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Paspruko Nuo Padūkusio Žmogžudžio

DALLAS, TEXAS.—
Ponia Ione Dickinson ežia su 
policijantu pro langa. Polici- 
j antai iszgelbejo keturis žmo- 
gžudis buvo trisdeszimts asz- 
tuoniu metu amžiaus Frank 
Windsor, kuris vien visai ne

kalta žmogų nužudė, kai jis bu 
vo atėjės in sveczius pas Ponia 
Windsor.

Policijantai su aszarotomis 
bombomis ir maszininiais ka
rabinais ta žulika isz ten isz- 
krauste ir nuszove^

18 UNIJU NORI IL
GESNIU VAKACIJU

WASHINGTON, D. C. —
Asztuoniolika Darbininku 

Unijų yra pareikalavusios il
gesniu atostogų, vakaciju ir 
daugiau szveneziu. Penki 
szimtai penkios deszimts tuks
taneziu Geležinkelio Darbinin
ku yra panaszius pareikalavi
mus pareiszke. Dauguma szi- 
geležinkelio darbininku nevai
ruoja traukinius, bet invairius 
kitus darbus turi prie geležin
keliu.

G. E. Leighty, tu Unijų At
stovas sako kad panašzi parei
kalavimai pasigirs ir visu kitu 
geležinkeliu darbininku uniju 
po visa kraszta. Jis sako kad 
tos unijos teipgi reikalaus di
desniu algų, trumpesniu darbo 
dienu ir trijų metu kontrakta.

Unijos reikalauja dvieju san- 
vaieziu vakaęijas po vienu me
tu darbo; tris sanvaites, po 
penkių metu darbo, ir keturias- 
sanvaites vakacijos po de- 
szimtu metu darbo.

Jie teipgi reikalauja devy
nias szventes dienas, kada jie 
nedirbtu, bet gautu pilnai už
mokėti.

PI^TINKIIX 
c “sTule”

Isz Amerikos

3 ŽUVO; 4 SUŽEISTI
f

LANCASTER, PA. — Trys 
isz jaunuju beno užsimusze kai 
j u deszimts metu senumo au
tomobilius susakule su kitu au
tomobiliu ant Oregon Pike, ne
toli nuo Lancaster miesto.

Keturi kiti to beno nariai 
buvo sužeisti. Jie savo bena ar 
kapelija vadino “The Crysta- 
leers.”

Žuvusieji .buvo * 15 metu 
Kenneth Gray, 19 metu Louis 
Wilson ir 17 metu Lawrence 
Speller.

Visi jaunieji gryžo in Lan
caster po tai kai jie buvo gra- 
jine in Reading miestą.

Manheim Township polici
jos virsziniiskifs John Kauff
man sako kad automobilius, 
kuri vairavo 17 metu Harold 
Keyes, nubėgo nuo vieszkelio 
ir paskui pervažiavo vieszkeli 
in kaire puse, kur jis susimu- 
sze su automobiliu, kuri vaira
vo 49 metu amžiaus Logan 
Carpenter isz Brownstown.

Daktaras Gilbert Clime sako 
kad visi trys 'vaikai žuvo ant 
vietos.

Antro automobiliaus vai
ruotojas Carpenter buvo su
žeistas ir buvo nuvesztas in li
gonine.

KfflTii jatatfjū automobilius 
susikūlė su tuo kitu automobi
liu, jis užsidegė.

Žirgas Su Rato Žaislu

HOLLYWOOD, CALIF. — 
Žirgas “Fury” kuris yra ma
tomas ant televizijos beveik 
kasdien ežia su vaikais žaidžia 
su nauju iszmislu, su tuo visu 
miegiamu ratu.

pratinasi ir mokinasi kaip in 
tokia kelione važiuoti kai mo- 
kslincziai dar geriau patik
ins.

GIMINIU
REIKALAS

PABUCZIAVO
SAVO ŽMONA

In Kalėjimą Pateko

CHICAGO, ILL. — Žmona 
isz Tucson, Arizona paseke sa
vo vyra pusantro tukstanezio 
myliu, įgavo buczki nuo savo 
vyro ir ji patupdino in kalėji
mą.

Žmona, Muriel Burkhalter 
paseke savo vyra, penkios de
szimts trijų metu Rudolph ligi 
Midway Airport, Chicagoje. Ji 
buvo ji apskundus už tai kad,' 
anot jos, jis nuo jos buvo pasi

vogęs $20,940.00 pereita Rug- 
piuezio menesi. .

Ponia Burkhalter buvo isz- 
siemus varanta priesz savo vy
ra in Tucson, Arizona. Ji, per 
telefoną Chicagos policijan- 
tams pranesze kad ji su eropla- 
nu atlekia in Chicaga. Ji jiems 
paaiszkino kaip ji bus apsiren
gus ir kuri vyra ji pabueziuos. 
Ji taip ir padare; kai.tik nuli
po nuo eroplano, ji priėjo prie 
savo vyro kuris jos lauke, ji 
gražiai ir linksmai pabueziavo 
savo vyra ir policijantai ji tuo- 
jaus nustvėrė. Po to pasibu- 
cziavimo su savo vyru, ji ra
miai inlipo in kita eroplana ir 
pargryžo namo.

DVI BEŽDŽIONES

Sugryžo Sveikos 
Isz Dausų

CAPE CANAVERAL, FLO. 
-Dvi beždžiones buvo iszszau- 
dytos isz Reketo “Jupiter”’ 
Cape Canaveral, in dausas ir 
pasekmingai sugryžo ant že
mes. Jos buvo iszszaudytos 
net tris szimtus myliu in daus
as ir keliavo apie deszimts 
tukstaneziu myliu in valanda. 
Mokslincziai nori žinoti ar 
žmogus iszliktu gyvas per to
kia kelione, ir už tai jie buvo 
tas beždžiones pasiuntė in dau-

Iszgirdo Apie Nelaime

MT. CLEMENS, MICH. — 
Ponia Ūla Ruthenberg, (deszi- 
neje) motina dvideszimts dvie 
ju metu vaiko Robert Benedet- 
ti ir jos sesere verkia savo na
muose, kai jos iszgirdo .kad 
Robert Benedetti. buvo vienas 
isz penkių jaunuju kurie žuvo 
kai ju maža valtele nuskendo 
in Lake St. Clair ežesa. Jo se
suo buvo viena isz trijų kurie

Už Geležines Uždangos

CYPRESS GARDENS, FL. 
—Szita jauna mergaite parodo 
kaip galima su tuo nauju rato 
žaislu net ir ant mariu žeisti. 
Ji ežia in Cypress Gardens 
Floridoje skrenda ant vande
nio paszliužiu ir vartuojasi su 
vienu tu patu.

sas.
Tas rakiėta “Jupiter” buvo 

taip intaisyta kad už paskirto 
laiko tos beždžiones in rakieto 
insmaigalio nuleista ant žemes 
ar mariu. Jurininkai ir neri- 
kai lauke j u ir kai jos nusileido 
ant mariu, jie greitai paėmė ra

MASKVA, RUSIJA. — 
Alexei Adzhubei, 34 metu am
žiaus szvogeris Sovietu Pre- 
miero Nikita Chruszczevo, yra 
paskirtas Izvestia laikraszczio 
redaktoriumi. • /
v Izvestia Jaikraaztis yra be-j 
veik visados vartuojamas pra- 
neszti Sovietu valdžios prane- 
szimus ar insakymus. Jis yra 
antras tik Komunistu partijos 
laikraszcziui “Pravda.”

Jaunas Adzhubei, žemo ūgio 
ir pilvotas, yra apsiženijes su 
Chruszczevo jaunesne duktere. 
Jis buvo jaunu Komunistu 
laikraszczio “Komsomol Prav
da” redaktorius.

Czia aiszkiai matyti kad Po
nas Chruszczevas nori ne tik 
valdžia bet ir spauda palaikyti 
savo szeimynoje.

iszsigelbejo, kai ji laikėsi visa 
nakti in pusiau paskendusi 
laiveli.

To ežero policijantai sako 
kad ten kur tas laivelis apsi
vertė ir paskendo, buvo visai 
negilu, ir visi butu galeje isz 
ten iszeiti, nes vanduo nebuvo 
gilesnis kaip trys ar keturios 
pėdos. Bet iszrodo kad visi 
taip iszsiganco ir už tai žuvo.

kieto smaigalio su beždžiones 
netoli nuo Anigua salos ir 
tiems mokslincziams sugraži
no, kad jie galėtu iszgzamina- 
vuoti ju sveikata.

Toje rakieto j e buvo intai> 
sinta televizijos ir radijo intai- 
sai kada mokslincziai galėtu 
matyti ir (girdėti kas ten taip 
augsztai darosi.

Pirmoji bazdžione kur buvo 
pasiunsta pareita Gruodžio 
menesio, trylikta diena žuvo.

Mokslincziai r Daktarai buvo 
toms dviem bazdžionems in- 
taise elektros intaisus, kad jie 
galėtu sekti u szirdžiu plaki
mus ir j u kraajo augsztuma.

Mokslinczia sako kad jie da 
bar yra tikit kad galima ir 
žmogui iszliki gyvam tokioje 
gelioneje in causa s , bet jie sa
ko kad per a:ksti apie tai kal
bėti. Reikes; dar daugiau to
kiu mėginime padaryti. Pen
ki jauni vi;rukai jau dabar

POLICIJANTO 
NUŽUDINTOJAS

SUIMTAS

PITTSBURGH, PA.— 
Penkios deszimts trijų metu 
amžiaus Francis Butler isz 
Girardville, Pa., nuszove' poli
cijos virszininka, kuris ji veže 
in Wester Penitentiary kalėji
mą. Policijantas buvo pen
kios deszimts dvieju metu am
žiaus Sheriff, James R. Lauer.

Butler policijantams pasi
davė už dvylika adynu, kurias 
jis praleido, besislaptydamas 
miszke, netoli nuo McCandelss 
Township.

Kai policijantas Lauer su 
draiveriu .ir nuteistu Butler 
privažiavo Pittsburgh miestą, 
Butler nustvėrė policijanto re
volveri, ir kai jie pradėjo musz 
tis, Butleris policijanta nu
szove. Automobiliaus varytos 
buvo Merlin Diehl isz Shamo
kin, Pa.

Nuszoves policijanta, Butler 
pabėgo.

Butler kalėjimams nėra sve
timas; jis apie devyniolika me- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Naujoji J. Gruszo Pje
se “Vedybų Sukaktas’

Pastatyta Kauno Muzikinia
me dramos teatre. Kritikas J. 
Kadžulis savo recenzijai “Tie
soje” davė antraszte “Spek
taklis, demaskuojąs praeities 
liekanas”, vienok isz turinio 
atpasakojimo matyti, kad vei
kalui siužetą davė ‘tarybiniu’ 
metu in vykiai Kaune . (staty
bose suktybes Sovietiniame' 
statybos treste). Kritiko nuo
mone, veikalas turis didele 
auklejanczia reikszme.

Mirė Silvestras Brazovskis, 
automobiliu transporto ir 
plentu ministerio, pavaduoto
jas.

Tarp Vilniaus, Kauno ir 
Klaipėdos iki 1965 m., numato
ma organizuoti automatini te
lefono ryszi, pranesze Vilniaus 
radijas Kovo 21 diena.

B. Dvariono operos “Dalia” 
premiera invyko Vilniaus ope
ros ir baleto teatre.

Agr. Banys, Žemes ūkio aka
demijos prorektorius ūkio rei
kalams, mirė Kaune.

• r-
Kokius Konservus Ga
mina Panevėžio Kon

servu Fabrikas

Tai iszvardijo Vilniatfs radi
jas Kovo 19 d., Szalia žaliu žir
neliu konservu, daržovių kon
servu su mesa, pupelių su kiau
liena tomatuose ir kitu rusziu 
konservu, fabrikas netrukus 
pradėsiąs gaminti barszczius 
su mesa ir agurkus su mesa. 
Nauju [gaminiu receptūra pa- 
ruosze fabriko inž. Eug. Sza-

kotas ir laboratorijos vedeja 
Ona Rapolavicziute.

Paroda Apie Lietuviu 
Dalyyavima Ispanijos

Pilietiniame Kare

Esanti inruoszta Kauno val
stybiniame muziejuje, atskira
me skyriuje. Tarp kitko, rodo
mas Ispanijos žemėlapis, ku
riame atžymėtos vietos,. kur 
buvo Lietuviai savanoriai. Isz- 
sta'tytos Jasuczio, Bulotos, 
Lapszio, Preikszo ir kitu pilie
tinio karo dalyviu foto nuo
traukos. Isz Lkp ck atsiszauki- 
mo 1937 m., sužinoma, kad Is
panijos kairiesiems remti tuo
met Lietuvoje buvę surinkta 
11,000 litu. Rodoma taip pat 
tarptautiniu brigadų unifor
mine barete, priklausiusi Dob
rovolskio brigados seržantui 
Slažiui ir kiti daigtai, priklau
sė Letuviams, to pilietinio ka
ro dalyviams.

Atstato Laukgaliu- 
Klaipedos Geležinkeli?

Vilniaus radijas Kovo 18 
diena ryszium su naujai sta
tomu netoli Gargždu stambiu 
silikatiniu plyut fabriku pra
nesze, kad baigiama nuteisti 
geležinkelio szaka apie 14 km 
Ulgio,* kuri sujungs ta plytų 
kombinata su respublikos ge
ležinkelio tinklu. Czia kalba 
eina tikriausia apie siaurojo 
geležinkelio ruožą Laukgaliai- 
Klaipeda, kuris veike jau Lie
tuvos nepriklausomybes lai
kais ir dar ankseziau. Sovie
tams kraszta okupavus, belgiai 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Karaliszka Porele

SAN ISIDRO, MADRID. — 
Apsirenge nuo lietaus, po liet- 
sailgiu randasi Amerikiete Ka
ralaite su savo vyru Karalai- 
cziu Rainier isz Monaco, kur

jiedu buvo atvykę in miestą 
San Isidro pastebėti' kaip žmo
gus su jaueziu stoja in dvikova 
bet del lietaus viskas buvo ati
dėta ant kitos dienos.
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Kas Girdėt
Revoliucijos vadas, Kubos 

krasz’te, Fidel Castro, dabar ne 
taip szltarkiai strakseja savo 
kraszte. Jis stengiasi permai
nyti ūkininku,, farmeriu Insta- 
tynaus, ir eina gandai kad jis 
sugražins Amerikos ‘biznie
riams ju laukus ir fabrikus, 
kuriuos jis buvo paemes kai 
jis stojo in valdžia.

Jeigu dies laikysimės Instar 
tymu, mes busime laisvi.

Beveik visos valstijos ir pati 
valdžia dabar Taksas didina ir 
daugiau isz žmonių reikalauja.

— U—7—

Reikia, kad Insltatymai 'butu 
griežti, o žmones atlaidus. '

Daraktorius kalba in vaikus: 
Žąsis yra labai naudingu 
paukszcziu. Turime isz jos la
bai gardžia mesa ir da kitokia 
nauda. Pasakyk man, Nosaiti, 
kokia d’a turime nauda isz žą
sies? Nosaitis: Asz, ponas da
raktoriau nežinau, nes mes žą
sų nelaikome. Daraktorius: 
Na, o ka turite namie lovose t 
Nosaitis: Mes lovose 'turime 
daugiausia blakių?

In vienus metus, tūkstantis 
vienas szimtas lak u n u žuvo.
Reiszkia kad vaiske, trys lakū
nai kasdien 'žūva. Kongreso 
Komisija dabar nori dažinoti 
kodėl taip yra.

Laisvoje szalyje InstaJtymai 
daugiau reiszkia negu žmonesi 
Bet per tuos Instatymus, žmo
nes turi daugiau laisves.

Valstijos ir pati valdžia la
bai rūpinasi pastatyti daugiau 
mokyklų. O kas mums dabar 
laibiausia reikia tai daugiau 
g|eru, mokintoju. Jeigu moky
tojams algos butu, padidintos1, 
tai daugiau musu jaunimo sto
tu. iii mokytoju eiles. Dabar 
mums reikia keliu szimtu tuk- 
staneziu mokintoju. Nauji mo
kyklų kambariai galėtu keletą 
metu palaukti.

Sūnelis in Tęva: Ar tai teisy
be 'teveli, kad žmogus tokiu lie
ka, su kokiu draugauja? Tėvas 
atsake: Žinoma, mano vaikeli, 
visados taip yra.. Sūnelis: Na 
tai jeigu, taip, ar geras žmoglus 
kuris draugauja su piktu, pa
silieka piktu, o jeigu žmogfus 
piktas, draugauja su geru, ar 
pasilieka geru ?' ’ Tėvas ant' to
kio užklausymp negĮalejo vai
kui atsakyt ir palielpė jam eiti 
gult.

Iszmintingojo Instatymas 
yra Dievas — paikojo, jo pa
ties užgaidos.

■ • • ——«
Tik dvylika tukstaneziu stu

dentu gaus .'mokintoju diplio- 
mus sziais metais, ir. tik czver- 
tis ju stos in mokytoju eiles.

Mokytoju įpareigos yra per 
sunkios. Jie, apart mokinimo 
turi rūpintis atletikos, kaip 
beisboles, futboles ir basket
boles mokinimu. Jie turi moki- 
niu rasztus pertikrinti ir nu
statyti, po mokinimo valandų. 
Paprastas, nęmokintas darbi- 
įlinkas,iszldirba savo szeszias 
ar septynias valandas. Bet ne 
'mokintojas, kuris daug dau
giau moka, daug geriau savo 
daifoui prisirengęs ir daug ma- j

žiau gauna mokėti.

Kur mokslas niekinamas, 
ten kvailiai laikomi gialvo- 
cziais. O Amerikoje, .iszrodo 
kad tie kvailiai galvocziai da
bar valdo, nes jie mokintojui 
moka, mažiau negu paprastam 
mokyklos kambariu szlovikui.

Mokytojas turėtu uždirbti 
tiek, kiek daktaras uždirba. 
Daktaras’ tik žmogaus kunti 
rūpinasi, mokytojas rūpinasi 
jaunuolio dvasia ir protu.

Jeigu musu valdžia gali bili
jonus' doleriu paskirti Sveti
miems Krasztams, tai kodėl 
nors keletą trupiniu negali nu
mesti musu mokintojams, kad 
jiems algos butu pakeltos?

Naujas Amerikos Sekreto
rius Christian Hęrter labai ge
rai ir gražiai atsikirto So viep
tu Rusijos Atstovui Gromyko, 
ka i 'ta s G romy ko vieszai i n tar ė- 
kad Vakarines Tautos yra ka- 
riszkos. Jis paipraszė kad Po
nas Gromyko liautasi prakal
bas sakes ir pradėtu draugisz- 
kai pasiszneketi ir pasitarti. 
Jis jam pasakė kad nei jis, nei 
kiti Ameiikiocziai nenori tu jo 
prakalbu klausytis.

įSedejo Rojuje Adomas be 
paczįos, ir užsimanė nebagas

merginos, už viena, isz szom- 
kauliu savo, patagia moteria 
vardu Jieva gavo. Sziandien 
tos moteres taip insipyko, kad 
vyru meile prie ju isznyko. 
Sziandien ne vienas tris szon- 

I kaulius iszimtu., kad boba nuo 
jo kas atimtu.

Admirolas Ricker, kuris jau 
kelis sykius yra’ susikirtos su 
Balinamu didžiūnais, dabar 
vėl užsikirtos. Kai 'buvo in- 
neszta 'byla (paskirti, kelis szim- 
tus milijonu doleriu del naujo 
kariszkp laivo, eroplanams 
veszti, Admirolas Ricker grei
tai, pareiszke savo pasiprieszi- 
iiima. Jis sako kad tekis laivas 
turėtu būti intaisytaS su ato
miniais inžinais, O ne su pa
prastais gazolino ir aliejaus in
žinais kaip, laivynas nori.

Jis panasziai buvo pasipries 
szines apie nauju submarinu 
inžįnus, ir pasirodė kad buvo 
jo tiesa. Laivyno tūzai dabar 
yra baisiai iiipyke ant Admi
rolo Ricker, bet jis ju, matyt, 
nepaiso, ir visiems vieszai sa
ko, kad tie tūzai be jokio pro
to. Jis sako kad kol tokie lai
vas bus pastatytas, jis jau bus 
isz mados iszejes.

■ • • ■
Rusijos valdžia už dyka duo

da mokiniui palaikyma ir 
mokslą, jeigu tas mokinys pa
rodo kad jis mokslą myli ir no

ri mokintis. Kodėl musu val
džia ka panas saus negali pa
daryti ?

Musu koleg jos ir universi
tetai duoda mokslą ir užlaiky
mą už’dyka tiems, kurie fut
bole loszia. Kodo! jie ka pana- 
szaus negali padaryti tiems 
kurie nori mokintis?

. SKAITYKIT
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Pypkes Durnai

Neteisingystes
Ant svieto buna daug 

neteisįngystes.
Jeigu mergina iszveda isz 

kelio vaikina,
Tai ja niekas nenubaudžia, 
Bet tegul mergina vaikina 
Iszvestu isz kelio mergina,...

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

knyga, 404 puslapiu, 50o.
No.102— Prakeikta, meilin

gas kriminalisžkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

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

NoJ.12—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 daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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

No.138—Apie Irianda; 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, 20o.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 61 
puslapiu, 20o.

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

No.146—Apie Anka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktį 
62 puslapiu, 20o.

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

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

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

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

Saule ,Publishing Company,
Mahanoy City, Pa., U.S.A
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Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis. 
Pres., Fountain, Michigan.
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PANORĖJO LAISVE
f

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Grūsto! Da kas pamatys, Gru
sziene gal užtikti 'Sudejavo 
mergina.

— Ka mane tas apeina, o ir 
nebijau, bobos, atsake Jonas 
dūsaudamas, dabar laisve!

Patraukė mergina da ar- 
cziau prie saves. Mergina su
kliko! Sztai duty's smarkiai at
sidaro, o ant slenkszczio pasi
rodė pone Grusziene.

O tu zbereznike, pra
keiktas Cidilike, tai tokios lais- »
ves tau užsinorėjo !

Pagriebus szluota isz kampo 
priszoko prie Jono.

Jonas paregejas priesz save 
revoliucijoniere greitai palei
do mergina.

— Laisve,, supranti! Bet 
isztare 'tuos žodžius laibai paty- 
kiai.

Sztai szluota nupuolė ant jo 
galvos kaip .patikėtas g'riaus- 

'mas, o Grusziene suriko kaip 
arkaniuolo triufoa ant paskuti
nio1 sūdo:

, —• Ąsz ta^ d|iosiu laisve!
Tu prakeiktas Cimbaliste! 
Niaukei laike pietų, kentėjau! 
Alaus tau parnesziau ir vis ty
lėjau, isztrynei lova ir tai d'o- 
vaaicjau. Bet prie mergų,....

Boba, net nnspringo isz pik

tumo ir vela pradėjo krapyt su 
szluota Joną szaukdama:

— ' Tai tokios laisves tau 
pasinorejo. Tokios laisves tau 
niekas neduos, tiktai asz! Asz 
tau akis pirma isadeginsiu. Tu 
prakeiktas kvaili! Supranti?!

Szluota .sulužo, o Jonas dū
me1 per duris.

Per visa ta vakaru Jonas 
daugiau nieko negirdejo kaip 
tik: ,

— Asz tau duosiu laisve su 
mergom! Asz tau iszvarysiti 
isz to pakauszio laisve. Žiūrė
kit! Užsinorėjo jam laisves ir 
merginu!

Jonas, suglaudęs ausis kaip 
zuikis, sėdėjo malsziai ir nuta
rė neskaityt daugiau Socialis
tu laikraszcziu, kurie skelbia 
laisve lygybe visame ir, laisve 
prie moterių.

Jonas nenori daugiau lais
ves.

— GALAS — i •

Pirkite U. S. Bonus

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas Įsi 
šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101 —Kapitonas Velnias 
Puikus apraszymas, didele 

lapių. 20e.
■į ; y • j

No.158—A p i e Kapitonai 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautai 
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, 20c.

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

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

No.194—Trumpas Katall- 
kiszkas Katekizmas, pagal isa- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No. 196—Stacijos arba Kal
varija Vieša. 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 Krista. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas s

Užsisakant knygas ia» 
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.

Egr1 Nepamirszkite dadetl 
deszimtuka ekstra del prieinu- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - U. S. A.
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KAS nepažysta musu mieste I
Rdijla Szilingi? Bradas jis 

žmogus. Vaikszczipja pp kar-l 
cziamas ir jgjeria, geria be mic
ros. Blaiva ji niekad niekas 
mieste nemato. Taigi, kaip tai 
persimainei Priesz pora metu 
geresnio, blaivesnio už Szilin
gi vyro nebuvo visoj aplinki
nėj. Bet paklausykite tik, kaip 
su juom atsitiko, o gal labai 
nepadyvysite.

Atėjo iSzilingis in Amerika 
priesz deszimts bene metu. Tu
rėjo Lietuvoj namelius. Gyve
nimas nesiseke, skolų buvo 
daug- prie to prisidėjo dalys — 
suede žmogų suvis. Tai-gi ma
tydamas, katd isz bedu neisz- 
bris, Szilingis. namus pardavė, 
pardavė už pigiai, bet taip, 
kad po deszimts metu, jeigu 
norės ir instengs, galėtu vėl, 
juosi atpirkti. Ir atiejo Szilin
gis, namus pardavės, in Ame
rika. su ta, mislia kaid czion 
dirbtu czedintu ir susirinkęs 
pinigus pargryžtu vela in te- 
viszke, kur nors senatvėje ras
tu ramesni, lengvesni gyveni
mą.

Szilingis buvo apsivedęs. 
Neturėjo užtektinai pinigu, to
dėl eidamas in Amerika, pali
ko paiczia namie. Bet vienam 
Amerikoje buvo neramu. Iszsi- 
ilgo drauges gyvenimo. Pati 
paldes man dirbti, mistino, ap
skalbs, apžiuręs, visgi grei- 
cziaus szio, to dasivaiyjsime, ir 
nusiuntė jai “szipkorte.”

Pažinojau juos asz juodu 
abudu. Gyvenome prie miesto, 
netoli brekerio, kur 'asz ir ten 
patįs dirbau.

du didžiausia troszkimas, 
kad pargryižti in savo teviszke. 
į Toks buvo gyvenimo mieris 
tu dvieju vargszu. Jame skan
dino juodu visas savo mislis, 
jame turėjo vienatine palieka 
ir laime. Kente nesyki ir alki ir 
troszkuli, ir szalti dabarteje, o 
gaivino, savo ateiti.

Pareis būdavo pats isz kas- 
tyniu. nusidirbęs, nuvargęs, 
ranku nepakelia, skundžiasi, o 
ji vyra ramina.

— Perkeskime, szirdele, 
cla tuos metelius, kitus, par- 
gryszime namo, ten lengvesni 
bus darbai, atsilsėsime, ten 
smagesni žmonelei, pasilinks
minsime, susiraminsime.

Pails būdavo .pati berinkda
ma anglis prie brekerio ir be- 
vilkdama vandeni isz pakalnes 
tada jis. ja tieszija.

—Parvargkime, duszele, da 
tuos kelis metelius, parvažiuo
sime namo, lengviau pagyven
sime.

Deszimltas metas jau, prasi
dėjo. Ir buvo, besirengia Szilin
giai įgryžti in tėvynė. Turėjo 
viena sunu ir viena dukterį ir 
tuos Tengc, pasakojo* jiems 
kaip bus linksma kada gyvens 
įLae'tuvoj.

Buvo, szalta žiema, tamsus 
žiemos vakaras. Insikurine 
anglys žėrėjo geležiniame pe- 
cziuje kaip kalves, dumptuve- 
se.

Gaspadorius nuėjo in kama-

'4k- Mk Mk’
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ATSIMINK! Mielas Skai 
tytojai, kad nuo tavęs priklau- 
so * * Saules ’ ’ ateitis: Ar ja skai
tysi, ja įndomausies, ar laiku 
atsilyginsi, ar ja paremsi!

kokio ten j Praszosi antraitė, isztrauke isz 
plyszio ezeresla pinigu, suvy
niotu in skudurą, atsinesze, at
sisėdo szale paczios netoli pe- 
cziaus ir skaito. Užteks ir ant 
parvažiavimo ir ant atpirkimo 
lauko, insitaisymo gyvuliu, 
padaru ir da liks, mislijo ir 
džiaugėsi.

Sztai barkszt, barkszt in du
ris! Kalž ka,s ateina. Vėlus lai
kas, Szilingis jokiu badu butu 
duriu neatidaręs, nieką, in 
grintele nebutu leidęs, bet kaip 
neleis, kalba Lietuviszkai Pa
slėpė pinigus1, atstume duris, 
žiuri, pakele vingas; jieszko 
darbo kėlės deszimts myliu ge
ležinkeliais peksezias atejas.

Ar žinote ka asz jum 
pasakysiu, 

' Ir mistinu kad' 
neameluosiu, 

f Neužilgio ligonbute 
pastatys, 

In kur Lietuviszkas 
mergicas patalpys. 

Ba už keliolika metu 
atsiras invalidu, 

Tarpe musu Lietuviszku 
merginu, 

Po teisybei kur tada 
pasidės, 

Kaip sveikatos jau
I neturės?

Isz jaunu dienu
1 iszsiszadždes, 

Tai jokio darbo dirbti 
negales, 

O ir tėvai nerūpestingi, 
'Nesako nieko kaip 

Dukrele dirbti tingi, 
Autobiliais naktimis po 
: , . urvas trankosi,

Linksmybių visokiu 
jieszkosi. 

Nepasislėpsite, vyrai gerai 
Žino apie kožna, I 

Katra gera ir pacziuotis 
i možna,

O paleistuves ii; valkatos, 
Negaus vyro niekados.

Taigi, del tokiu ligonbute 
,pastatys, 

Kožna tokia isztrama 
i patalpys, 

O kurgi tiks? Niekur, 
Valkatos ne nori visur, 
Bambiliniu paleistuviu 

į , niekas nelaikys, 
Net ir isz darbo 

iszkikis.
* * *

Durnai ir liežuvninke 
motete, 

Iszvaro vyra isz stribos, 
O kaip duris, 

Kurios negirgžda, 
( Teip ir motere,

Kuri tyli, yra 
mylimiausios.

* * *
Pritogi motete jyira 
Rojum del akiu, 

Pekla del duszios, 
Czisczium.del kiszeniaus. 

gyvenimo. Insi- 
sznekejo, isz Lietuvos beveik 
isz vieno daigto paeina, su Szi- 
lingiene tik per viena kaima 
augo; pasipažino  jo da kitąsyk; 
bijotis nėra, ko. Ir priėmė ji 
Szilingiai in savo, namus ant 
gyvenimo, tik ne ant ilgo..

— Mes, .girdi, su vaikais 
vis buvome, vyru niekad nelai
kėme, su jais mat visaip atsi
tinką, pavasaryje gryszime ,in 
tėvynė, gali gyventi tik tuom 
tarpu, kol kita kur vieta neat
rasi.

Ir priėmė. Praeina sau vaite, 
praeina kita. Szilingiai ne ne- 
mislina vyro isz namu varyti, 
toks jis geras. Szilingis isz jo 
užganadintas, o da labiaus už- 
“jąnadinta Szilingiene. Kitur 
vyrams gaspadines nieku, in- 
taikyti negali, tai jiems valgis 
legteras, tai jiems guolis per 
rietas, o Juozukas (taip buvo 
jo vardas) viskuom užgane- 
lintas. O koks meilus prie vai
ku. Gaspadoriui, o ypacz gas- 
padinei, niekad blogo žodžio

Nainas ir szeimynos, kuriose 
yra sutikimas ir meile ir atvi
rumas ir dora, lyra, 'po apieka 
Devo, o gy vena juose aniuolas 
laimes; bet kad insi veržia in 
torus namus szetoiias, aniuo- 
las prąsiszalina ir Dievas at
stoja; prasideda barnei ir val
iai ir nelaimes. Szilingiai gali 
uiti tam paveizda.

Atėjo pavasaris, linksmas, 
kaip. visi pavasariai. Rautas 
Szilingis ant tikrųjų rengiesi in 
kelionę. Rinko užtiktas skolas, 
leste daigius, kuriuos veszis 
su savim, kuriuos parduos; 
?jo pas laivu kompanijų agen
tus, derino “szipkortes” dy vi
josi tik kad pati jam tuose ru- 
peseziuose menkai padeda.

— Didžiausia inieri savo 
gy venime dasieke, ko jai da 
reikia? Pirmai tailp* meiliai 
apie kelione minavojo, taip 
džiaugėsi, o dabar kas jai pasi
darė? Czion turbūt yra kame 
kaltas Juozas “burdingierius’, 
nuo jo atėjimo viskas persi
mainė, taip Szilingis vienas 
sau mislijo bet nesake nieko. 
Bandė pora kartu rasti prie- 
žasti ir Juozą iszvaryti, bet pa
ti užtarė, iszyyti nedavė.

— Bene ka jis blogio daro? 
Vaikinas lėtas, in kelia niekam 
nepareina, kas reikia užsimo
ka, tegul būna, sakydavo.

m - B - GĖLAIS
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SKAITYMO 
...ir...RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. :į 
Dabar Po 25c. j; 

Saule Publishing Co., 
Mabanoy City, Pa., U.S.A, j 5

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ"---- ,

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

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

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

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

SKAITYKIT 
SS^“SAULE”^S 

PLATINKIT!
— Asz sakau kad nebus!
— O asz sakau kad bus!
Susibarė. Szilingis vienok 

nenorėjo per daug riksmo kel- 
i, tik stengiesi priskubint lai

ka keliones. Bene paskutini 
karta buvo iszejas dirbti. Par- 
giy žo vakare namo. Vanduo 
del nusiprasimo neszildytas, 
vakariene nevirta.

Vaikucziai, o kur mama? 
Klause vaiku.
' :— Iszejo. Apsirenge- ryte ir 
iszejo. Jeigu pareis tėtis pasa
kykit, sako, kad nuėjau in 
miestą. r

— Ir Juozo nėra?
—- Juozas apsirengt ir isz

ejo paskui mama. !
Sukando Szilingis lupa ir 

užbėgo greitai beg^e ant vir- 
szaus. Priszoko, kaip žvėris 
kad szoktu, prie aukos, prie 
vietos kur buvo padėti pinigai, 
vieta tik, pinigu nebuvo!

— Dabar ir gana! Pasakė 
ir iszbego* laukan kaip buvo 
suodinas, darbinėse drapano
se. .... . ~

—* Paczirite mano, szirdele 
mano, taip mes gražiai per taip 
ilgą laika sutikome, kas-gi tau 
dabartės pasidarė? Aimanavo 
o paskui keike ir grasino 
kersztu.

Per dvi sanvaites negryžo 
namo. Kur buvo niekas neži
no! Vaikai, tėvui iszejns, ne
suprasdami kas .dedasi, pradė
jo verkti; geri žmones, gyven
anti kaimyinysiteje, juos pri
glaudę, nors ir jie nesuprato 
kas su Sziling'iais pasidarė. 
Vieni sake kad pasiuto, kiti, 
kad vaikus palike iszvažiavo 
in Lietuva, kiti kitaip mine. '

Antrai sanv'aitei besibai
giant, pargryžo 'Szilingiai na
mo*, abudu. Atsidarė apleista 
grintele, Szilingis nuejas par
sivedė vaikuczius. Kaip priesz 
tai, taip ir po tam barniu, ne- 
pesztyniu, nei vaidu, pas juos 
nebuvo. Viskas buvo po seno
vei, tiktai apie. vąžiavima in 
Lieituva jau daugiajus* nekalba 
jo o jis, Szilingiis, pradėjo* ger- 

i ti. Gere be susilaikymo. Ingi- 
jo kur centą, tuoj ir pragėrė, o

1 pasigėrus daugiau^ 'apie nie
ką nekalbėjo kaip ^pie velnius 
žmogaus skarojpasislėpusius

Lietuviszko Sūrio Iszdirbystes Vieta

Sztai kur jusu Tikrai Lie
tuviszkas ir Skanus Suris 
gaminamas! Czia Jonas ir 
Angelina Andruliai su savo 
szeimyna visiems parūpina 
kuo Skaniausius Surius in 
Fountain, Michigan., U.S.A.

Ju Suris yra gaminamas 
sulyg receptu, nustatymu, 
kuris yra staeziai isz Lietu
vos!

Andruliai szita savo Sūri 
pristato arti ir toli, po visa 
Amerika ir Kanadą.

Kai kurie, paragavę szito 
Sūrio pataria kad Andruliai 
ta Sūri užvardintu “Teveliu 
Suris“ nes jis toks ‘Skanus’

Ar Ragavote “ ANDRULIO SŪRIO ? ” .

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.

Del Iszvažiavimuose, Vestu
vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”
MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,

JOHN ANDRULIS, Pres. 

FOUNTAIN — MICHIGAN

Savo skoniu ir kokybe yra žinomi 
Amerikoje ir Kanadoje!

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.

kurie “kaip draskantieji levai 
valkiojasi aplinkui taiip Lietu
viu, žiūrėdami kad tik ka pa
rytu, ipavogtu, doru szeimynu 
gyvenimą suardytu. ’’

❖ ❖ ❖

Panorėjo Laisve
pONAS Griisze, vyras norin'tsl 

buvo milžinas, bet priesz 
ipaczia buvo mažiuieliu — se-4 
dedamas karta namie, skaitė 
socialis’tiszka laikraszti:

— Žmo-o-nis tu-u-ri turėti 
ypa-tisz-ka liuo-sybia vi-same 
ir ne-prigul-min-g'u nuo visu.

Perskaitęs toki straipsneli 
pajuto joig yra nevalninku. Pa
sitaisęs kepure ant pakauszio 
stojo ir gile nžsimanste. Sztai 
davėsi girdėt isz grimezios 'bal

kaip ir teveliu Lietuvoje pa
gamintas.

Czia visas ju dvaras, gy
venamieji namai, triobos ir 
visas to Sūrio Fabrikas. Vi
sa vietove yra taip szvariai 
ir gražiai užlaikoma, kaip ir 
j u Suris yra gaminamas.

Jeigu kada pasitaikintu 
pro szia vieta, Fountain, 
Michigan važiuoti, tai An
druliai tikrai Lietuviszkai 
Užkvieczia jus sustoti, apsi
lankyti ir ju Gardaus Sūrio 
užkasti ir savo giminėms ir 
pažystamiems p,arveszti 
lauktuvių. (Paveikslas nu
trauktas nuo ęroplano).

Isz pinigu, už kuriuos ketino 
Lietuvoj namus atsipirkti, kai
mynai žinojo kaid Szilingiai nei 
turi nei cento. —GALAS. 

sas: *;
—- Jotnai, ar eini ant pietį
Jonas iszgirdes ta baisa su

sitraukė ir norėjo bėgt, bet at
siminęs ka buvo skaitės*, iszpu- 
te kratine kaip kurkinas ir at
siliepė: .

— Ar tu boba uždarysi snu
ki, ka?

— Ka tu kvaili sakiai? Su
riko* motere iszszokdama isz 
grinozios.

Rustus veidas Jono truputi

pergazdino* motere. Parode su 
pirsztu ant laikraszczio.

— Boba, ar tu skaitei kas 
czia paraszyti! Laisve! Ar gir
di, uždaryk žioti!

Agota isz. kart neteko* liežu
vio burnoje. Jonas pakiszo 
laikraszti bobai po nosią, grū
modamas jai su kumszczia.

— Gana tos nevąlninkystes 
matai kožnas yra liuosas ir ga
na!

— Eikie ant piet Ir neda; 
ryk armiderijos! Isztare jau 
malszesniu balsu.

‘f ; -a

— Eisiu kada norėsiu ir ga
na, bet ant pagalios nuėjo.

Laike valgymo Jonas nebu
vo isz nieko užganadintas, 
jieszko visokiu priežaseziu ir 
nuolatos niurnėjo po nosia 
kaip katinas. Liepe atnesžti 
alaus, o gerdamas kalbėjo:

— Laisve, laisve, busiu 
liuosas, ir nuleido kumszczia 
ant sitalo*, jog- net torielkos pa- 
szoko. *

v . 1 ' rj J. '

Agota, žiūrėdama ant nepa
prastos permainos savo vyro, 
nekalbėjo* nieko, bet galima 
buvo dasiprast kad jos vidu
riuose veidą Meksikoniszka 
revoliucija. I . '

Po iszgerytmui alaus, Jonas 
numėtė surdota ir atsigulę su 
czebatais ant gražiai paklotos 
lovos.

— Jonai, ka tu. darai ? Su
dejavo motere, matydama kaip 
vyras su czebatais supurvino 
lova.

— Tylėk tu ragana, laisve!
. Agota užkeikė po nosia ir 
iszejo laukan. Piktumas ja du
sino. 1 ; '

Jonas truputi užsnūdo Du
rys sugirgždėjo. Atidaręs akis 
paregėjo stovinezia priesz ji 
patogia Onute isz antro laips
nio.

—■ Ponas Grasze, meldžiu 
man duoti rakta kuri mamyte 
paliko pas jus iszeidama in 
miestą.

Sziurpuliai 'perejo* per ji. At
sisėdo ant lovos, pagriebė mar
gina pusiau, pritraukė prie sa
ves. /*«.. -• , i

— Na! Ka darai, ponas
(Tasa Ant 2 puslapio)

Price $3.00 •*’“
COLORS: Red, Blaek, GrM«. 

Blue, Gray, Copper.

Saule Publishing Co., Maha- 
noy City, Pa. _ j
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Žinios Vietines
—< Birželis — June.
— Sena miesto gyventoja, 

Viktorija Mikai ioniene nuo 
919 E. Mahanoy uly., kuri ne- 
sveikavo.per koki tai laika, ir 
gydėsi in iSchuylkillo pavieto 
ligonbute, pasimirė Siibatos 
ryta. Velione keliolika metu 
atgal gyveno po Nr. 510 W. 
Pine uly., kuri laike sztoriuka, 
po tam apsigyveno po minėto 
adreso; velione paliko dvi duk
terys ir tris sūnūs, taipgi anū
ku ir anūkes. Laidos Utarnin- 
ka ryta isz Graboriaus L. Tras- 
kausgo koplyczlos 535 W. Cen
tre uly., su apiegomis in 'Szv. 
Juozapo bažnyczioje devinta 
valanda ir palaidos in parapi
jos kapinėse.

— Seredoj pripuola Szv. 
Erazuno ir Szv. Klotildos, o 
Tautiszka Vardine: įminąs. Ir 
ta diena: 1949 m., Iszdavikas 
Alger Hiss teismas pradidejo, 
trys Komunistai nuteisti in ka
lėjimą už tai kad jie paniekino 
ir pajuokė teismo gaiibe; 1808 
m., gimė (Prezidentas Jefferson 
Davis; 1500 m., Hernando de- 
Sota, Ispanjolas, su kitu drą
suoliu pirmtakunu Balboa, ap- 
siženijo su dviem seserim, jis 
Ispanijos vardu pasisavino1 vi
sa Californijos kraszta.
• — Ketverge pripuola Szv. 
Pranciszko Caracci, o Tautisz
ka Vardine: Vendre. Ir ta die
na: 1392 m., pasikvietęs talkon 
Kryžuoczius Vytautas užėmė 
Vilnių; Rusai Bolszevikai už
grobė Lietuva 1940 m., Birže
lio 22-23 d., Sukilime dalyvavo 
131,000 organizuotu vyru, ku
rie per kelias dienas iszlave isz 
Lietuvos baisu ir žiauru Bol- 
szeivizma; 1941 m., Vokietijos 
Kaizeris Wilhelm pasimirė,, jis 
buvo 82 metu amžiaus; 1944 
m., Rymos miestas Amerikie- 
czįu paimtas; 1943 m., Ameri
kos Kongresas iszleido insaklyt- 
ma. priesz Darbininku streikas. 
. — Petnyczioj pripuola Sal
džiausios Jėzaus Szird'ie-s 
szvente ir Szv. Bonifaco, o 
Tautiszka Vardine: Kastan
tas. Ir ta diena: 1942 m., Ame
rika paskelbia kare priesz Bul
garija, Vengrija ir Rumunija.

savo Klebonui Kunigui Andre
jui Deg'ucziui laibai gražia Va
kariene, pagerbti ir apvaiksz- 
czioti jo Dvideszimts Penkių 
Metu Kunigystes Sukaktuves. 
Svecziu tarpe buvo ir daugelis 
kunigu.

Beaver Dam, Kentucky.—
Angliakasiai kurie likos už
griauti per nupuolimo “tapo” 
likos iszgelbeti, ji ei yra:

Don Mc Clernon
Jack Lewis •,
Earl Bennett.

Minersville, Pa. —
Du angiliakasai, Daniel Grig- 
gie, 46 metu amžiaus isz mies
to ir John Honyara isz Phoe
nix Park likos sužeisti mainuo

se per nupuolimo “tapo” laike 
darbo pareita sanvaite. Jiedu 
•gydosi Pottsville ligonbute.

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

— Varpas del to yra gar
sus, nes vidurys jo yra tusz- 
czias; panasziai su kvailiu: 
kvail'yis daug szneka, o jo gal
va tuszczia.

Naujas Ratu Žaislas

SAN FRANCISCO, CALIF, co, kur buvo rungtynes laiko- 
—Vaikai tukstanezius zabovos mos iszrasti kuris vaikas gali 
ratu ežia suka in San Francis- geriausiai toki rata sukti.

2 ŽUVO,
21 SUŽEISTAS

Eroplanas Per Žemai 
Nusileido Ant Laivo

--- g——
JACKSONVILLE, FLO. — 

Laivyno lakūnas nepataike ge
rai, kai jis savo greita “Jet” 
eroplana norėjo nusileisti ant 
laivo ‘Aircraft Carrier Essex’ 
kai jis buvo perspėtas kad jis 
per žemai nusileidęs, jis norėjo1

savo eroplana vėl pakelti, bet 
vienas jo sparnas užsikabino 
už kito stovinezio eroplano, už 
sidege ir inkrito in mares.

Lakūnas to FJ-Fury eropla
no, Leitenantas James C. Stee
le isz Horrodsburg, Kentucky 
žuvo; lakūnas Charles E. Por
ter isz Jacksonville, sudege; 
Dvideszimts vienas buvo su
žeistas ar apdegintas.

Daugiau mažai kas bus ži
noma apie ta nelaime kol tas 
kariszkas laivas atplauks in 
Mayport, Florida.

BOMBNESZIS
NUKRITO

Visi Ant Jo Žuvo
IWAKUNI, JAPONIJA. — 

Jet bombneszis isz Marine Air 
base, sudužo ir užmusze visus 
keturis lakūnus.

Tas dvieju inžinu A-D bomb
neszis buvo dingės penkiolika 
minuczius po dvylikos isz ryto. 
Už penkių adynu Japonu žu- 
vautojai pranesze kad jie buvo 
suradę eroplano ir dvieju laku 
nu kepures ant mariu, prie 
Uka salos.

Ant eroplano buvo du Mari
nu karininkai ir du eiliniai ka
reiviai. Ju vardai nebuvo pa
skelbti.

AMERIKIETIS NUSI
LEIDO ANT KARO 

LAUKO

vyreliui jau tikrai buvo ries
tai.

Ji buvo suaresztuota ir in- 
tarta už norėjimą savo vyra 
nužudinti, bet teisėjas laukia 
pažiūrėti ka jos žmogelis pa
sakys, kai jis gales ka sakyti.

RUSIJA VIS REIKA
LAUJA VAKARU 

KRASZTAI

ALGIERS.—
Amerikietis lakūnas, Kapito
nas Charley Busick isz Coving
ton, Kentucky, nusileido su sa
vo .eroplano stacziai karo mu- 
szio viduryje, kur Prancūzai 
kariavo su Moslemo sukilė
liais.

Kapitonas Busick isz Rems- 
tein aerodromo, Vokietijoje, 
skrido isz ten in Wheelus Air 
base, Libya, kai jo eroplano in- 
žinas sugedo ir jis buvo pri
verstas nusileisti.

Besileisdamas žemyn jis pa
mate daug szviesu ant žemes. 
Mislindamas kad tos szviesos 
rodo jam kelia nusileisti že
myn. jis taip ir padare. Jis nu
sileido apie trisdesžimts myliu' 
nuo Guelma in Rytine Afrika. 
Ir tik tada jis suprato kad tos 
szviesos kurias jis buvo mates 
ir in kurias jis savo eroplana 
taikė, nusileisdamas, nebuvo 
szviesos, bet liepsnos nuo 
sprogstancziu kulku nes jis at
sidūrė ant pat karo lauko. 
Nors kulkos szvilpe aplink ji 
ir jo eroplana, jis suspėjo pa
siekti Prancūzu eiles ir nebuvo 
nei sužeistas. Bet savo eropla
na jis paliko ant to karo lauko.

Nenusileidžia

Mi- 
pa-

Szitas International trekas 
TD-24 traktorius, lygina misz- 
kus ir kalnus Pennsylvanijoje

kad butu galima tose vietose 
namus pastatyti.

o o o

Lock Haven, Pa. —
Vincas Makauskas, 70 metu 
amžiaus, nuo 64 Church uly., 
kuris gydėsi in Veteranu li
gonbute in Altoona, Pa., pasi
mirė keletą sanvaites atgal, 
pagal žinute praneszta in 
‘‘Saules” Redakcija. Velionis 
tarnavo per Pirma Pasaulini 
Kara, gyveno isz pensijos. Pa
liko broli Augusta isz Iowa 
valstijos, sešere Ona isz Pitts
burgh, Pa., taipgi keletą sese- 
rienu ii' brolienu isz Wilkes- 
Barre apylinkėse. Likos palai
dotas su apiegomis in Szv. Ag- 
nieszkos bažnyczioje ir palai
dotas in parapijos kapinėse. 
Velionis buvo senas skaityto
jas “Saules”. Amžina atilsi.

Ashland, Pa. —
Gerai žinomas del publikos, di
delis puosznus hotelis, “Hotel 
Loeppr” kuris randasi prie 
kampo devintos ir Centre uly- 
cziu, užsidarė Nedėlios diepa, 
isz priežasties kad s tokuoja 
publikos paramos.

Girardville, Pa.—
Nedelioj, Szvento Vincento pa
rapijos parapijiecziai surengė

NEPAPRASTA 
NUOTAKA

Apdaužė Savo Vyra

NATO—"The defenders of
Freedom must stand united”

Dwight D. Eisenhower

Since NATO was founded ten years ago, not one inch of 
territory in the Atlantic area has fallen under Soviet 
rule. NATO stands for the North Atlantic Treaty 
Organization—composed of 15 free nations including 
the U.S. It is a strong military and political force that 
greatly reduces the chances of another world war. And 
behind the shield of NATO, you and 450 million free 
men can work for a better life in peace.

Send for free booklet on NATO. Write:
NATO INFORMATION, Box 88, New York 21, N.Y. .

10 years on guard MIhTO 
against another World War gm O | SB

Saule Publishing Co Mahanoy City, Pa

LONG BEACH, CALIF.— 
Dvideszimts vieno meto am
žiaus nuotaka, kuri yra tikrai 
nepaprastai ir stipri nuotaka, 
buvo ženota tik tris menesius, 
kai ji savo jauniki, vyra taip 
sudaužė kad jis turėjo būti in 
ligonine nuvesztas.
Nuotaka, Ponia Norma Craw

ford beveik szesziu pėdu aug- 
.szczio ir dvieju szimtu penkio
likos svaru svorio, davė savo 
vyrui in veidą su visu karszto 
vandenio puodu, paskui jam 
galva apdaužė su prosu.

Jos vyras, trisdeszimts vieno 
meto amžiaus Walter, viena 
coli žemesnio ūgio ir keturios 
deszimts svaru lengvesnis da
bar guli ligoninėje. O jo žmo
na randasi kalėjime, kur ji vis 
sako ir ginų kad ji tikrai myli 
savo vyra. Ji sako kad kai jos 
vyras parėjo gerokai inkau- 
szes ir pradėjo su ja bartis, ji 
tik nustveie ta karszto vande
nio puodai nuo pecziaus ir 
pliaukszt! 1 Jam in veidą pa
skui ji ta prova nusistvere ir

GENEVA.—
Sovietu Rusijos Užsienio 
nisteris, Andrei Gromyko, 
slaptuose pasikalbėjimuose, ne
sutiko nusileisti, nuo Rusijos 
pareikalavimu kad Vakariniu 
krasztu vaiskas butu kuo grei- 
cziausia isztrauktas isz Berly
no.

Vienas Amerikos laikrasz- 
tininkas, sako kad Amerikos 
Sekretorius Christian A. Her- 
ter yra dabar jau intikines Po
ną Gromyko, kad Alijantai 
ežia baiku nekreczia, ir kad jie 
yra pasirenge stoti priesz So
vietus ant tokio pareikalavi
mo.

Tai pirmutinis sykis ant szio 
svieto kad tokie svarbus pasi
kalbėjimai invyktu padangėse. 
Visi tie to Genevos posėdžio 
atstovai gryžo isz Vaszingtono 
isz buvusio Sekretoriaus John 
Foster Dulles laidotuvių, ir, be 
skirsdami tagal in posėdžiu 
vieta, in Geneva tese pasikal
bėjimus eroplane padangėse.

Atskridę atgal in Genevos 
miestą, jie dar kuri laika deri
nosi in viena to miesto kliubu, 
restauraniu. Bet prie mažai 
ko gero priėjo^

Svarbiausias klausimas, tai 
‘ ‘Berlynas. ’ ’ Sovietai reika
lauja kad Vakariniai krasztai 
isz Berlyno pasitrauktu ir kad 
Berlynas taptų “laisvu, atda
ru, nepriklausomu miestu!”

Szitas . klausimas turės būti 
iszsprastas, pirm negu bus ga
lima kalbėti apie suszaukima 
virszunes konferencijos, ku
rioje visu tu didžiųjų krasztu 
vyriausi vadai, kaip Preziden
tai ir Premjerai dalyvautu.

Gromyko yra pasikveites vi
sus ant vakarienes, kur jie ga
les dar toliau vesti savo pasi
kalbėjimus.

Sovietu Premieras Nikita 
Chruszczevas ta Berlyno klau
sima buvo iszkeles, kai jis Pa
reita Lapkriczio menesi buvo 
paseikalaves kad visu svetimu 
krasztu kariuomenes pasitrau- 
tu isz Berlyno.

Mokslu akademijos archeolo
giniu etnografiniu ekspedicijų 
radiniu paroda. Parodoje ro
domi Lietuvos piliakalniu pil
kapiu, Vilniaus ir Traku pilies 
radiniai, bylojantieji apie se
novės Lietuviu kultūra ir buiti 
be to ir sziaip radiniai, kurie 
atvaizduoja musu praeities 
bruožus. Rodoma tradiciniu 
Lietuvaicziu kostiumu, būdin
giausiu rankszluoscziu ir kita 
tautodaila, ypacz isz Žemaiti
jos ir apskritai Vakaru Lietu
vos. Gausiai esą pateikiama įr 
paprotine medžiaga.

/

LAIMINGAS :: ::•
:: GIRTUOKLĖLIS

UZ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

buvo nuimti, kaip pasakojo 
niau atvykę in Vakarus 
mens. Dabar, matomai, ta lini
ja vėl atstato (iki Klaipėdos 
kaip tik yra apie 14 km). Sta
tomas netoli Gargždu-Laukga- 
liu plytų fabrikas per metus 
galėsiąs isz pradžių pagaminti 
apie 40 milijonu plytų, o vė
liau 60 milijonu.

• se
as-

Lietuvos Senovės Ty
rinėjimo Radiniu 

Paroda
Vilniaus krasztotyros 

ziejaus patalpose atidaryta
mu-

(Monologas)

.QIRTUOKLIS vakare eina 
ulyczia, rankoje neszasi lik

tarna. Sustoja, apsidairo ir 
pradeda kalbėt:

— A, kad tave dienai! Kur 
isz dabar užėjau ? Bet tai nie
ko, nėpaklysiu! Sztai baczka 
„stovi sesių ant jos ir vėl mano.

Tai tik laimingas asz! Kur 
tik einu, kur tik pasisuku, tai 
vis mano gil inkis. Vakar nu
ėjau pas Ragožinska. in saliu- 
na, ten užtikau geru žmonių, ir 
nors pinigu neturėjau, bet pri
sigėriau, kaip tas versais isz 
balos! iSziandien einu sau na
mo1, sutikau savo1 sena pažins- 
iama Kaži Kvailiauska. Jis ge
ras mano draugas. Nusivedė 
mane pas Džionsona, ir vėl sa
ko: gerk, kiek tik tau telpa.. 
Ha, ha, ha! Mano giliukis! 
Biolycziai, kad traukiau, tai 
traukiau! Žinot, asz toks žmo
gus, jeigu man duoda, tai ir 
traukiu, ba kaip kada reik net 
ir ant keliu ‘dienu prisitraukt. 
Tas tiesa, ba asz pinigu netu
riu. Geriau. (Žaksi).

O dalbar, traukiu sau su savo 
liktarna. namo. Einu kaip su 
dienos saule ir gana. O ka jus 
man padalysite? A, tik Dieve 
duok kad jus toki laimingi bū
tumėt !

Ha, ha, ha! Bet kaip jus sau 
norit": asz noriu miego, snau
džiu. O kur asz dabar esiu? 
Jau naktis ! Sėdėsiu, ant bacz- 
kos ir dainuosiu sau, kaip 
linksmas. Man jus užgini to 
negalit. Jeigu norit tai ipatu- 
ravokit! Tik kažin, ar ta ba^ 
yzka mane per nakti iszlaikys? 
Kaip imsiu dainuot, kad ne- 
plysžtu. (Dainuoja linguo
damas galva) :

Saule leidžias, 
Diena baigias 
Vakaras arti, arti,...

(Užsnūsta. Liktarna isz- 
sprusta isz ranku ir susimusza. 
Jis iszibunda, dairosi aplink 
baczka):

— A, kad ja Dievai! Kokia 
durna, reikėjo jai dabar susi-

muszt. O ka asz paisau, diena 
gausiu kita. O asz vėl dainuo
siu:

U'žtekekie saulele,
Szviesk in mano langeli, 
Ramink mano nuliudusi 
Ant baczkeles sėdinti. 
Juokiatės; daili. Bet asz ir 

da moku. Klausykite:
Auszta iiytas, saule teka, 
Vėl dienele prasidėjo, 
Ji ir mane neužmirszo 
Besedinti pakampėje.

(IPasidaro szviesiau ir jis sto
jasi).

— Acziu Dievui, jam pra- 
szvito. Jau galėsiu eit namo. 
Jau laikas. Tik nežinau, in 
katra puse eit.' Bet neprapul
siu. Nors galva ir skauda, asz 
linksmas kaip ir visi.
(Sukasi ant vienos kojos, dai
rosi, dainuoja):.

Ėjo pijokelis sau namo,
Jam vietos nebuvo karezia-

moje, Į

Bet jis nameliu neturėjo, ■> 
Buvo gerai jam patvoryje ■ 
Eina sau linksmas dainuo-

dams, |
Stiklo afrielkeles jieszko- 

dams. (Nueina.) į
* * * | 
Paaiszkinimas: ’J

Szitas monologas žodžiais 
yra trumpas, bet vejkimu gali 
but kita tiek ilgesnis. Girtas 
d'augiau ir indomiau kalba ju
dėjimu, lingavimu, žaksejimu 
ir 1.1., negu žodžiais. Kas mo
kes gerai girta nuduot, tai bus! 
puikus monologus. Daugtasz- 
kis (...) rodo1, kur reik paty
lėk

Liktarna galima padaryti ir 
isz popieros, tik indet ka-nors, 
kad skinibteltu,' susimuszdh- 
nia.

POLICIJANTO 
NUŽUDINTOJAS 

SUIMTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tu yra praleidęs Pennsylvania 
jos ir New York valstijų kalė
jimuose.

Jis dabar buvo nuteistas nuo 
szesziu iki keturiolikos metu 
už kelias vagystes in Mount 
Carmel, Pa., ir apylinkėje. Vie
noje valgysteje jis buvo apvo
gęs penkis Kunigus in Mount 
Carmel.

DAUG ŽUVO ANT 
VIESZKELIU

WASHINGTON. D. C.—
Valdžia pranesza kad per Pri
siminimo - Decoration Dienos 
apie 260 žmonių žus ant viesz- 
keliu, automobiliu nelaimėse.

Taipgi daug kiti žmones žu
vo invairiose kitokiose nelai
mėse.




