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JERSEY CITY, N. J.—
Detektyvas Frank Sokolik, po' 
kairei, in Jersey City, laiko re
volveri, su kurio buvęs kalinys 
Edward Miller, po deszinei, 
nuszove savo drauga Stanley 
Riscoe.

Policijantai sako kad Riscoe

buvo inžeides Ponia Miller. 
Per keletą dienu JPonas Miller 
pagieža liejo ir negalėjo pa- 
mirszti kad jo draugas buvo 
jo žmona inžeides Po tam jis 
ta savo drauga nuszove. De
tektyvas William Woods stovi 
ir intarta vyra klausinėja.

RAZBAININKAMS
GALAS

. Vienas Nnžudintas;
Antras Suimtas

14 ŽMONIŲ ŽUVO;
70 SUŽEISTA

NUOTAKA TA PATI

Bet Ne Ta Bažnyczia
Ant Geležinkelio

RIO DE JANEIRO, BRAZI
LIJA.— Keturiolika ar dau
giau žmonių žuvo ir apie sep-

MIDDLEBORO, MASS. — 
William Coyle buvo nuszau-

tas, jo brolis Jonas buvo suiim-1 tynios deszimts buvo sužeista 
in dvi atskiras geležinkelio ne
laimes, netoli nuo Rio De Ja- 
nerio miesto.

Pastaroji nelaime atsitiko 
kai Leopoldina geležinkelio 
traukinys, važiuodamas in Rio 
De Janeiro isz Petropoles, nu
bego nuo rieliu. Czia keturi 
žmones žuvo ir apie keturios 
deszimts buvo sužeista.

Aukscziau ta paezia diena, 
kitas elektrikinis traukinys su 
sitrenke su freito traukiniu, 
kuris stovėjo ant vietos netoli 
Maria De Gracis, apie dvide
szimts myliu nuo Rio De Ja
neiro.

Deszimts ar daugiau žmo
nių czia žuvo ir apie t risde- 
szimts buvo sužeista, isz kuriu 
keli randasi labai pavojingoje 
padėtyje.

ne- 
žu-
su-

Isz Amerikos
10 DARBININKU

A T LIE K A
60 VYRU DARBA

NEW YORK, N. Y. —
Szia sanvaite eina baisiai mok, 
sliszkos tarybos, New York 
mieste kąslink bedarbes ‘ ir 
kaslink tu virsz trijų milijonu 
darbininku, kurie dabar Ame
rikoje randasi be darbo.

Mes esame tikri, kad tie 
mokslincziai ir pramones di
džiūnai labai moksliszkai ir 
sumaniai ta klausymą iszrisz, 
bet ar jie viena kisleli teisybes 
pasakys ar prisipažins, tai jau 
kitas klausimas! Mes abejoja
me, kad jie drys teisybe pripa
žinti!

Tik keletą dienu priesz pa
skelbimą kad szitie mokslin
cziai ir pramones milžinai susi
rinks, “New York Times” 
laikrasztis užpakaliniame vie
name savo storos laikraszczio 
puslapyje szitas žinutes pa
skelbė :

‘ ‘Dabar Plieno fabrikuose, 
deszimts vyru atlieka darba 
kuriam deszimts metu atgal, 
reikėjo szeszios deszimts vy
ru!”

Jeigu dabar tik deszimts 
darbininku pagamina ka pir
miau szeszios deszimts darbi
ninku pagamino, tai kas ta pa
gaminta tavora pirks ir nau
dos? Tik deszimts vyru gauna 
algas! Ar tos maszinos pirks ir

Tik pažiūrėkime in musu 
vieszkelius, kurie yra dabar 
statomi. Deszimts metu atgal, 
del vienos mylios vieszkelio, 
tukstancziai darbininku buvo 
samdomi, o dabar, deszimts ar 
dvideszimts tu maszinu vai
ruotojai visa ta darba atlieka.

Dabar ir valdžia ir kompa
nijos duoda, užmoka už moks
lą tiems kurie mokinasi ant in
žinierių'. O sziandien vienas in
žinierius atima darba isz keliu 
szimtu darbininku!

‘‘Iszrodo kad Amerika yra 
priėjus prie to, kad paprastam 
žmogeliui nėra nei darbo nei 
pragyvenimo! ’ ’

Musu mokslincziai mums 
moksliszkai aiszkina, kad ne
žiūrint to, kad maszinos atima 
darba* nuo daug darbininku, 
bet, jie moksliszkai aiszkina, 
reikia kitu darbininku tas ma- 
szinas pagaminti ir taip viskas 
iszsilygina. Kad tik taip butu! 
Bet nieko panaszaus. Tokias 
maszinas pagaminti reikia ki
tu maszinu ir dar mokintesniu 
mokslincziu. Ir ežia, darbo 
žmogeliui nėra vietos!

Darbininku Unijos nors jos 
dar jaueziasi galingos, j u die
nos suskaitytos! Vis mažiau ir 
mažiau tie darbininkai yra 
pramonei reikalingi.

Ne taip seniai vieno cigaru 
fabriko darbininkai sustraika- 
vo del didesniu algų. To fabri
ko savininkai, palauke kelias 
sanvaites, indejo naujas ma
szinas ir paskelbė, kad visi ei
liniai darbininkai gali amžinai 
straikuoti, bet kad naujos ma
szinos nepripažinsta straiku!

Dabar fermeriai ant savo

tas.
Jonas dabar kaltina savo žu

vusi broli, sakydamas kad jo 
brolis ta policijanta Kane nu
szove Philadelphijoje. Bet vi- 
vi žino, ir busimasis teisėjas 
turės žinti, jeigu jis yra pro
tingas žmogus, kad Jonas bu
vo ir vadas ir b aisiai niekas. 
Mums nėra jokios abejones, 
kad vyresnysis brolis, Jonas ta 
policijant Kane nuszove. Nes 
jo brolis, Vincas, savo broli 
dievino ir jo nelemtomis pėdo
mis seke.

Bet, nežiūrint, ir staeziai 
paisant kuris isz tu-dvieju 
liku nuszove ta policijanta,
lyg musu kraszto įnstatymu, 
jiedu yra lygiai kalti.

Visi razbaininkai ir žulikai 
turėtu jau nors tiek proto turė
ti, kad nužudinti policijanta ar 
laikrasztininka, tai pasiraszy- 
ti savo paskutini testamenta.

Kiti policijantai nedovanuos 
o laikrasztininkai toki lerma 
iszkell, kad tokiam žulikui ne
bus vietos ant szios žemes.

Po teisybei, įlies nustebome' 
kai iszgirdomee, kad tas vy
resnysis brolis buvo policijan- 
tu suimtas gyvas. Juk visiems 
policijantams buvo 
juos nudėti kai tik 
nors užtiks.

Iszrodo kad jiedu 
go kraujo isz pat
Jiemdviem nebuvo pirmas sy
kis susidurti su valdžia ar po
licija.

Dabar tik valdžios ir teismo 
klausimas kas ta likusi, nieką 
broli teis; ar Massachusetts ar 
Pennsylvanijos valstija turėtu 
turėti pirmenybe, nes ežia mir
ties bausme jo laukia.

DU KELEIVIAI 
ŽUVO

Autobusio Nelaimėje

insakyta 
juos kur

vartuos tiek, kiek tie penkios 
deszimts buvusiu darbininku, 
dabar bedarbiu butu pirkę ir 
suvartuoje?

Dabar net ir anglis isz gi
liausiu mainu yra kasama su 
maszinomis!

ukiu susilaukia deszimteriopos 
pjūties nors jie tik penkta dali 
darbininku turi, kaip jie turė
jo deszimts metu atgal.

Kol kas vienatinis daigtas, 
kuris palaiko eilini darbinin- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

O. LETCHWORTH, ANG
LIJA.— Jaunikis Sid. Cake- 
bread susimaisze ir jam protas /
kaip, ten neveike.

Jis turėjo bėgti tris mylės 
per karszti, kad pribūtu ant sa 
v o szliubo.

Taxi-draiverys ji atveže in 
to mažo miestelio bažnyczia in 
William, Hertfordshire.

Ir taxi-draiverys sau svei
kas nuvažiavo pirm negu Sid
ney dasiprotejo, kad tai ne ta 
bažnyczia kur jis turi apsiže- 
nyti.

Jis ‘pasižiurėjo in savo lai
krodi, ir pradėjo bėgti. Jis 
iszbego tris mylias ant sauso 
plento, po karsztai szilinan- 
czia saule, kol jis pribėgo prie 
paskirtos bažnyczios, ir pribu
vo in laika isz karėtos iszyesti 
savo nuotaka, kai ji tik tuo lai
ku pribuvo.

Kiek buvo galima dažinoti 
viskas buvo galima dažinoti 
viskas buvo pareitke, jiedu ap- 
siženjo, nors per per szliuba 
jaunikis buvo beveik be kvapo 
nuo savo keliones in savo nuo
taka.

GAISRAS UŽDUSINO 
DVI MERGAITUKES

Prasidėjo Nuo 
Deganezio Cigareto

HOUSTON, TEXAS.—
Greyhound -greitas -autobusas 
su trisdeszimts penkiais kelei
viais susitrepke su automobiiu 

i kuris paskui savo trauke maža 
laiveli.

buvo blo-! Trisdeszimts szesiu metu 
pradžios. amžiaus Ponia Wanda J. Zin- 

necker ir jos septyniolikos me
tu amžiaus sūnūs, Tommy, isz 
Houston, žuvo toje nelaimėje.

Nei draiverys, nei keleiviai 
ant to Greyhound autombusio 
nebuvo sužeisti.

W Pirkie U. S. Bonus.’

-------------------------------
V. L. Bocikownki, Rd no r and Mgr.

Razbaininku Darbas

NEW YORK.—
Policijantas žiuri in lavona, 
jauno, septyniolikos metu am
žiaus, Raul Baruchi in East 
Harlem, New York. Jis buvo 
nuszautas, kai jaunuju karas 
vėl prasidėjo in Manhattan. 
Jis buvo perszautas per kaire

ŽYDAS APSUKRUS

I

JERSEY CITY, N. J.—
Gaisras, kuris isžtiko namus 
uždusino penkių metu Patricia 
Fowler ir jos trijų metu sesute 
Dale, ju lovelese. Jųdviejų 
moeziute buvo labai apdeginta 
bet buvo ugniagesiu in laika 
iszgelbeta.

Ugniagesiai spėja, kad gais
ras prasidėjo nuo numesto, bet 
deganezio cigareto.

Anglijos laivas “Ocean Lay
er” apie keturiu tukstancziu 
penkių szimtu tonu laivas bu
vo visu apleistas apie penkis 
szimtus myliu nuo Prancūzijos 
kranto, kai jis užsidegė. Ant 
jo buvo devynios deszimts asz-

tuoni žmones, kuriu tarpe bu
vo ir deszimts Amerikiecziu 
inžinierių.

Vokietijos prekybinis laivas 
“Flavia” buvo toje apylinkė
je ir visus nuo to devanezio lai
vo paėmė. Laivas “Ocean

Layer” tiese telefono dratus 
ant mariu dugno. Visi nuo to 
laivo nusileido in mažus laive
lius ir paskui buvo to Vokieti
jos laivo paimti.

n n n

ausi. Tuo paežiu sykiu kitas 
jaunuolis buvo paszautas in ko 
ja, ir dar kitas buvo nuszautas 
in Lower East Side, New York. 
Policijantai spėja kad czia yra 
atkerszinimas vienos czaikos 
priesz kita.

o o-o

PHILADELPHIA, PA. — 
Vienas Philhdelphijus Žydelis, 
kuriam nepatiko kas metai 
valdžiai taksas mokėti, vis kas i 
metai iszpildydavo visus tuos 
taksu rasztus ir sanžiningai 
užsimokėdavo savo taksas.

Kas metai jis rūpestingai ir 
sanžiningai iszpildydavo visus 
pareikalavimus isz valdžios. 
Ir kas metai jis ant savo taksu ' 
paskelbimo, formos pareiksz- 
davo iszkaszczius, iszlaidas ir 
aukas.

Sulyg jo knygų jis kas me
lai duoda szimta doleriu kas 
sanvaite vienai Kataliku baž- 
nycziai, o savo Senagogai jis 
kas sanvaite paaukoja po du 
szimtu doleriu.

Taksu rinkėjai jam neinti- 
kejo. Buvo sunku tikėti kad 
tas Žydelis butu tįokis duosnus.

Taks rinkimo agentai pas ji- 
užejo pasiteirauti. Žydelis tu
rėjo tvarkoje visus savo cze
kius del tu dovanu.

Tie agentai nustebo, bet vis 
netikėjo. Jie nuėjo pas tos 
bažnyczios kleboną ir jo pa
klausė ar jis pažinsta ta Žyde
li? Klebonas atsake, kad jis ji 
gerai pažinsta.

‘‘Ir kaip tas szimtines kas 
sanvaite” užklausė taksu agen 
tas.

“O, taip, atsake klebonas, 
jis kas sanvaite man duoda 
czeki del viena szimto doleriu.’ 
. ‘Tai tikrai duosnus Žydelis,’ 
pastebėjo taksu agentas.

“Duosnus?” Suriko klebo- 
bonas. “Jis man nei skatiko 
nėra davės. “Jis kas sanvaite
ateina pas mžne praszyti smul
kiu pinigus. Asz jam duodu 
isz kolektbs ir jis man duoda 
czeki!”

Earl Long

GALVESTON, TEXAS. — 
Louisiana valstijos Gubernato
rius, Earl Long, buvo padėtas 
in beproeziu ligonine in Gal
veston. Jis per savo Daktarus 
isz ten iszsiprasze, prižadėda
mas kfid jis paves visa savo li
ga Daktarams in Louisiana 
valstija. Bet kai tik jis išs
pruko isz tos ligonines, jis pra 
dėjo vėl durnavoti ir buvo po 
prievarta nuvestas in kita be- 
prieziu narna, kur jis dabar 
randasi..

Taip panasziai buvo ir su Se- 
nagogos Rabinu.

Szitas Žydelis labai gudriai 
buvo sumanęs. Tas klebonas 
ir jo rabinas jo czekius priim
davo, ir jam smulkius pinigus 
duodavo. O jis taksu agen
tams tuos iszmanytus czekius 
parodydavo ir sakydavo: Sztai 
kiek asz duodu bažnyczioms! ”

Dabar tas Žydelis yra val
džiai skolingas kelis szimtus 
tukstancziu doleriu, nes jo lab
darybės manikavima' tak
su agentai susekė.

------------------------------------------- --
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Kas Girdėt
czev'as turėtu priežasti ežia, in 
Amerika atvažiuoti.

Žmogaus gabumas matas 
yra ne tai, ka jis padaro vėr- 
cziamas aplinkybių, b'ėt ka jis 
padaro priesz ;tas aplinkybes.

Mes kalbame mažai, 
nekalbame apie save.

jeigu

savo

M* -M-*-** -K
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.

Varszavos Užsienio Ministe- 
ris Adam Rapacki nei nenorė
jo kad jo krasztas butu atsto
vaujamas Genevos Konferenci
joje. Jis nenorėjo insakymus 
imti nuo Sovietu.

Rapacki dar vis tikisi kad 
jis 'busi taip sakant tiltas susi- 
neszimui tarp Maskvos ir Va- 
szingtono.

' Prancūzija atszauke 
ambasadorių isz Jugoslavijos. 
Eina gandai, kad Prancūzijai 
nutrauks visus ryiszius su tuo Į 
krasztu.

In Giuglia.no, Italijoje, An
tonio Pollastro pareikalavo, 
kad jo du sūnūs butu suaresz- 
tuoti, už tai kad jie ji iszvilko 
isz stubos, iszprause, apskirto 
ir jam plaukus apkirpo.

VALKATA

Jaunuolio ateitis, kaip ii’ au
galo — isz pirmųjų vaisiu gali
ma spręsti, ko galima isz ju ti
kėtis.

In Sydney, Auštrąlijoje, va
gis inejo in banka ir pareikala
vo' pinigu. Kai kasierius jam 
atsake “Nebūk durnas,’’ tas 
vagis viską paliko ir pabėgo.

Baltike jurose dabar randa
si daug daugiau Sovietu Rusi
jos karisžku laivu. (

Palaimintas- tas vyras, kuris, 
neturėdamas ko pasakyti, su
laiko tai patvirtinti žodžiu.

Amerikoje, per kelis pasta
ruosius menesius bedarbe pra
dėjo sumažėti. Daug pirmiau 
paleistu darbininku dabar yra 
szaukiami atgal in darba.

Isz skambėjimo pažinsi, ar 
indas Sveikas, ar inskiles; isz 
kalbos pažinsi, ar žmogus isz- 
mintingas, ar paikas.

Prez. EisenhoWeris dabar 
tariasi su farmeriais. Jis nori 
žinoti ka jie migliną apie 'tuos 
Naujus Instatymus kaslink 
kvieėziu ir rugiu perteklio.

. Ne viską sakyk, ka žinai; 
vieribk viską žinok, ka sakai.

■II r - ;. .

Prez. Eisenhoweris dabar 
daug daugiau ir daug sunkiau 
dirba, kai Sherman Adams pą- 
si t rauke ir Sekretorius John 
Foster Dulles pasimirė.

Kalbėdamas apie kitu, žmo
gui parodo, kas jis pats yra. '

Eina gandai, kad Vice Prezi
dentas Nixonas 'buvo' baisiai 
supykęs kad Prez. Eisenhowe- 
rio brolis, Milton su juo va
žiuoja in Maskva; Tai neteisy
be. Pats Nixonas ji pasikvietė 
siylkiu su juo važiuoti.

Prez. Eisenhoweris yra pa
sakęs Vice-Prezidentui Nixo- 
nui, kad kai jis nuvažiuos, in 
Maskvą, paklaustu Sovietu 
Priemiero Chruszczevo, kas at
sitiko su tais musu vienuolika 
lakūnais. Amerikos neginkluo
tas C-130 eroplanas buvo So
vietu nuszautas virsz Armėni
jos, Rugsėjo menesi.

Komunistiszkos Kinijos va
das Mao Tse-tung pataria So
vietu Rusijos Premierui neda
lyvauti in virszunes mitinga, 
jeigu ten nebus ir Komunis- 
tiszka Kinija pakviesta.

Pypkes Durnai

Jeigu,

Vaisko Sztabo virszininkai 
nesitiki jokio pavojaus nuo So
vietu Chruszczevo grasinimo 
ir pareikalavimo kad musu 
vaiskas isz Berlyno pasitrauk
tu. Vienok, visiems karinin
kams Vokietijoje insakyta bu- 
dė’ti, ir laikyti savo kareivius 
prisirengusius,

Nekurios poros gyventu 
daug laimingiau;

Jeigu jis nebutu
pacziuotas,

O ji nebutu vyruota!

JA visi pažinojo, nes jiję nuo
lat valkiodavus miesto uly- 

cziu pakampėmis, Iten, kur ga
lima, ‘‘uždirbti.’’

Kuomet jije buvo dar gim
naziste, tai tik taip sau “mei
le” reikszdavo; bet kuomet sa
vo am at a pamėgo, mdte tėvus 
ir pradėjo- laisvai gyventi. Da
bar ji, nei giminiu, nei draugiu 
neturėjo-. Jos prieteliai buvo 
tie, kurie jai gerai užmokėda
vo. z

Stovi szaly ulyezia ir 
na jaunus vyrus:

— Gal eisime?
Gavusi kartu žodi, kakla in- 

trauk-davo ir vėl nusigręžus, 
linksma, kita kalbindavo, nes 
norėjo valgyt, o -darbo buvo- at
pratusi.

Viena karta, Zuzana Susirgo, 
kur tai toli in kareivines va
žiavo “Su vizitą” perszalo ir 
dabar, visu apleista, rūsy bai
gė savo gyvenimo dienas.

Ulyczioje uže, gyvenimas 
viiife virė. Jos vieta kita už
ėmė. Ji jau nereikalinga ! Ji tai 
žinojo, jaute! Ulyczios judėji
mą mate pro rūsio langeli, ku
ris iszejb szalygatvih. Su
spaudė Zuzanai -szirdi. Juk'ji 
ežia mirs-, kaipo atskala žmo- 
nyjos, kaipo nereikalinga, visu 
paniekinta. Juk ir ji gyveno!

Pradėjo Zuzana svajoti. Be
go vaidentuveje jaunyste. 
Kaip buvo gera, kaip miela! 
Turėjo motute, teveli, kurie ja 
rąpniosi^ Molpnos. "

- kibtis jai nesiseke, 'bet vis-igi ta 
. laika ji mielai prisiminė, o to

liau... Toliau ji insimylejo in 
viena, in kita. Paskiau, kuomet 
metusi knygas pradėjo laisvai 
elgtie-s, koks -ten kareivis ja nu
girdės, atėmė jos nekaltybe ir 
pastūmė in szi, kekszes kelia. 
Toliau nieko. Dar liga buvo 
gavusi, bet apsigyde. Atmena 
ji kaip tėvai ja prakeikė. Tai 
skaudžiausia! Paskui, jieszko- 
jo dar meilužio, kad su juo, 
nors be szliubo gyventi. Sura-

klabi-

do ta Vaikina, kuris pirmas ja 
panaudojo. Prasze jo, jos neap- : 
leisti! Bet veltui! Tas ja atstu- - 
me. Paskiau, prasidėjo baisus 
gyvenimas. Tekdavo jai būti 
visur. Nakvodavo pas didelius 
senus ponus ir pas jaunikai- 
czius. Visi, iszvakaro gražiai 
vaiszindavo-, paskiau ryte, isz- 
mesdavo ja pro duris. O kaip 
jai norėjosi su vienu isz vyru 
visuomet gyventi! Tik, vyrai 
jos nesuprato ir skaitė ja. pasi- 
leidele. Dabar ji vienui viena. 
Mirtis artinas. Nei gyvos dva
sios prie jos nėra. Niekam ji 
nereikalinga! ,

— Ak! Dieve mano! Gel
bėk mane! Pro verksmus su- 
szuko-, pamaėziusi kampe vor
tinkliais apaugusia Dievo ,mu- 
ka.

Verke ilgai. Atsiminė kaip ji 
eidavo bažnyczion, buvo lai
minga, tikinti.

Vėliaus dienomis miegoda
vo, naktimis trankydavus. Ne
atmena. jau 'kiek metu kaip ji 
taip gyvena. Jau pradėjo sen
ti. Seni pažystami, kurie jos 
buvo reikalingi, vieni apsive
dė, kiti rado- jaunesnes, treti 
jau nuseno- ir nereikalavo nie
ko.

Ji viena. Ji nusidėjėlė. Bet 
kas ja pastūmė in ta kelia?

Ji mirszfa. Daro gailesti už 
nusidėjimus.

Paskutiniai jos žodžiai bu
vo : Buk prakeiktas, kuris pir
mutinis atemei mano nekalty
be!

bego visokios mintys.. Staigai 
patemino kaip Tamosziusi isz- 
eme ka toki žibanti isz szuple- 
dos ir insidejo in užpakalini 
kiszeniu. Pribėgo prie pecziaus 
rodos kad nieko nepatemino.

Vanduo pradėjo užvirti, bet 
Ona, ant to visai netemino. Da
bar suprato koki darba. jos vy
ras ketina, atlikti. Akys jos 
staigai praszvito nes dingitele- 
jo jai in galva, geras užmany
mas.

.;.
Koįžnam didesniam mieste 

randasi panasziu nelaimingu 
merginu, o merginu jaunute- 
liu, kurios mylėdamos pasiro
dyt, nieko nedirbt ir turėti ge
rus laikus, pardavinėja savo 
kunus tiems, kurie paaukauje 
kelis dolerius, bet neatsimena

— Nutrauk taji katilėli 
nuo pecziaus, nes jo sznioksztį- 
mas man neduoda ramybes, 
paszauke Jamoszius labai už
pykęs, prineszdamas prie lupu 
puoduką arbatos.

Ona priėjo prie .pecziaus. Pa
ėmė verdanti katilėli, prisiar
tino prie vyro pecziu, ranka jai 
sudrėbėjo ir staigai sukliko 
kada, nelaime atsitiko. Tamo- 
szius suriko kaip sužeistas žvė
ris. Ona. pradėjo nupleszinet 
marszkinius nuo jo pecziu kur 
verdantis vanduo ji dalypste- 
jo. Katilas gulėjo tuszczias ant 
grindų.

Perejo keliolika dienu kol 
Tamoszius galėjo apleisti lova. 
Kaimynai dagirde apie nelai
me pradėjo atsilankyt pas Ta
moszius atneszdami malku, 
augliu ir maisto, o paszauktas 
daktaras prižiurinejo ji už dy
ka. Praėjo visa sanvaite kol 
Tamoszius galėjo iszeiti isz 
stubos, o in kėlės sanvaites po 
tam nuėjo atlankyt savo drau
gus pas Szmita.

Ilgai ten neužtruko n-espar- 
ejo namo in kėlės miliutas.

— Mano szirdžiuk, 
Tamoszius in Ona. 
tikra 
mane 
niu.

tarė
Buvo tai

Dievo apveizda kada tu 
apliejai karsztu vande-

No'^ “ant 'baisios’Stteities kaip" szito
ji nelaiminga sziam apšakime

— GALAS —

ISZGELBETAS PER
VERDANTI

VANDENI
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Pirkie U. S. Bonus! M Pirkie U. S. Bonus!

Dažnai mes pasipasakojame 
savo menkus trukumus, kad 
kitus iritikius, jog neturime di
desniu.

Paezto Sztabas norėjo pacz- 
ta dar labiau pabranginti, bdt 
Kongresas nesutiko. Reiszkia, 
nors del kiek laiko paezto siun
timo kasžtai pasiliks kaip ir 

■yra. ■

Kiekviena karta, kada atve
riame savo- 'burna, 
žmonėms pažvelgti 
minti, ar ji gražiai 
szvari ir vertinga?

leidžiate 
in Jusu 

aprengta,

Vice-Prezidentas Richard 
Nixoilas nori kad Virszunes 
Susirinkimas butu laikomas in 
San Francisco miestą., Oalifor- 
riijoje. Prez. Eisenhoweris su 
juo nestttinka. Jis nenori kad 
tas susirinkimas bet kur Ame
rikoje butu laikomas. Jis neno
ri kad Sovietu Rusijos Chrusz- Saule Publishing Co., Mahanoy City, Pa

lis žinojo gana gerai kad Ta
moszius neturėjo pinigu ant 
pragierimo. Suprato kad jam 
kas turėjo fundyti, kad ji vel
niai paimtu už tai. Pradėjo ji 
dabar tuom labai rūpintis.

— Kas tau inlindo in gal
va, mielas Tamoszeli? Ar ma
nai aplaiky'ti koki darba?

— Taip manau aplaiky’ti 
daiba ir da koki!

Bet, Ona nebuvo tvirta savo 
vyro ir pradėjo nerimaut kad 
ne viskas yra gerai!

— Sulaužysiu viena isz 
krėslu ant kuro del pecziaus 
padaryk man puoduką arbatos 
ir eisiu.

Turi kur eiiti? O kur tu 
eisi sziam laike, vėlyba, nakti?

— Eisiu pas Szmita pasi
tikti su savo draugais.

— Ar-gi tu Tamoszeli, ži- 
na i kelinta jau valanda ir jog 
jau laikas kada Szmito vieta 
yrh uždaryta?

— Beit užpakalinis kamba- 
ris yra atidarytas!

Ona pradėjo ka toki kalbėti 
sau po nosia: “Isztikruju szia 
nakti velnias nemiega! Kokiu 
-budu gali ji užlaikyti namie 
savo vyra? Dasiprato- kad Ta
moszius mausto ka pikto.

Kada vanduo pradėjo virti 
ant pe-eziaus, per galva Onos

— Nesuprantu ka tu kalbi, 
atliepe Ona manydama kad 
jisai dasiprato kad ji tai pada
re tyczia. kad ji užlaikyti ta va- 
kara namie.

— Matai, mano miela, asz 
taja nakti ketinau eiti, Dieve 
atleiski© mano prasikaltima, 
ketinau eiti su keliais drau
gais atlikti viena “darba”. 
Kada jie manes nesulaukė, 
draugai nuėjo patys. Dabar vi
si randasi kalėjime.

Ona tylėjo. Isztikruju Dievo 
apveizda, atėjo in laika, per jos 
sumanymą. Ar-gi ji nesimeldė 
kad jai Dievas duotu pajiegas 
ant iszp-ildymo to, ka ji ketino 
padaryt ? Ar-gi tai nebuvo ge
ras užmanymas?

— Tai da ne viskas, mano- 
miela. Sutikau savo sena bosą 
kuris man pasakė kad fabrikas 
aplaike dideli užkalbinimą ir 
pradės dirbti. Prižadėjo jis 
duoti man darba rytoj.

—- Acziu Visogalincziam 
Dievui!

Su tais žodžiais Ona paėmė 
skepeta ir nuėjo in kropia nu
sipirkti sziek tiek maisto su 
vilczia užmokėjimo kada vyras 
parnesz pirma pede.

—PABAIGA------

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IK T. 1.

No. 101—Kapitonas Velnias. 
r'ttlKu.e a(ira»'4yuh»b, d i d fe I *•

knyga, 4-04 puslapiu, 50o.
No.102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliązkas apraszy- 
inas, 202 pas, 50c.

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

No.lll—Sziupinis (3- dalis) 
talpinąs! 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, 20o.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Bažan- 
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; Lūoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20o.

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

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

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

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

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

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; 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
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. '61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, N uogai is. 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
ta 20c.

lapiu, 20c.
No.158—A p i e Kapitons* 

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Mrszke Medžiai; 
Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvalgi 
dės ir Kitus Dangiszkus Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Bndyne. 
Apie 100 pnėlapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklansytn Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20&

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
i Gudras Piemenis; Isz Ko Susi

darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20o.

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

KHoklbi Knygos

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

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

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

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viešai. Jesuso Kristuso 
15c.

No.197—-Grandus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal seno-viszko 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;

NF* Užsisakant knygas !*• 
ežio 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.

ISr* Nepamirszkite dadetl 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ani 
szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, pa. - U. S. A.

Giuglia.no


“SAULE’ ’ MAHANOY CITY, PA.
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ĄTSIAIINE man sziandien is
torija isz mano gimtinio 

kaimo; kuri atsitiko da už ma
rio jaunu dienu!

Buvo tai ipaskutinis persta- 
timas žmogiszko gyvenimo ku
ris jau baigėsi ant szio svieto. 
Vargingoje grinczelyje, prie 
sienos stovėjo supuvus lova, 
prie lovos sulužias krėslas, ki
tokiu rakandu nesirado, nes 
riiažam kambarėlyje ne buvo 
vietos. Už tai du senukai, su
lenkti sunkiu darbu sėdėjo ant 
IbVos. Apie penkėsdeszimts 
metu abudu kovojo su gyveni
mu ant erszketinio kelio gy
vasties, su geresnio' gyvenimo 
ant erszketinio kelio gyvasties 
Su geresnio gyvenimo ant 
sziam gyvenime.

Teip susilaukė seneliai ir da
bar sėdi ant lovos. Senelio gal
va nulenkta ant krutinės, su il
gais žylais plaukais, nes ne bu
vo pinigu už ka nusikirpt. Lu
bosią kabojo užgesus medine 
pypkute, nes tabako ir nebuvo 
už ka nusipirkt, o sudėtos ran
kos rodos in malda radosi ant 
jo keliu. Akys insmeigtos in 
žeme, apie ka maustė, galima 
gerai buvo' supranti.

Sena jojo gyvenimo drauge, 
baigė valgyti isz molinio blu- 
dėlio. Teip, buvo tai vienatinis 
molinis bludelis ir vienas 
szauksžlfas kokius senukai 
drauge naudojo, nes nieko dau
giau neturėjo. Senuke ir buvo 
nubudus ir turėjo akis in- 
šmėigtas in žeme, hegkledama 
nuryt vargingo valgio, kuri 
la'ike ant szaukszto.

Viražui lovos ant sienos ka

bojo penkios potografai, buvo 
tai paveikslai juju penkių su
augusiu sunu. Puikus vyrukai. 
Vienas su akuloriais ant akiu, 
kitas aficieriaus mandieroje1, 
o terp kitu ir tasai, pas kuri ra
dosi ant ‘‘loskavos duonos.”

Paveikslas iiuliiidusiu sene
liu, duos mums dasiprast dau
giau ne kaip ilgi apraszymai.

. Senas Dobilas buvo taja die
na šūde paduoti skunda prie 
savo sunaus.

Jeigu sūnūs skundžesi ant 
tėvu, tai yra labai liūdna, 'bet 
jeigu senelei tėvai skundžia, 
vaikus priesz suda, tai žmo
gaus gyvenime yra liūdniau
sia.

Skunda Dobilas surasze pats 
o* buvo tai gana ilgas skundas, 
ba net ant šziesziu puslapiu po- 
pieros. Surasze pats, ba netu
rėjo pinigu idant duoti kam ki
tam suraszyti, o priek tam, ne
norėjo idant žmonys žinotu 
apie jo szirdies skausmą. Juk 
ant svieto randasi visokiu žmo
nių ! Ne kurie pasigailės, o ki
ti pasakis: ‘‘kaip sau senei pa
siklojo, dabar iszsimiegos,” o 
tai reiszke, jog negali ant nie
ko rugot, ba sau visame yra 
kaltas.

Pakol gyvenimas buvo da 
sziokis tokis, skundėsi ant pats 
save, bet kada jau negalėjo to
linus iszlaikyt, nutarė sunu ap- 
skunst in suda. Todėl surasze 
pats skunda, o rasze per kėlės 
diena su drebanezia ranka ir 
tankiai turėjo ilsėtis, nes prie 
to nebuvo papratęs, arba tan
kiai per aszaras nieko nematė. 
Ant tuju puslapiu butu užitek-

tinai paraszyti kelis žodžius, 
kurie už vardytu nelaba sunu 
latru.

Nunesze skunda in miestą in 
suda; lenais priėmė skunda ir 
užrasze in knygas teip, kaip ji
sai kitados užrasze visa savo 
gaspadorysta sunui. Sugryžo 
namo, o už keliu dienu aplaike 
paraginima in suda. Sztai 
sziandien turi jisai eiti in suda 
del teismo.
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JONO ANDRULIO
...GAMYBOS...

Lietuciszki Sūriai!

^t**«<**«***««***********’»

Sako kad tuszezia galva, 
Bris tuszezia, visada, 

Ir drabužis tokia puodynia 
uedabys, 

Jeigu katras yra kvailys, 
O kaip tgi juokingai 

iszrodo, 
Jeigu katras ant pono 

iszrodo, 
Žiūrint ant tokio žmogaus. 
Reike su galva, palinguoti, 

Tokio sutvėrimo gailestuoto
Proto ir mokslo neturi, 

,Nežino kaip rakti,
Savo vardo nepasiraszo, 

Kada, reike tai kito praszo, 
Kad tokis protą turėtu, 
Ant paredalu, nežiūrėtu, 
Gramatika nusipirktu, 

Nors sziek tiek iszmoktu, 
Da yra ir tokiu kvailu, 

Ka, szalinasi nuo Lietuviu, 
Angliszka popiera nuspierka, 

Norint skaityt nemoka, 
Kad pa,veiksliu nematytu, 

Tai adbula laikytu.
Taigi, mokytis nenori, 

Ba kvaila puikybia turi. 
Galėtu koki amata iszmokt, 
Tai galėtu augsztai szokt, 

Ir kaip katinas, pūstis,
Savo lupa skustis.* * *

Jus Karbono pavieto 
Mergicos susivaidykite, 
Naktimi in Pottsvilles 

nesutrankykte, 
Ba, jau žmones juokėsi, 

Ir labai piktinasi.
Asz apie jus visus triksus 

gerai žinau, 
Ba nuo žmonių girdėjau, 
Beit da dabar nutylėsiu, 

Kita syk varda ir pravarde 
pasakysiu.

“Talmudo Paslaptys”

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.

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

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

ŽYDU TIKYBOS
Labai užimanti apysaka 

Per paczta; 25 Centai 
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., O.S.A.

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

Per visa naktį neužmerkei 
akies. Ant stalo gulėjo naujas 
puslapis popieros, konia, visas 
užraszytas, nes užrasze sau ne
kurtuos skundus kurtuos buvo 
iižmirszias paduoti pirmam. 
Pasikėlė senukas, užžibino 
lampa, parašze idant neuž- 
mirszt ir teip rhszydavo nau
jus atsiminimus‘per visa nakti.

Atsikėlęs išz ryto, apsirenge 
sulankstė popiera insidejo in 
surdota. Išž tosios popieros 
skaitys savo užinetinejimus 
prieszais sunu del sudžiaus. 
Senukas su lazda rankoje, su- 
pliszusiais czebafais ėjo in šil
dą ir manšte ka kalbės sude.

—■ Alia, butau iižmirszias, 
kalbėjo in save, turiu ir tai pa
sakoji, jog jau nuo keliu metu 
kaip esame ant loskavos duo
nos, negalime suszildyt mušu 
mažo kambarėlio žiemos laike. 
Norints sūnūs pastate peežiu 
pagiai sutarti, bet ne pastatė 
kamino, žiemos laike' turime 
gulėti apsirengia ir da negali
me suszildyt musu sustingusio 
kurio. Viską pasakysiu! Pasa
kysiu kaip' mils sūnelis maiti
na, aršžiau už savo šauni. Duo
da mums penkis svaras drus
kos ant meto ir tai tokios, ka 
del aviu duoda. Szito ne para
ižiau: kas sanvaite mums pri
žadėjo duoti ežyštus marszki- 
nius, bet, neužraszyta kokiam 
vandenie turi būti iszskalbtb'š 
tarnaite skalbia juos pamazgo
sią.

O gal szito neprivalau kalbė
ti, jog- vakar siuiėlis'arit manes 
užpyko, už tai, dėl ko ji pa- 
szaukiau priesz suda ir kirto 
man su ranka per veidą, jog 
net sukritau ant žemes. Skau
dėjo man galva,, bet sziandien 
jau neskauda, tiktai mano szir 
dis baisiai skauda, o kaip 
skauda!

Taja ranka, kuri mane kirto 
vakar, vedžiau mano mylima 
sūneli in mokslainia in bažny- 
czia, o kada rankute buvo su- 
szrilu'š, tai jaja szildžiau savo 
kvapu. In taja ranka nesenei 
indejau visa mano turtą, tikė
damas, jog ant senatvės mane 
srinus priglaus, o toji ranka 
mane perkirto ant žemes!

Kada inejo in miestą, blu- 
džiojo po ulyczias, pakol atė
jo galanda kada turėjo stoti 
sude. Ant galo inejo in dideli 
murini narna. Buvo tai sūdąs, 
i Sūnūs jau stovėjo karitory- 
je. Pirma karta stojo akis in 
aki, tėvas prieszais sunu. Ko- 
jos jam drebėjo, o galvoje pra
dėjo dunddt, apsidairė kur ga
lėtu truputi pasilsėt. Tame, du
ris kancelarijos atsidarė, o 
rasztininkas paszauke:

— Dobilas tėvas ir Dobilas 
sūnūs, tegul stoja priesz suda.

Nieko nekalbėdami inejo 
abudu in suda.

— Jaunas Dobilas apskun- 
stąs per tęva, paszauke sudžia 
in jaunesni, bėt tuo jaus už
klausė senuko:

— Ar norite kalbėti seneli 
prieszais savo locna kūdiki?

— Asz ežia da turiu antra 
skunda, kuri surasziau,atsake 
senukas. Sieke ranka in kisze- 
niu.
l —• Paantrinu, kalbėjo su
džia, teismas prasidės, ar nori-

ower
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tMaTURALLY, the/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 rhe making of these 
Invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the paperšl 
Check the perfect fdfth; of these invitations with people who

> really khbwl Come iril We will be happy
—> to show you the “Flower Wedding Line?

your invitations and 
announcements must
be flawlessly 
correal

Le card*’ '

JOHN ANDRULIS. Pres.
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Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
SAULE - Mabandy Cfty, Ffc.

te kalbėti prieszais sunu?
Senas Dobilas gylei užsi- 

manste, popiera paliko kisze- 
niuje isztraukdamas tuszezia 
ranka.

—. Jau nekalbėsiu, sunūs 
butu nubaustas. Del tojo mažo 
trupinėlio gyvasties neužsimo 
ka, jau ne ilgai gyvensiu ant 
svieto, nekalbėsiu ’nieko, gal 
koki laika su motina iszlaiky- 
sim kartu gyvenimą. Sugrąžy
ki e man skunda ponas sū
džiau !

— &e, to negalima padary
ti!

— Na, tai sau ji pasilikit, 
asz turiu kita. Apsisuko senu
kas ir isže jo.

Senukas žinodamas gerai, 
jog jam sūnelis ne duos jokios 
paduszkelės in graba po galva, 
ritėjas namo, pasiuvo sau pats 
paduszkaite, iszkimszo sausaįs 
lapais ir indejo in vidų antra 
skunda kal'bedahias:

— Taji antra skunda pasi
imsiu su savim ant anuo svie
to ii* paduosiu paežiam Viesz- 
paeziui, Augszcziausiam su- 
džiui, kuris teisingai nusprens 
mano skunda prieszais mano 
locna kūdiki.

—GALAS—

ISZGELBETAS PER
VERDANTI

VANDENI

— Geriau apsivesti su mo- 
tere kuri verke, ne kaip su to
kia, kuri rauna plaukus!

Pirkite U. S. Bonus

yiDURYJE mąžos grinczelesi 
nebuvo szilezia.u kaip lau

ke. Vejas pute per plysziute lan
gu ir duriu. Tamoszius su savo, 
paezia Ona sėdėjo susiglaudei 
prie pecziaus kuriame vos ra
dosi sziek tiek szilumos, nes 
nesirado šluboje daugiau ang
lių.

Sztai Tamoszius pašzoko 
nuo kreses ir pradėjo vaiksz- 
czioti dideliais žingsniais po 
varginga grinezele, kalbeda.- 
mas:

— Taip ilgiaus negali būti, 
Onuk. Turiu gauti pinigu. Mu
su mažiiilėlis negali ilgiaus 
kentėti varga.

Onos akys seke paskui ji 
melsdama:

— Melskis, Tamoszeli, mels
kis in Dieva Visagali.

—- Taip, melskis, jau asz 
iszmeldžiau visus savo pote^ 
rilis kiek tik mokėjau. Szveriti 
turi pilnas rankas tuju maldų 
vargszu, kuriu sziandien ran
dasi milijonai. Juk žinai seno
vės priežodi: ‘‘Tam Dievas 
prigelbsti, kuris sav’e gelbsti”, 
geriau bus kad asz pats sau 
prigelbėsiu ir szi vakara pra
dėsiu gelbėtis pats.

Tamosziaus žodžiai nemažai

:...... .......

nustebino ir surūpino Ona. Ka 
jisai sau mane kada isztare 
tuos žodžius “ prigelbėsiu pats 
sau?” Ona suprato kad Tamo- 
szius miane ka tokio blogo pa
dalyti ir atsiminė staigai anti 
žodžiu savo, senos motinos: 
‘‘Velnias prigelbsti tiems ku
rie tinginiauja.”

Kitados jos Tamoszelis buvo 
paklydęs žmogus būdamas 
jaunu, bet, nuo kada su . juom 
apsivedė, paliovė savo paszė- 
luma ir apsimalszino, būdamas 
gera žmogum. Net nuo kada 
užėjo bedarbe ir neteko savo- 
gero 'darbo, pradėjo susiramyt 
Szmito kareziamoj ir nekarta 
pareidavo girtas namo. Dievu-

(Tasa Ant 2 puslapio)

SAPNORIUS

I
Bu 283 Paveikslaiz j j

160 Puslapiu ;!

8 ool. ilgio, Paarto t; 
Iszaiszkiiia sapna ir kM ' * 
ateitojo stosis. Su priedu , į 
planatu ir visokiu burtu.

Knyga in minksztoa po- '1 
pieroa virszelluoM. :: 1: ’ i

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu: ! [

Tiktai, . . .11.00 ;
Saule Publishing Oo., j[ 

Mahanoy Oity, P&..U.&A. ! j
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Žinios Vietines
baisiai

— Ponas Vincas A. Donel- 
la, savininkas Donella Electric 
Supply, 228 E. Centre uly., Ma
hanoy City, pranesza buk jisai 
užveda elektrikine szviesa in 
namus, szitorus ir kur tik yra 
reikalinga elektrikine szviesa. 
Taipgi parduodu fikszczers pi
giau ne kaip gausite kitur. Už
veda. varpelus prie duriu, taiso 
elektrikinius prosus ir kito
kius elektrikinius intaisus. At
eikite pas mane jeigu manote 
užvesti szviesa arba permain- 
nyti savo narna pagal naujau
sia' sistema, o asz mielai suteik
siu jum kainas, prekes. Apsi
imu isapildyti didelius kon
traktus. Duokite pirmybia sa
vo tautiecziui, pakol eisate kur 
kitur. Acziu. Su pagarda, 
Vincas A. Donella, telefonas: 
Mahanoy1 City, Nr. 1480.

Pottsville, Pa.—
Ponia Elzbieta Dumcziuviene, 
43 metų amžiaus isz miesto,• 
kuri buvo priimta in Gėrėjo- 
Sama.rijiecz.io ligonibute del 
.gydymo, ir operacijos pareita. 
Sereda, pasimirė Petnyczioj 
5:10 valanda popiet.

Isz Lietuvos.—
Raižytojas Petras Vaicziunas, 
mirė Birželio 8-ta diena. Ži
nios buvo skelbusios, kad P. 
Vaicziunas gyveno Vilniuje, 
sirgo džiova. Buvo poetas ir 
dramaturgas. Buvo gimęs Bir
želio 29-ta. diena 1890 metuose, 
isz Piliakalniuose, Ukmergės 
apskrity1. >

zidentui Eisenhoweriui apie 
mitingus. Bet iszrodo kad jis 
mažai ka galės reportuoti, nes 
toje konferencijoje beveik nie
ko nebuvo nuveikta.

Jis teipgi asmeniszkai da- 
nesz Senatui ir Kongresui apie 
ta konferencija.

Tikimasi kad jis teipgi kal
bės in visus Amerikieczius per 
radiją ir televizija.

Ta Genevos konferencija te. 
sieis per szeszias sanvaites, bet 
nieko nenuveike.

Kiek buvo galima isz kalno 
dažinoti, tai Ponas Herter kal
tes apie szitus punktus:

1— Sovietu Premieras Niki
ta Chruszczevas visas pastan
gas deda kad kitos tautos butu 
priverstos suszaukti virszunes 
mitinga, kuriame jis taip labai 
nori dalyvauti.

2— Chruszczevas dabar taip 
drąsiai straksi, tikėdamas kad 
Vakarines tautos tarpu saves 
nesutinka.

3— Anglijos Užsienio Sekre
torius dar vis turi vilties 
kad bus galima susiszneketi ir 
susitaikinti su Sovietais ant 
Rytu Berlyno klausimo. Ang
lai dar vis tikisi kad kas gero 
iszeis jeigu virszunes konfe
rencija bus suszaukta.

4— Jis nori su Prezidentui 
Eisenhoweriu pasitarti ir da
žinoti ar užsimokėtu vėl grysz- 
ti in ta Geneva konferencija 
Liepos trylikta diena. Musu 
Užsienio Sekretorius nemisli- 
na kad kas gero isz tos konfe
rencijos iszeis.

SKAITYKIT

PLATINKIT!

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .if...
RASZYMO

; 64 pus. Did. 5x7 col.
; Dabar Po 25č.
Į Saule Publishing Co.,
Į Mahanoy City, Pa., U.S.A.

SENATAS NEPRI-
EME ŽYDELIO

Eisenhoweris Sako: 
Kad Jis Neteko Gero 

Darbininko
WASHINGTON, D. C. —

Senatas Prezdentui Eisenhow- 
eriui, kaip ir in veidą davė kai

jie nubalsavo nepripažinti jo 
i paskirta Prekybos Sekretorių, 
Lewis L. Strauss. Balsavima 
buvo keturios deszimts devyni 
taisai priesz,- ir keturios de 
szimts szeszi už jo paskyrima.

Tai pirmutinis sykis net nuo 
j 1925 metu, per Prezidento Coo
lidge administracija, kad Pre
zidento paskirtas žmogus bu- 

| tu Senato nepriimtas! Jis yra 
tik asztuntas tokis žmogus, 
Amerikos istorijoje, būti taip 
Senato nepriimtas.

Czia pasirodo kad Prezident 
o Eisenhowerio intaka ant Se
nato ir ant Kongreso mažėja.

Kai Senatas taip priesz Le
wis Strauss taip nubalsavo, 

, Prezidentas Eisenhoweris laik 
; rasztininkams pasakė, kad jis 
Į i neteko labai gero ir intakingo 
I pagelbininko. Jis sake kad vi- 

i si Amerikiecziai neteko labai 
i gabaus vado, Pono Strauss as- 
i menyje. Jis toliau aiszkino, 
J kad Ponas Strauss buvo gar- 
; tingai tarnavęs in atsižymejes 
1 po keturiais Prezidentais.

Po Senato balsavimu, Ponas 
Strauss buvo nuėjės pas Prezi
dentą Eisenhoweri pasiszne- 
keti. Jis sako, kad jis nepyks
ta ir nesijauežia ingeistas nes 
czia visi turi pilna laisve ir ga
li balsuoti, taip kaip jiems pa
tinka.

Senatorius Anderson, Dem
okratas isz New Mezsiko buvo 
isz pat pradžių prieszingas Po
nui Strauss, ir czia iszrodo kad 
buvo jo pergale. Teipgi jam 
prieszinosi Senato daugumos

vadas, Johnson isz Texas.
Bet iszrodo kad czia buvo 

daugiau taikoma in Preziden
tą Eisenhoweri, negu in jo pa
skirta Elauss.

Senatorka Margaret Chase 
Smith isz Maine valstijos da
bar savo moteriszka pagieža 
lieja ant Prezidento Eisenhow
erio. Kur tik ji gali, ji dabar 
Prezidentui kelia pastoja.

Eisenhoweris dabar mato, 
kad ne visi su juo sutinka, ir 
kad jis negali visus valdyti ar 
stumdyti. Jam tai baisiai ne
patinka, nes jis kaipo karinin
kas, buvo pripratęs matyti 
kaip visi szoka, kai tik jis isz- 
sižioja.

10 DARBININKU
* ATLIEKA
60 VYRU DARBA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

m.., du 
minksz- 
sustrai-

s a. v o

GENEVOS
KONFERENCIJA

UŽSIBAIGĖ

Jeigu Permainote
Savo Adresus 

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto 

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!

in

ka, tai musu kariszkos valdžios 
kontraktai. Bet ir czia masal
uos pradeda iszstumti eilinius 
darbininkus.

Vienas ir mažas pavyzdys: 
Traukiniai variuodavo anglis. 
Tai buvo darbas mainieriams 
ir darbas “firemonui“- kuris 
kurdavo traukinio inžino pe- 
cziu. Dabar nereikia nei tu 
anglių, nei to “firemono“ ant 
traukinio ir pagaliau nereike 
nei to traukinio! Nes eroplano 
lakūnas, pats sau vienas nu- 
vesz visus, kur jie nori nuva
žiuoti, patogiau, ramiau ir 
greieziau.

Ar mums patinka ar ne, 
rasztas jau antsienos paraszy- 
tas: “Darbininko dienos su
skaitytos!“

AMERIKOS
BOMBNESZIS

Rytu Komunistu 
Paszautas

— Vasaris!
— Almerikiecziai 

mėgsta szvesti ir iszkilmi'ngai 
apvaikszcizioti “Motinos Die- 

. na.“ Bet kai ateina “Tėvo Die
na“ Birželio 21-ma, tai retas 
kuris atsimena, kad ta diena 
yra paskirta h' paszvėsta pa
gerbti savo tėvus. Raszytojai, 
dainiai ir poetai daug priraszo 
apie Motina ir Motinos meile, 
bet tyli kai prisieina tęva pa
minėti. Ir tai keistas dalykas 
kad vien tik Amerikoje tėvas 
yra taip pastumtas in szali. Ki
tu krasztu žmones daug labiau 
gerbia ii’ vertina savo tėvus ne
gu Amerikiecziai. Gal czia mu
su pramone kalta. Amerikoje 
moterys ne tik per daug lais
ves turi, bet dažnai ir geres
nius darbus už savo vyrus tu
ri. Ir tas visam krasztui ne ge
rai. FBI policijos virszininkas, 
J. Edgar Hooveris sako kad 
tiek daug jaunu neklaužadų ir 
ražbaininku randasi Ameriko
je už tai kad tėvo drausme yra 
musu kraszte ipanaikinta,

— Seredoj pripuola Szv. 
Jono Kriksztytojo, o Tautisz- 
ka Vardine: Pupuolis. Ir ta 
diena: 1945 m., Generolas Ar
nold pasakė kad Amerika turi 
pasilaikyti Salas Pacifiko van
denyse del savo apsaugos; 
Į941 m., Prez, Franklin D. 
Roosevelltas pasižadėjo kad 
Amerika stos Rusijai in talka 
ir tuojaus insake paleisti, su
gražinti suszaldytas Rusijos 
pinigus, apie keturios deszimts 
milijonu doleriu; 1947 
szimltai tukstaneziu■ ( . ... tos anglies maimenu 
kavo, pareikszdami
priesžtara vima priesz ta ‘ ‘ Taf t 
Hartley Byla;“ 1950 m., 58 
žmones žuvo kai didelis eropla
na s nukrito in Lake Michigan 
ežero.

— Mainieriu, Vakaeijos, 
prasidės Birželio 27-ta diena ir 
tesis ligi Liepos July 11-ltai 
dienai.
—Ketverge pripuola Szv. 

Vilimo-, ir Szv. Lauryno, o 
Tautiszka Vardine: Baniute. 
Ir fa diena: 1950 m., Sziaures 
Korieeziai užsipuolė ant Pietų 
Korėjos žmonių; 1942 m., Fin
land! ja paskelbė kara priesz 
Rusija; 1530 m., Martinas Liu
teris buvęs Kataliku ba.žnyL 
czios kunigas, paskelbė savo 
prieszta,ravima priesz Katali
ku baižnyczia.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Jono ir Povilo, o Tautiszka 
Vardine: Jausius. Ir ta diena: 
1945 m., Tautu Sanjuuga su
tverta San Francisco miesteį 
Califomi joje; 1941 m., Popie
žius Pijus Dvyliktasis iper de
vinta Eucharistini Kongresą, 
susirinkimą, perspėjo kad 
“Juodas Pagoniszmas“ gresia 
visam svetini; 1917 m., Ameri
kos pirmuosius Armija, pribu
vo in Prancūzija, kai Amerika, 
buvo paskelbus karai priesz 
Vokietija, Balandžio 6-ta, die
na. Pirmieji kareiviai isz,plau
ke isz Amerikos Birželio 14-ta. 
diena. Iii dvylika dienu Ame
rikos kareiviai jau marszavo- 
per Paryžiaus ulyczias,; 1957 
m., Žaibas trenke in Lebanon, 
Pa., Chemical kompanijos fab
riką, gaisras kylo, kuris kom
panijai kasztavo keturis 
tus tukstaneziu doleriu, 
penkiolika ugniagesiu 
•sužeista. *

WASHINGTON, D. C.— 
Amerikos Sekretorius Chris
tain parskrido namo isz Gene- 
vos, kur konferencija užsibai-

START OF THE
SECOND
AMERICAN REVOLUTION!

U. S. Sekretorius 
Christain A. Herter

i

be del trijų sanvaicziu. Jis da 
bar iszduos pilna raportą Pre-

Pirkite U. S. Bonus
NOW”

Lets ALL

Again, a shot heard around the world 
. — the charge that fired Russia's man

made moon. Again, an urgent call for 
Americans to help in a time of crisis.

Today, a revolution must take place, 
not on the battlefields of Concord and 
Lexington, but in our country’s class
rooms. For with the launching of Sput
nik, a challenge was also launched .. . 
a challenge to our entire system of edu
cation. Ta answer this challenge, we 
must raise our sights and re-examine 
our standards. In addition to standards 
of educational excellence, these in
clude standards of student goals for 
achievement, as well as increased re
spect for intellectual attainment.

Some of our schools are excellent

right now. To raise the others to their 
level is our immediate pressing task — a 
task in which every citizen must help.

The important thing is for all of us 
to start thinking and acting on school 
problems immediately, and to face up 
to the fact that achieving desired goals 
w-'ll cost money. But let's remember 
that every cent we spend is for the 
future of our children, and of our 
nation. And the way we can. achieve 
these first-rate schools is for every fam
ily in Ainerica to give education a 
primary claim on the family income.

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

LET'S ASK OURSELVES THESE QUESTIONS: 
YES ND 

□

TOKYO, JAPONIJA.—
Komunistu M-16 kariszki ‘ Jet’ 
eroplanai apszaude Amerikos 
Laivyną bombneszi, virsz tarp 
tautiniu mariu, viena musu jū
reivi labai sužeisdami.

Laivyno didelis P-4M, Mer
cator bombneszis vos, ne vos, 
parszliubavo septynis szimtus 
myliu in Miko Air Base, netoli 
Eukouka, ant Kysysuku salos.

Ant to eroplano, bombneszio 
buvo keturiolika karininku, ir 
jūreiviu.

Du ar daugiau “Jet“ karisz- 
ku eroplanu, su Sovietu ženk
lais ta bombneszi apszaude. 
Tie eroplanai buvo ar isz Ko- 
munistiszkos Kinijos, Sziau- 
rines Korėjos, ar staeziai isz 
Rusijos.

Tai buvo pirmutinis tokis 
invykis nuo praeito Lapkriczio 
menesio.

Sužeistas Amerikietis yra 
Donald Eugene Corder.

To eroplano, bombneszio la
kūnas, trisdeszimts penkių me
tu amžiaus Leitenantas -Ko- 
mandorius buvo Laivyno Szta- 
bo pagirtas, kad jis taip suma
niai ir saugiai ta savo paszau- 
ta eroplana parvežė namo.

Valdžios Sztabas, Vaszing- 
tone sako, kad tas užsipuoli
mas ant musu bombneszio bu
vo ir yra nedovanotinas. Ame
rikos valdžia pareiksz savo 
protestą priesz toki užsipuoli
mą. <

szim- 
apie 

'buvo

i
* * * *

Pirkite U, S, Bonus

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

2 Do our schools provide for the early 
recognition of each child's capacities, 
with the necessary guidance counseling 
to insure his performance to the limit of 
his capabilities?

3 Are the necessary courses of study, in
cluding 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 ex
ceptional children, both the extremely 
bright and the slow learners?

5 Are our students being accepted scho
lastically 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 education 
that makes them more valuable employees 
and better citizens of our community?

7 Are our children attending full-time □
sessions in classes stnall enough tor the 
teacher to give proper attention to each 
pupil? •

□ □

□ □

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

□ □

□ □

□

□

AMERICA’S LEADERSHIP DEPENDS ON
This message is published as a public service in cooperation with The Advertising Council,

FIRST-RATE SCHOOLS

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cxiausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, balny ežioj 
Bxv. Mykolo Afkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% coL 
TIKTAI, 25 Ota.
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