai; padot- 
kai su priedais už 1884 metus 
ir pirma pusmeti 1885 m. trys 
rubliai; procentas palukejimo 
78 kapeikos, egzekucija, 50 ka
peikų sykiu 12 rubliu 28 kapei
kos.. ,

Semanas klauso, bet. savo Į 
locijoms ausimis netiki; praszo

taigi egzekutoriaus idant per
skaityta jam. aiszkiau iszaisz- 
kintu. Egzekutorius, nors be 
noro, užgana daro jo praszy- 
mui, po tam Semanas galva pa
sikasė ir tarė:

— Praszau mylistos pono 
komisoriaus, man su tuo daly
ku daroma didelis neteisingu
mas. Juk asz. jau paveldejima. 
užmokėjau, o ir padotkus už 
tuos metus. Ponas komisorius 
man už tai pardavėt teliuka ir 
paezios kailinius, su kitokiais 
daigiais.

— Tiesa, mano gaspador, 
bet asz tam nekaltas kad tie p> 
nigai nepateko in karaliaus 
kasa. Asz tuos pinigus atida
viau vaitui, patys tada; matė
te, bet jis, vieton tuos padot
kus atiduoti kur priguli, pini
gus pragėrė, už ka taigi ir isz 
vaitystes iszmestas.

— Gerai jam padarote, pra
szau komisoriaus, bet kodėl 
asz antrusyk turecziau mokė
ti?

— Ba tiek priguli, mano 
gaspador. Karaliaus kasa juk 
negali tokio nepritekliaus tu
rėti, jums-gi leista sena vaita 
patraukti sudan, nors abejoju 
idant už lai ka nors gautumė
te, nes jis regis jau pragėrė vi
sus savo turtus. O dabar pasa
kykite ka turiu užraszyti.

— Asz juk nieko neturiu, 
praszau pono komisoriaus.

— Kai]> tas gali būti kad 
nieko neturėtumėte ? Atsake 
egzekutorius, prisiartindamas 
prie dvieju maiszu stovincziu

pirkios kertėjo prie lovos. Jai 
tas tiesa butu, turecziau gal 
parduoti namus ir darža, o 
tas (padaryti juk gaila. Kas tu
ri vaikus, privalo juos atmin
ti ! O! Suszuko in viena maisza 
žiūrėdamas, sakote jog nieko 
neturite, o ežia matau kukurū
zus kaip auksa. Bus pora pur u 
ir daugiau ir susirinks mokes
tinis.

— Tai truputis, bet ne daug

J-K-Mf**********************
' In viena kareziama

Show us the way to the stars...

□

i □

Man-made moons have shaped the destiny of our children. 
If they are going to find their way to the stars, they will need 
first-rate education. Teacher and parent alike must carefully 
guide children to the highest possible standards of school
ing. This is America’s strongest defense.

The very future of our nation is linked 
with the quality of education being pro
vided our children. To answer this chal
lenge, we must raise our sights and re
examine our standards. In addition to 
standards of educational excellence, arę 
standards of student goals for achieve
ment, as well as an over-all 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 can help.

In the box are questions we should 
ask ourselves about our schools. You’ll f

think of many more. The important 
thing is for all of us to start thinking 
and acting on school problems im
mediately, to face the fact that achiev
ing desired goals will cost money. Let’s 
remember that every cent we spend is 
for the future of our children, and our 
nation. And the way we can achieve 
fust-rale 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 our community, write to 
“Better Schools,” 9 East 40th Street, 
New York 16, New York.

n
II

Let's ask ourselves these questions:
YES NO

1 Are the teachers in our schools fully □ □ 
qualified and are we giving |hem the 
status they deserve?

2 Do our schools provide for the early □ 
recognition of each child's capacities, 
with the necessary guidance counsel-

I ing to insure his performance to the 
■ limit of his capabilities?

3 Are the necessary courses of study, QI 
including essential laboratory facilities 
and up-to-date textbooks, available to 
our students? Are science and math 
courses given proper emphasis in our 
Curriculum?

4 Do our schools make provision for 
exceptional children, both the ex
tremely bright and the slow learners?

5 Are our students being accepted 
scholastically by colleges with high 
entrance requirements, and are they 
doing well in college?

6 Are the students who do not go on to 
college receiving the kind of educa
tion that makes them more valuable 
employees and better citizens of our 
community?

7 Are our children attending full-time 
sessions in classes small enough for 
the teacher to give proper attention to 
each pupil?

□ □

□ □

□ □

□ □

AMERICA’S LEADERSHIP DEPENDS ON FIRST-RATE SCHOOLS

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

inejau,
Ten dideli stebuklą 

paniacziau, 
Keli vaikinai ir mergicos 

sėdėjo,
Visi cigaretus dūme 

net žeksejo,
Ir guzute priesz juos 

stovėjo,
Po gurkszni* trauke 

kaip panorėjo.
O nekurtos teip 

nusilakė, -
Kad iszeiti laukan 

nepataiko.
Po tam prie vaikinu 

kilbt pradėjo,
Nes tiejei nieko 

nekalbėjo,
Per duris namon 

iszbego,
Argi ne puikos 

Girtuokles mergos?
Tas dėjosi vienam mieste 

Pėnnsylvanijoje,
O kad jos latravimas 

pasiliautu!
* * *

Netoli nuo Daytono, 
Žinia atėjo isz kokios 

pleiso, 
Buk viena moterele 

per nakti buzojo, 
Net per gaidžiu namo 

parsibaladojo.
Vyraįi baisiai užpyko, 
Kaili bobai iszlupo, 

'Ta pas vaita nusivilko, 
Varanta iszpirko

Priesz vaita nebaga 
atvede.

Vaitas tuom ji nubaudė: 
Liepe keliolika musztuju 

užmokėt, 
O-kad pinigu neturėjo,

Nuėjo iii džela sėdėt. 
Bobelka dabar isz to 

džiaugėsi,
Ir net didžiavosi, 

Jog savo vyra pamokino, 
In džela pasodino.

Bet palauk tu kvailiuke,’ 
Vyras sugrysz, 
Tai tavo kuprai

. pamanksztys.

Prilygino
Mužikas —- Tai ponas gra

fas kasdiena tokius storus 
cigarus ruko?
. Grafas — Taip, mano 
žmogeli. Tai papratimas, ne
galiu be to apsieiti.

Muž. — Taip, asz supran
tu! Tai suvis kaip ir asz!

Gr. — Ar ir tu rukai ciga
rus?

M. — Ne, bet kas diena vi
sada pasigeriu.

to kaip tik tiek, idant su vai
kais peržiemavoti.

— Ponas Dievas duos kad 
ir be. to vaikai žiema praleis.

— Lengva tai pasakyti! 
Kad per vasara nedirbeziau ir 
nerinkeziaų pinigėlius, žiemos 
laiku turėtumėm ‘badu numir
ti? 1

— E! Sziandien žmones ba
du nemirszta! Suszuko nekan
triai egzekutorius, o kasa tu
ri gauti, kas jai priguli.

Tai pasakęs, atsisėdo ant 
suolo, iszsieme paiszeli ir pasi
tiesės ant keliu popiera, pra
dėjo raszyti. Pabaigęs raszyti, 
padavė paiszeli mužikui, liepe 
apaezioj prętokolo padaryti 
kryželi, paskui pats pasirasze, 
popieras sudėjo ir praszneko:

— Atminkite gaspador, kad 
tuos kukurūzais užėmiau ir jie 
dabar jau priklauso karaliaus 
kasai. Lyg laikui juos pas ju
mis palieku ir prisakau saugo
ti. Bet jai juos kur nudetumet, 
pasleptumet arba parduotumet 
tuojaus butumet paszaukti kri
minalam Po trijų dienu gmino 
kanceliarijoj bus iszkabinta, 
Imitacijos apskelbimas, o jai 
pinigu iii laika nesudesite, tu
rėsime parduoti kukuruzus.

Tai pasakęs iszejo.
įSemanas iszlydejo ji apte

musiom akim. Vaikai nieko ne
suprato. Viena Ona, kada eg
zekutorius sznekejo, buvo nu
balus kaip skepeta ir lupas tu
rėjo pameliynavuses, o kada 
iszejo, žiurėjo neramiai in tę
va. Jis ilgai stovėjo nieko ne
sakydamas, po tam ant suolo 
paszlijo ir galva rankom susi
ėmė. Prasėdėjo taip valanda, 
gal ilgiau, o kada pagalios at
sistojo, ant jo veido matėsi 
koks tai paszelimas.

—• Eisiu in pavieto kance- 
larija, tarė neatmainomu 'bal
su.

Ir iszejo. In miestą žinojo 
kelia; kiek tai kartu jis tenai 
lankėsi ant turju ir jomarku! 
O kada ant rinkos atsirado, ge
ri- žmones jam tuojaus parode 
kur reikia eiti pas naczalstva, 
kur sumokama visi padotkai.

įSemanas inejo iii prieangi 
plataus ir ruimingo namo, at
sistojo prie duriu ir rankoje, 
kepure laikydamas, lauke ko
kio nors doro žmogelio idant 
jam pagelbėtų, toje nelaimėje.

Mate, visokius ponus kaip 
ineitinejo ir iszeitinejo. Vieni 
buvo paprastuose rūbuose- kiti 
mandiėrose, vieni buvo seni, 
kiti labai jauni. Visi vienok 
turėjo rimtus veidus, nekurie 
net žiauribs. Prasznekejo in 
viena'ir toje valandoje iszgir- 
do trumpai: “Neturiu laiko.” 
Pasiklotuoju žemai kitam. Ta
sai suszuko: “Duok man 
szventa ramybe” ir nuėjo sau. 
“Nepažinstu tavęs, žmogau!” 
Suszuko trepzes ir biednam 
mužikui neleido nei žodžio isz- 
tarti. Nepasileisdamas prakal
bino ketvirta kuris jam iszrode 
geresnius už pirmutinius! Ir 
tasai isz pradžių norėjo muži
ką atsikratyti, bet kada Sema
nas nutveręs jo ranka pabu- 
cziavo ir tuojaus su aszaromis 
pradėjo savo vargus pasakoti, 
tasai susijudino Uredninkas 
sustęjo, ramiai jo i’szklause, 0 
perskaiets mokeseziu paliepi
mą .valandėlė pamislino^ir taip 
atsake:

— Alano, gaspador, nuo eg
zekutoriaus iszgirdote visa tie
sa. Užmokėti reikia, nes yra 
tokis instatymas. Czionai nie
kas;jums nepadės! 'Turbūt blo
gai einasi kad vaitai vagia pa-

dotku pinigus, o biedni žmones 
turi juos antru kartu mokėti, 
bet kaip nebūk, kol kitaip ne
bus nutarta, bus kaip dabar 
yra. Todėl patariu jums gaspa
dor, gryžti kogreieziaušia na
mo ir pasistoroti pinigu nes ki
taip jums parduos kukuruzus.

— O jai asz turiu vaikus.
Uredninkas sujudino pe- 

cziais.
— Tai blogai, bet ir to vi

sai nepaisys. Bet galite eiti dar 
pas pati naczelninka, gal jis 
duos kokia nors rodą.

Tai pasakęs, nuėjo sau biu
ram.

Semanas kad ir su sunkeny
be, dasižinojo kur randasi pa
ties naczalninko kanceliarija, 
vienok jo nerado, neš buvo isz- 
važiaves medžioti, o jo pagel- 
bininkas, regis žmogelis karsz- 
to kraujo ir nekantrus, kaip 
galėjo iszgirsti, su kokiu pra- 
szym umužikas atėjo, taigi 
tuojaus jam prisakė iszeiti lau
kan ir jam iszeinant tik tiek 
pasakė kad padotkai turi but 
užmokėti, nes prieszingai ku
kurūzai bus parduoti.

Alužikas atsiradęs, vėl prie
angyj, iszsitempe ir tik danti
mis sugriežė.

— Parduos? Na, pamatys 
jie!

Tai pasakęs leidosi namo in 
savo kaima niekur pakeliui 
nesustodamas.

Viena diena pirmiau priesz 
licitacija atėjo pas Sernana Žy
das Alendelis ir pamaži', szvel- 
niai, kaip tikram prieteliui 
pritinka, pradėjo pirmiausia 
narakavoti ant sunkiu laiku, 
ant blogu žmonių, kurie bred-' 
nuosius naikina, ant pirmbu- 
vusio vaito kuris tiek gaspado- 
riu nuskriaudė, ant galo pra
dėjo kalbėti apie Sernana ir jo 
kukuruzus. Jis’ pripažino kuo- 
doriausiu žmogum Sernana, 
kad gangreit jis karta padot
kus apmokėjo, taigi isz naujo 
negali but priverstas ta pati 
daryti, bet kad tai nelaimei ne
galima jokiu budu ‘užbėgti, 
taigi dar geriausia butu idant 
jis, Alendelis, nupirks isz liub- 
sos rankos kukuruzus. Kas tie
sa, blogi tai grudai ir paskuti
niais laikais ju preke nupuolus 
jis vienok padarys Šemanui ta 
malonė, atsižiūrint in jo vai
kus, kad duos už juos sykiu ir 
sumaiszes dvylika rubliu. Se- 
inarras, turėdamas tiek pinigu, 
galės ■ tuojaus visas skolas at
būti ir dar jam sziek tiek at
liks. Pagal Alendelio, tikžino- 
gus beprotis ta jo projektą ga
lėtu atmesti. ■ ; > ; ?.

— 0 vaikai kaip? Paklau
sė sausai mužikas. .

— Dave Dievas vaikus, 
duos ir vaikams.

— Kol man Dievas duos, 
pirmiau asz tau duosiu, Žyde! 
Suszuko Semanas periman- 
cziu balsu ir nutveręs, ant . suo
lo gulinti kirvi, pakele augsz- 
tyn. Eik szalin, szunie, nes tau 
pakauszi suskaldysiu!

Alendeliui nereikejo to at
kartoti. PajSzoko ir tuo jaus at
sirado ant kiemo. Netrukus at
sirado jau kareziamoje, kur 
ponas egzekutorius, UŽ.’; stalo 
sėdėdamas valgė sau ir gere.

Veltui sekanti- ryta vaitas
(Tasa Ant 2 puslapio)

Visuomet reikalaukite "Andruliu” 
Michigan Farn] Sujįo.’ J.^a panorė
site “Mij:l)igan Farm ^urio” tai ra- 
szykite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese .Dairy, inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.
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Žinios Vietines
i

— Jurgis J. Alanskas, nuo 
716 E. Mahanoy uly., kuris im- 
sveikavo per koki tai laika ir 
per du sauyaites gydėsi in Ve
teranu ligonbute in Wilkes- 
Barre, Pa,, /pasimirė pareita 
Nedėldiėnyje po piet. Velionis 
gimė Mahanojuje ir baigės 
mokslą publikos mokyklos. Ki
tados dirbo kaipo draiverys 
del Good American Hose Co., o 
paskutini karta buvo sargas 
del Peea Coal Co. Jo tėvelis 
Jurgis Alanskas mirė 1954 me
tuose, Kovo 9-ta diena. Velio
nis buvo veteranas ir tarnavo 
ainnijoje del Dede Sanio per 
Antra Pasaulini Kara. Paliko 
savo motinėlė, Ona (Radaus
kas) Alanskiene; keturios se
serys: Ona, pati Viktoro Laba- 
sziausko mieste; Margareta 
Harris, namie; Lucilija, pati 
Thomas Davis, Lancaster ir 
Mare, pati Joseph Gothic, 
Glenolden; broli Petra, mieste, 
taipgi keletą brolienu ir sese
rėnu. Prigulėjo prie Lietuvisz- 
kos parapijos, Amerikos Le
gioną Post 74, Eagles ir Good 
American Hose Co., Socialisz- 
ku draugijų. Laidojo Ketverge 
ryta su aipiegomis in Szv. Juo
zapo bažnyczioje devinta va
landa ir palaidotas in parapi
jos kapinėse. Graboriai. Gra
vity laidojo.

Petnyczioj, Amerika.
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Ar Ragavote

Andrulio Sūrio?

Jeigu ne, tai užsisakykite, o 
karta paragavę, insitikinsite 
kad,

Tikrai Skanus!
Kreipkite pas savo sztornin- 

ka arba raszykite tiesiog pas:
Michigan Farm Cheese Dairy,

John Andrulis, Pres., 
Fountain, Mich.

Vasario, kuomet vyksta vi- 
T- •* 
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gerbs musu kareivius, kurie 
žuvo visuose dalyse svieto, lai
ke szventes Papuoszimo Kapu 
Diena arba Decoration Day. . 
Jie nebus užmirszti kurie pa
aukavo savo gyvastis už ‘Lais
ves’ ir kad mes galėtumėm gy
venti ramybėje! Ta diena Ame
rika papuosz kapus ir kryžius 
musu žuvusiu kareiviu, kurie 
kovodami už ‘Laisve’ prigel- 
bedami kitiems būti “Laisvais 
ir Neprigulmingais” nuo tiro
nu.

W Daug žmonių svecziuo- 
sis mieste isz kitu miestu, pa- 
puoszti kapus savo myliiiiuju.

Subatoj pripuola Szv. 
Pertoneles, Szv. Jone Arkiete 
ir Marija Karaliene Svieto, o 
Tautiszka Vardine: Agele. li
tą diena pasninkas, syki ant 
dienos mėsos. Taipgi ta diena: 
1889 m., baisus potvanis John
stown mieste, Pennsylvanijoje, 
du tilkstaneziai du szimtai 
žmonių pražuvo.

Kita sanvaite: Nede- 
lioj pripuola Szvenez. Trejybes 
Nedelia, taipgi Szv. Justino, o 
Tautiszka Vardine: Daugotas. 
Taigi pirma diena Birželio 
(June) pusmetis. Menesis pa- 
szvenstas ant garbes Szvenez. 
Jėzaus Szirdies. Menulio at
mainos: Pilnatis Birželio. 1 d., 
Delczia 9-ta diena; Jaunutis 
27-ta d., Prieszpilnis 24-ta d. 
Ūkininku priežodžiai: Jeigu 
Birželis szaltas ir szliapas, tai 
daugiausiai buna prastas me
tas. Jeigu Birželyje sziaurinis 
tpuczki, tai ne greit perkūnija 
griaus. Jeigu Gervazo dienoje 
lyje, tai bus per keturios de- 
szimts dienu lietaus. Koks szi- 
tas menesis tai toks bus ir 

šoki Iszvažiavimai ar Piknikai 
tai,

‘‘Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”
» V ' > ■*"* \' V -' \v ‘
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Gruodžio menesis, nes jeigu 
szitam menesi sziltai, tai ana
me menesyje bus szaltas. Ir ta 
diena: 1945 m., Prez. Harry 
Trumanas sake, kad Amerika 
turės septynis milijonus ka
reiviu armija priesz Japonus 
1946 metuose; Sunaus Diena ir 
Tarptautinio Ligoniu Diena; 
1941 m., Crete krasztas buvo 
Anglijos apleistas. Penkiolika 
tukstaneziu Anglijos kareiviu 
isz ten suspėjo pasitraukti 
pirm negu Vaciai ta kraszta 
užkariavo; 1942 m., tūkstantis 
ir trisdsezimts szeszi Anglijos 
eroplanai bombuesziai paleido 
tris tukstanezius tonu bombų 
ant Essen miesto; 1943 m., 
Minksztos anglies mainieriu 
unija paskelbė straikas per 
dvideszimts penkias valstijas.

Birželis menesis rožių, 
kuriame daugiausia atsibuua 
vestuvių.

Birželis (June) mene
syje pripuola sekanezios at
minties dienos: Petnyczioj 6-ta 
diena. D-Day; Subatoj 14-ta 
diena Vėliavos Diena; Neda
lioj 15-ta diena Tėvo Diena ir 
21-ma diena, pirma diena. Va
sario, prasidės 4:57 valanda po 
piet.

Panedelyje pripuola 
Szv. Marcelino, o Tautiszka 
Vardine: Anskole. Ir ta diena: 
1932 m., ^buvusieji kareiviai 
Pirmojo Karo mareziavo ant 
Vaszingtono, reikalaudami sa
vo “Bonus”, ju buvo net 
3,500; 1947 m., Amerikos val
džia nutraukė Vengrijos pa
skola kuri buvo penkiolika mi
lijonu doleriu; 1942 m., Prez. 
Franklin D. Rooseveltas pasa
kė Kongresui, kad mes dabar 
jau kariaujame priesz Rumu
nija, Bulgaria ir Vengrija.

W, Utarninke pripuola Szv. 
Klotildos, o Tautiszka Vardi
ne: Įminąs. Ir ta diena : 1949 
m., Iszdavikas Ąlger Hiss teis
mas prasideda. Trys Komunis
tai nuteisti in kalėjimą .už tai 
kad jie paniekino ir pajuokė 
teismo garbe; 1808 m., gimė 
Jefferson Davis.

Ponas Jonas Walin- 
chus, nuo 522 W. Pine uly., li
kos priimtas in Hamburg li- 
goiiibute del gydymo.

Philadelphia, Pa. —
Policijantas, kuris tik asztuo- 
ni menesiai kai policijanto pa
reigas eina, buvo suaresztuo- 
tas ir praszalintas kai kiti po
licijai! tai ji suėmė ir isz saliu- 
no isztrauke. Jis buvo inejes in 
saliuna prie 21-mos ir Norris 
ulycziu ir pareikalavo sznapso. 
Kai saliuninkas, 40 metu am
žiaus Daniel Thompson nesu
tiko jam duoti iszsigerti, nes 
jis jau ir taip girtas strapaliuo- 
jo, tas policijantas 28 metu 
amžiaus Charles Farmer, iszsi- 
trauke savo policini revolveri 
ir pareikalavo kad jam tas sa- 
liuninkas patarnautu. Vienas 
kostumeris paszauke policijos 
stoti, ir du kiti policijantai 
greitai pribuvo ir ta pasigėru
sį policijanta iszsivede ar isz- 
sivilko isz to saliuno.

Brooklyn, N. Y. —
Gegužes 7 diena ant Lituanica 
Aiksztes Brooklyne buvo ruo- 
sziamos ceremonijos prie sta
tomo paminklo in kurias atsi
lankė Prelatas Jonas Balkonas 
Juozas Tysliava ir nuo Amal- 
gameitu Unijos Lietuviu 54 
skyriaus atstovas Kazimieras 
Kundrotas ir kiti; del blogo 
oro iszkilmes tapo atidėtos ant 
Gegužes 8 d., szi diena buvoi 

palankesne del susirinkimo at
virame laukia.

Taigi Gegužes 12 valanda 
dienos laiku iszsirikiavo gau
sus būrys lietuviu prie Ameri
kos ir Lietuvos vėliava ant Li- 
tuanicos Aiksztes. Sziose cere
monijose kalbėjo: Adv. Stepo
ną Briedis, Brone Spudiene, 
Vienybes Redaktoriaus Juožas 
Tysliava, Billy (Welton) Osi- 
pauskas ir Sophia Petkus. Bro
ne Spudiene iszkilmiu metu 
tvirto metalo vamzdelije iris- 
tus trispalve juostele indejo 
paminklo grindini aukotoju 
vardu -sanrasza ir paminklo 
darbo istorija. Szianie laike in 
iszkilmes atsilankė Kunigas 
Dr. Stasys Valuszaitis, kuris 
pasakė gražia kalba. Po szio 
akto bus baigtas statyti pa
minklas, o lakunu veidai teks 
pridėti prie paminklo vėliau, 
kurie dabar gaminami. Užbai
goje visu daly viu buvo padary
ta nuotrauka. Iszkilmiu pro
grama vede Dariaus Girėno 
Paminklę Fondo pirmininkas 
Jonas Szaltis.'

—Paminklo Statymo Komi
tetas.

PRANCŪZIJOS PRE-
MIERAS SZAUKIASI

VISUS IN TALKA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ežio numeris buvo suimtas ir 
valdžios panaikintas, ir tai re
dakcijai buvo uždrausta dau
giau žinių skelbti apie Alžiri- 
jos sukilėlius. Szitas laikrasz- 
tis buvo paskelbęs Laivyno 
Komandoriaus Admirolo Phi
lippe Auboyneau patarima vi
siems Prancūzams remti suki
lėlius.

Anglijos London Daily Mail 
laikrasztis buvo panasziai su
imtas ir jo redakcijai buvo už
drausta skelbti žinias apie tuos 
sukilėlius.

3—Visi vaisko nariai kurie 
dalyvauja ar dalyvavo tuose 
sukilimuose bus tinkamai nu
bausti.

Pareikalavo kad visi Tary
bos nariai, kurie remia tuos 
sukilėlius butu isz tarybos isz- 
mesti.

Nors Premieras Pflimlin vi
somis galiomis stengiasi pa
laikyti valdžia, bet isz visko 
dabar aiszku kad jo dienos su
skaitytos ir kad Generolas 
Charles de Gaulle jo -vieta už
ims ir visa Prancūzijos valdžia 
pasisavins.

Per visus szitus buntus ir 
[sukilimus, Prancūzijos visas 
Laivynas tykiai iszplauke isz 
uosto iri gilias mares. Ir niekas 
nebedrysta nei spėti kuriai pu
sei laivynas bus isztikimas, ku
ria partija jis su savo karisz- 
kais laivais palaikys. Bet 
tiek žinoma, tai kad viso Pran
cūzijos Laivyno komandorius 
dabar randasi Alžirijoje suki
lėliu eilese.

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE ■ Mahanoy City, Pa.
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PLATINKIT!

.pirmus masinius trėmimus in 
Sibirą ir in Sziaures Rusija. 
Kelios deszimty tukstaneziu 
nekaltu Lietuvos gyventoju su 
neinprastu žiaurumu buvo isz- 
vežti gyvuliniuose vagonuose 
ir daugumos ju likimas iki 
sziol nežinomas. Kas ir kiek isz 
ju mirė, ar kas gyvas iki sziol 
Rusu valdžia neprancsze, nors 
daugelis isz ju jau po veleną ir 
tik maža ju dalis po 15 ar dau
giau metu, neteko sveikatos, 
kaip bevereziai invalidai buvo 
gražinti in Lietuva.

Po tu pirmu iszvežimu masi
niai žmonių trėmimai isz Lie
tuvos‘buvo pakartoti kelis kar
tus Rusu antros apimtos metu 
jau karui pasibaigus. Kiek vi
so Lietuvos gyventoju buvo 
iszvežta tikru žinių neturime, 
bet isztremtuju skaiezius sie
kia kelis szimtus tukstaneziu. 
Ju gyvenimas Sibire yra sun
kus, nes darbas, klimatas, oras 
ir kitos sanlygos yra neinpras- 
tos ir daugeliui pakerta svei
kata, trumpina amžių ir nema
žas ju skaiezius atsiskyrė isz 
gyvųjų tarpo.

Minint liūdnus 1941 metu 
Birželio ir kitus masinius' Lie
tuviu trėmimus in Sibirą, tu
rėtume stengtis ne vien reiksz- 
ti jiems užuojauta ir paminėt 
mirusius musu-maldose, bet ir 
palengvint ju varginga gyve
nimą, niisiunsti jiems vaistu 
gydymui, o kur galima vilno
niu ir kitokiu medžiagų arba, 
rubu.

Sykiu neturėtume užmirszti 
likusiu Lietuvoje, ypatingai tu 
kurie gryžta isz Sibiro ir pra
džiai gyvenimo jiems daug ko 
trūksta: rubli, avalynes, o ypa
tingai vaistu, kad del sunkiu 
insikurimo sanlygu Lietuvoj 
jie nebūtu priversti “savano- 
riszkai” gryžti Sibiran.*

Baltas pasiryžęs vienu ir ki
tu atveju patarpininkauti, nes 
per Baliu galima užsakyt pri
einama kaina vaistus ir viso- 
mitinius paketus su medžiago
mis, vaiskais ir vitaminais ir 
nusiunst nurodytais adresais.

Praszantiems isz Sibiro arba 
isz Lietuvos vaistu, kur tik ga
lima reikia priminti, kad jie 
atsiunstu savo vietinio gydyto
jo receptą, kuriame butu nu
rodyta kokiu vaistu ir kiek rei
kia ar bent mio kokios ligos.

KARDINOLAS 
STRITCH PASIMIRĖ

RYMAS, ITALIJA. — Chi- 
cagos Kardinolas Samuel 
Stritch pasimirė in Sanatrix 
Clinic ligonine, Rymoje, kur 
jis ilgiau kaip sanvaite buvo 
iszgulejes ant mirties patalo.

Jis pasimirė apie puse po 
pirmos valandos isz ryto. Jis 
buvo septynios deszimst metu 
amžiaus.

Kardinolas pasimirė nuo pa
ralyžiaus. Jam ankseziau buvo 
viena ranka nupjauta, kai 
daktarai dar vis turėjo vilties 
jo gyvasti iszsaugoti.

Jis Kovo menesi buvo Vati
kano paskirtas in labai augsz- 
ta Bžanyczios vieta, del tikėji
mo platinimo. Tai augszcziau- 
sia ir didžiausia garbe kuri bu
vo Amerikiecziu iki sziol su
teikta.

Gedulingos pamaldos ir Szv. 
Miszios buvo atlaikytos Rymo
je, Ketverge, po tam jo lavo
nas bus parvesztas in Chicaga 
del laidotuvių.

Gimęs Nashville, Tennessee, 
Rugpjuczio 17 diena, 1887 me
tais jis, vienas isz asztuoniu 
vaiku, jis iszejo mokslus, buvo 
inszventintas in Kunigus ir 
pasiekė augszta ir garbinga 
Kardinolo vieta 1945 metais.

JAUNI VAGIAI ANT
STOGO

PHILADELPHIA, PA. — 
Kokie du tuzinai policijantų, 
ugniagesiu trokas su kopeczio- 
mis ir taksės draiverys apsupo 
vienus namus apie treczia va
landa isz ryto. ,

Bruce Gill, policijantas, ku
ris ta nakti nedirbo, pamate ka 
nors tenai krutant ant Tropi
cana Bar saliuno stogo. (

Jis sustabdė taksės draiveri 
ir jo paprasze paszaukti polici
ja ir jis pats inejo in ta saliuna 
pro pryszakines duris.

Jis rado muzikos, plokszte- 
liu ir cigaretu maszinas isz- 
musztas ir apvogtas, ir rado 
kelias sznapso bonkas ant ba
ro. Bet jis nieko daugiau tenai 
tame saliune nemate.

Bet in laika keli tuzinai po- 
licijantu pasirodė toje apylin
kėje. Vienas isz ju pamate ko
kia ten žmogysta ant stogo, 
virsz to saliuno.

Detektyvai Louis Morgans- 
tern ir Andrew Fachet greitai 
paszauke ugniagesius ir pa
prasze troka su kopccziomis.

Kai kiti jieszkojo viso saliu
no kambarius, Fachct ir Gili 
užsilipo ant to stogo su ugnia
gesiu kopccziomis ir stogais 
buvo nueje beveik visa bloką, 
kai jiedu užtiko dvi žmogystas 
už vieno kamino. Policijantas 
Gili paleido du szuviu in virszu 
ir pareikalavo kad tiedu pasi
duotu. Jiedu ir pasidavė.

Jiedu yra 16 metu amžiaus 
Samuel Gray ir 17 metu am
žiaus Willie Gray. Jiedu nėra 
gimines.

Detektyvai rado jaunesnio 
vaikezo kiszeniuose dvide
szimts szeszis dolerius smul
kiais, kurie buvo isz tu maszi- 
nu iszimti.

KUO BALF’AS PA- 
DEDA LIETUVIAMS

Anapus Uždangos
Birželio June mehesi sueina 

septyniolika metu, kai Sovietu 
Rusija, apėmė Lietuva pradėjo 

Tumet Balfui daug lengviau 
parinkt tinkamus vaistus ir be 
to, gavus vaistus vietoje ir at
siimant isz paczto, buk, nerei
kia mokėt muito, jei yra. vie
tinio gydytojo (isz anapus už
dangos) receptas. • -

Reikia priminti, kad pasku
tiniu laiku vaistus in Lietuva 
ir in Sibirą giilima siunst oro 
pasztu betarpiai per Amerikos 
paczto instaigas, kas labai su
mažina persiuntimo iszlaidas, 
nes siuntimas per agentūras ir 
kontoras vaistu siuntimo isz
laidas padvigubina!

X----- -i ■
DRĄSUS

BARTINDERYS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

j teipgi lauke kol tiedu kostume- 
ariai iszeis, kad jos galėtu su 
Doc Heard eiti namo.

Vienas isz tu kostumeriu nu
ėjo in iszeinamaji kambari, an
tras pasiliko prie baro. Bartin- 
derys Bill buvo užsisukęs nuo 
jo.

Kostumeris prie baro iszsi- 
trauke revolveri kai jo drau
gas iszejo isz iszeinamojo kam
bario, ir bartinderiui pasako 
visus pinigus jam paduoti.

Bartinderys paszauke savo 
bosą Doc isz kito kambario, sa
kydamas: “Czia keli vagiai 
nori musu visus pinigus, eik 
szen su pakeltomis rankomis 

| nes jiedu laiko atprovintus re- 
; veiverius. ’ ’

Jis taip pasakė, kad davus 
savo bosui proga pasiszaukti 

. pagelbos, ar ji perspėti kad tie 
vagiai baiku nekreczia.

Kai tik saliuninkas iszejo isz 
savo kambario, vienas isz tu 
vagiu pradėjo szaudinti. Bar
tinderys nusistvere savo revol
veri ir pradėjo szauti atgal. Jis 
viena paszove; antras pabėgo. 
Bartinderys perszoko per bara 
ir pradėjo antraji vytis, antras 
vagis szoko in auotmobiliu, 
bartinderys jam pataikė in ko
ja.

Policijantai suėmė viena 
kostumeri-vagi kuris sako kad 
jo vardas yra Wilbert Brown 
ir kad jis yra 27 metu amžiaus. 
Policijantai dabar jieszko jo 
draugo, to antro vagies su pa- 
szauta koja.

Sena Loszikc In Paryžių

Loszike, Gloria Swanson 
atsisveikina su savo * drau
gais in Idlewild Aerodromą, 
New York mieste, kai ji isz- 
važiuoja in Paryžių, kur ji 
atlankys savo dukterį ir sa

vo anukus. Loszike, 43-loria 
turi suknelių sztora. Ji ke
tina Paryžiuje nusipirkti 
daug nauju suknelių del sa
vo sztorui.

□ o o
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