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Baisus Potvanis Kansas City
Isz Amerikos
SUKILIMAS

NUMALSZINTAS
CHICAGO, ILL. — Polici-Į 

j antai ir kariszka policija su 
atprovintais karabinais ir su 
ilgais bagnetais ant savo kara
binu, numalszino visus sukilė
lius, kurie priesztaravo, kad 
viena juoduku, nigieru szeimy- 
na atsikraste in ju susiedyje. i

Kariszka policija nugabeno 
in kalėjimą apie penkios de
szimts tokiu sukilėliu. Szeszio- 
lika žmonių buvo sužeista ta
me sukilime. Keturiolikos me
tu vaikas buvo sumindžiotas.

Pulkininkas Clifford Hod- 
gin su penkiais szimtais karei
viu numalszino visus. Jo ka
reiviai visus suėmė ir tuos, ku
rie toje susiedijoje negyvena, 
suaresztavo ir patupdino in 
kalėjimą.

Ugniagesiai buvo paszaukti
užgesinti maža gaisra, kuri tie 
sukilėliai buvo užkure. Pa
skui tie ugniagesiai paleido, 
vandeni ant tu kurie in ju tro- 
ka leido akmenis.

Visi tie baltieji žmones buvo 
izsvaikinti, ir kiti buvo sua- 
resztuoti.

MAISTAS VĖL
PABRANGO

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžia pranesza, kad “mais
tas vėl pabrango.” Szita syki 
jau brangiausias iki sziol.

Visokis maistas dabar yra 
dvyliktu nuoszimcziu branges
nis negu buvo priesz Korėjos 
Karo pradžios.

Dabar labai pabrango viso
kie vaisiai, daržioves, kiauszi- 
niai ir visztos.

Matyti ūkininkai dabar vi
slus yra pabranginę,

LAKŪNAI
STRAIKUOJA

Nesutinka Ant Algų
NEW YORK, N. Y. — Nors 

tik deszimts dienu atgal lakū
nu straikos užsibaigė ir visi jie 
gryžo in savo darbus po nauju 
kontraktu, dabar jau didžiau
siu ir greicziausiu eroplanu la
kūnai sako kad jie vėl strai- 
kuos. J; *

Tie lakūnai kurie vairuoja 
didžius DC 6 B eroplanus, sako 
kad jiems turėtu būti mokama

' 1Belaisviai Virėjai Korėjoje

Sziaurines Korėjos karo 
belaisviai yra pristatomi 
prie invairiu darbu. Czia jie 
pietus kareiviams gamina. 
Jie ne tik musu kareiviams 
maista ruoszia, bet ir savo 
draugams Komunistams be
laisviams. Koriecziu maistas 
susidaro isz ryžiu, kurias ji 
czia po szimtus svaru ant sy
kio verda ir gamina.

Szimtai tukstancziu Ko-

riecziu Komunistu dabar 
randasi nelaisvėje. Ir visus 
juos reikia iszmaitinti ir pri
žiūrėti.

In dvi trumpas dienas 
daugiau kaip deszimts tuks
tancziu tokiu belaisviu buvo 
paimta. Daug isz j u tyczia 
pasiduoda, kai tik gauna 
proga pasprukti isz savo ar
mijų.

a o o

KOMUNISTAI
NUSILEIDŽIA

TOKYO, JAPONIJA. — 
Alijantu ir Komunistu karinin
kai susiejo netoli Kaesong 
miesto ir susitarė vėl stoti in 
derybes del paliaubų.

Szita syki Komunistai jau 
ne taip drąsiai szokosi statyti 
savotiszkus pareikalavimus, 
bet sutiko taip daryti, kaip Ge
nerolas Ridgway nori.

Komunistai dabar sutinka 
iszsitraukti savo kariuomenes 
isz Kaesong miesto ir isz visos 
apylinkes. Jie teipgi sutinka 
dabar pavėlinti dvideszimts 
laikrasztininku dalyvauti tuo
se susirinkimuose.

Generolas Matthew Ridg
way sako kad jis nieko galuti
nai nenutars kol pats nepama
tys to raszto, ant kurio Komu
nistai pasirasze, kad jie taip 
sutinka.

Komunistai dabar prižada:

Francisco Franco 
Nori Gerintis
Demokr atij oms

Komunistai Sutinka Su Ameri
kos Gen. M, Ridgway Pareika
lavimas; Anglijos Didžiausias 
Eroplanas Nukrito Ant Ūkio Ir 
Užsidegė; N. K Eroplanu Kom
panija Lakūnai Vėl Straikuoja

KITAS EROPLANAS 
SUDUŽO

10 Anglu Lakūnu 
Žuvo

LONDON, ANGLIJA. —De- 
szimts lakunu isz Anglijos La
kūnu Sztabo žuvo, kai ju dvie
ju inžinu kariszkas eroplanas, 
“Vickers Valetta,” nukrito ir 
sudužo, asztuonios deszimts 
myliu nuo Londono.

Lakūnai ka tik buvo sugry- 
že isz Malta Salos, kur jie ilga 
laika buvo iszbuve. Jie ka tik

1— Paskirti Kaesong miestą 
kaipo beszaliszka, nei vienam 
neprigulminga, per visa ta lai
ka, kada tos derybos eis.

2— Atszauks visas savo ar
mijas isz tos apylinkes, ir nuo 
keliu ir vieszkeliu, kurie eina 
in ta miestą.

‘3—Visoje szitoje apylinkėje 
nebus kariaujama ir nei vienas 
atstovas nebus kliudomas.

4—Pavėlins mažiausia dvi
deszimts Amerikiecziu laik
rasztininku dalyvauti tose de
rybose. (Bet ant szito punkto, 
Komunistai dar vis nori pasi- 
prieszinti).

Iszeina
Besiszysodamas

Niekas geriau nežinotu 
kaip gražius geltuonus plau
kus sugarbinioti loszikei, 
kaip Mary Martin, kuri savo 
loszimo vieta užleidžia Mor
tai Wright. Mary Martin, 
kuri czia garbinioja savo in- 
pedinei plaukus po visa 
Amerika pagarsėjo savo lo- 
szimu in “South Pacific” 
teatre.

buvo patelefonave savo szei- a
mynoms kad jie parvažiuoja — Dievas žiuri ne in myli- 
del atostogų, vakaciju, ir kad mojo dovana, bet in dovanoto- 
jie trumpu laiku bus namie. . jo meile.

Ruskis pulkininkas Ale- 
kandra Smirnova yra iszly- 
dimas isz Rusijos zono, kur 
buvo po prievarta gražinami

KANSAS CITY, KANSAS. — Kansas 
upe prasimusze per savo krantus ir apsė
mė visa Kansas City miestą. Daug namu 
sugriuvo, buvo isz pamatu iszplauti. Kiti 
buvo apleisti, už tai kad vanduo pasiekė 
net antra augszta.

Tai buvo didžiausias potvanis tame mieste. 
Vanduo pasiekė net ir Topeka miestą ir 
kitus mažesnius miestelius toje apylinkėje.

23,000 žmonių turėjo apleisti savo na- I ' • , i
mus ir trauktis in kalnus, in augsztesncs I 
vietas. Laikrasztininkai sako, kad apie 500,- 
000 žmonių jau pirmiau turėjo isz savo 
namu iszsikraustyti.

Gražus Padėkojimas

MOKYTOJA
UŽMUSZTA

-----------

TRENTON, N. J. — Panele 
M. Holmes, keturios deszimts 
szesziu metu amžiaus mokyto
ja Trenton miesto mokykloje, 
buvo užmuszta kai du automo
biliai susimuszev Ewing Apy
gardoje.

Ji buvo to trenksmo iszmes- 
ta isz automobiliaus. Ta auto- 
mobiliu vairavo jos brolis, pen-

žmones in krasztus, Rusijos 
užimtus. Ji czia iszlydi Ame
rikos Major T. E. Hartel, 
kuris buvo iszvares Ruskius 
isz Amerikos zono Salzburge 
Austrijoje.

Kiek galima dažinoti, tai dvylika žmo
nių jau žuvo tame potvanyje.

Armija ir lakūnai pribuvo su pagclba, 
taip pat ir Raudonasis Kryžius ir kitos 
Labdaringos Draugijos.

WAF kareive, Saržente 
Mary Lewis yra susilaukus 
gražaus ir malonaus padeko-

ke jiemdviem kur saugiai 
nusileisti, kai jųdviejų ero
planas sugedo padangėse.

didesnes algos, nes jie toliau le- kios deszimts szesziu metu am- 
kia ir pavojingesni darba dir- žiaus Stanley Holmes. Antra 
ba. Jie sako, kad sulyg kon- automobiliu vairavo Emma F 
trakto, algos turi būti prily- nuo Upper Ferry Road, 
ginamai lygios sulyg darbu ir---------- ct-----------
eroplanu. — Tyliai kalbėk, bet dra-

(Tasa Ant 4 Puslapįo) i šiai dirbk.

jimo nuo dvieju lakunu, Ka
pitonu Robert P. Boyd, (po 
kairei) ir Herbert K. Kee
nan, ant Mitchell aerodro
mo, Long Island. Mary Le
wis, per radija palydėjo 
lakunu isz padangių ir pasa-

Lakunu Sztabas suteikė 
kelis garbes ženklus jai už 
jos toki gera darba ir dabar 
ji yra paskirta visus eropla
nus tenai tvarkyti ir palydė
ti in padanges ir isz padan
gių.

ISPANIJOJE Jau dabar yra iszrokojama, kad iszka-
DAUGIAU LAISVES dos yra padaryta tuose miestuose už dau- 

madrte.TsUnua. _ ^iau kaiP bi|ijona doleriu!
Generalissimo Francisco, Ispa
nijos valdytojas dabar stengia- KARISZKI LAIVAI RAUDONOSE JUROSE 
si gerintis Demokratiszkoms 
tautoms, ir už tai, jis dabar
duoda daugiau laisves savo LONDON, ANGLIJA. ---  AllglljOS Lai-
žmonėms. , , ,

Jis net ir spaudai duoda dau-vynas pasiuntė dar keturis savo kanszkus 
giau laisves ir savo tarybai jajvus jn Raudonąsias Juras isz Viduržemiu 
duoda daugiau ingaliojimo. , , , , ,

Ana sanvaite, buvo in ispa- Juru. Szitie laivai dabar yra pasiunsti m 
nija atsilankė senato Komisi- Raudonąsias Juras apsaugoti Anglijos pre- 
jos nariai, kurie kelias dienas , , ,
praleido pasitardami su Fran- kybimus laivus nuo Egiptiecziu. Nors taip 
co. senato komisija tam ispa- Laivyno Sztabas pasiaiszkina. 
nijos valdytojui yra pasakius J r
kad jeigu jis tikisi gauti pagei-. Bet tikrumoje, matyti kad czia Anglijos

(Tasa Ant 4 Puslapio) (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Ruskiams karininkams buvo 
insakyta pravaryti visas savo 
Kokbszkas tarnaites Rytu Vo
kietijoje. Kremlinas sako kad 
szitas insakymas yra iszleistas 
del dvieju labai svarbiu prie- 
žasicziu: 1—Per daug kasztuo- 
ja tokios tamaitęs; 2—Jos per 
daug iszgirsta, per daug daži- 
no ir per daug savo žmonėms 
iszplepa.

Su 283 Paveikslais

Immigracijos
k Natūralizacijos

Klausimai

liecziu, bet-tie kalba. Anglisz- jbfto arba/ daugiau, yra. Int er -

Laikrasztininkas W alter ! 
Lippmann sako, kad jis netiki 
kad kitas karas yra neiszven
giamas, bet jis sako kad jis ma
to kad mes dabar esame in- 
traukiami in kita kara. Jis sa
ko kad reiketu dabar gauti 
“Divorsa” nuo Rusijos ir duo
ti jai žinoti kad mes nieko ben
dra neturime su tais Ruskiais. 
Jis sako kad ežia yra ne 'poli
tikos, bet karo klausimas. Jis 
aiszkina kad dabar reikia pa
tiems nusistatyti ir Ruskiams 
pasakyti kiek žemes jie gali 
užimti, užkariauti ir kiek liks 
tos žemes laisvos ir be Rusijos 
intakes.

160 Puslapiu < 
8 col. ilgio, 5% ool. ploczio ![ 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- ! 
pieros virszeliuose. :: :: !

Pinigai reikia siusti su j 
užsakymu: J

Tiktai,. . . $1.00 i 
Saule Publishing Co., I 

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

Vienas Dyipukas, kalbėda
mas apie Amerikieczius vyrus, 
sako kad Amerikietis yra tokis 
žmogus, kuris nėra pabuezia- 
ves savo žmona ‘ per dvide-

“IRO” Patarnavimai
Klausimas — Mano draugas, 

žymus narys Liberalu partijos 
vienoje už Geležines Uždangos 
szalyje, ka tik atvyko in Vaka
ru Zona Vokietijoj. Jis dabar 
nori emigruoti, atvykti in szia 
szali arba in bet kuri kraszta, 
kuris ji priims. Jis man raszo, 
kad jau kreipėsi in Interna
tional Refugee Organization 
(IRO) bet ten jam pasakė kad 

j pagelba teikiama tik asme- 
i aims pas juos užsiregistruotus 
priesz Spalio (Oct.) 1d. 1950 
m. Kadangi jis atvyko in. Vo
kietija tik sziais metais ka jis 
turi daryti?

Atsakymas — Spėjame kad
IRO organizacija draugui davė 
patarima priesz Balandžio 11 

szimts metu, bet kuris yra pa- d. Padėtis pasikeitė nuo tos 
sirenges nugalabinti toki vyra dienos. Balandžio 11 d., IRO 
kuris dry st u ta. jo žmona pa- 
bu c žinot i.

kai. Suprantu, kad pagal nau- 
ja mstatyma ateivis1 penki asde- 
szimt metu amžiaus arba, dau
giau, neprivalo mokėti raszyti, 
skaityt ar kalbėti Anglu kalba 
tapti piliecziu, tik turi žinoti 
faktu apie Amerikos valdžia ir 
jos istorija. Vertėjas jam. bus craft ir Agricultural Imple- 
reikalingas paskutiniame isz- 
klausyme. Ar vietinis natūrali
zacijos teismas pristatys varto
ja ar jis pats gali atsivesti?

Atsakymas — Instatymas, 
kuris veikia nuo 1950 metuose 
Rugsėjo (Sept.) 23 diena, pavė
lina ateivi virsz 50 metu, kuris 
yra legalis gyventojas JAV 
(Amerika) per. dvideszimts 
metu arba ilgiau, tapti pilie
cziu nors jis ir mol^a skaityti, 
raszyti ir kalbėti Angliszkai. 
Sziek tiek turės žinoti apie laiko til 
JAV istorija, valdžios sutaiki- of Labor buvo vienintele ama

Valdžia mums pranesza kad 
vra ir bus gana, kiaulienos ir * • 1 ■ . •jautienos visiems.

Visi musu.sutarimai su Rusi
ja jau dabar yra sulaužuti, bet 
musu dipliomatai dar nori ki
tus tokius sutarimus padaryti. 
Ar jie yra tokie geri ir szventi 
ar tikri mulkiai?

dabar 
gauti 

darbi- 
dabar

Valstybe ir valdžia 
bodavo ja kad negalima 
gana, darbininku. Visi 
ninkai ir darbininkes
meta valstybinius darbus ir ei- 
na in fabrikus kur valandos 
trumpesnes ir alga geresne..

noriAmerikos dipliomatai 
kad Sovietai juos mylėtu, bet 
kokia, ežia, gali meile būti su 
tokiais Židikais?
: I. . : ■ 4 . . -

Dvideszimts vienas Komu
nistas buvo suaresztuotas ir 
septyniolika isz ju buvo patup- 
dinti in kalėjimą. FBI policija 
sako, kad ežia tik pradžia, kad 
szimtai kitu bus už trumpo lai
ko suimti ir suaresztuoti Ame
rikoje!

Komunistiszkoje Kinijoje 
biznieriams nevalia iszvažiuo- 
ti isz miesto, nepalikus tenai 
savo artimiausiu giminiu ir 
draugu. Taip yra. daroma, kad 
jie nepabėgtu ir neapsigyventu 
Amerikoje.

Ponia Lyla Nielson gavo 
“Divorsa” nuo savo vyro, kai 
ji teisėjau pasiaiszkino kad jos 
vyras buvo iszmokines savo 
szuni ja kasti.

Generolas D. MacArthuris 
ketina pasakyti prakalbas in 
Massachusetts ir Ohio valsti
jas. Ji taip triukszmingai pri
ėmė Texas valstijos žmones, 
kad jis dabar ketina, in kelias 
kitas vietas pasirodyti ir savo 
prakalbas pasakyti.

Clevelando teismas pripaži
no kad asztuonios deszimts vie
no meto Charles Keith yra tė
vas kūdikėlio gimusio deszimts 
metu mergaitei.

metu 
isz Hea- 
per tris 

eropla-

Lakunu Sztabo virszininkas 
Generolas Hoyt Vandenberg, 
už keliu sanvaicziu pasitrauks 
isz savo vietos.

Trisdeszimts dvieju 
amžiaus Lewis Hicks, 
ton, North Carolina, 
menesius statiesi sau
na, kuri jis pasistatė už ketu
rios deszimts doleriu isz senu 
liekanų ir gabalu apleidusiu, 
sulužusiu automobiliu. Žmones 
susirinko isz arti ir toli pasi
žiūrėti kaip tas jo namie pada
rytas eroplanas pakils nuo že
mes. Bet Lewis Hicks, nieka
dos iki tada neiskrides in ero- 
plana iszsieme didele ant savo 
gyvas! ies apdrauda ir net pasi- 
szauke gralboriu, pirm negu jis 
insisedo in savo ta eroplana. 
Tas jo eroplanas nei nuo žemo 
nepakilo!

Pypkes Dūmai
Asz Myliu

Szposininkas Garry Moore 
sako kad jeigu nori tikrai ir 
baisiai nubausti, bet kuria mo- 
tęriszke, tai ja užrakink in 
kambari kur randasi tūkstan
tis nauju skrypelaicziu ir nėra 
nei vieno viedrolo, zerkolo.

Asz myliu girele, 
Kuri meiliai oszia, 
Kur žalia eglaite 
Žiemužėj ja pupszia.

Ten saldu, nuvargus, 
Žmogeliui kvėpuoti 
Ir musu sesutėms 
Daineles dainuoti.

Raszytojas Harnett Kane sa
ko kad sziu dienu moteriszkes 
myli turėti vyra apie namus. 
Bet didžiausia beda yra, tai, 
kad ji turi visa puse tuziną na
mu ir nori tiek vyru.

Myliu asz vargdienius, 
Kur prasti nameliai. 
Nueik paszneketi — 
Ten geri žmoneliai.

Tav’ priima meiliai: 
Ka tik turi duoda, 
Man miela vieszeti, 
Kur duonele juoda.

Mieliausia kalbele, 
Kuria mokė matute, 
Dainele dainavo 
Prie lopszio sesute.

Bendra Taryba priėmė dvi 
svarbias rezoliucijas. Viena 
patese organizacijos veikimus, 
neaprybotam laikui, po sziu 
metu Rugsėjo (Sept.) 30 d. Ki
tais žodžiais IRO teis savo pa
tarnavimus tol kol pinigai pa
vėlins.

Antra rezoliucija, nustato, 
kad bet kuris tinkamas- Trem
tinis bus IRO aprūpintas ne
paisant datos kada užsiregis
travo. Kitais žodžiais pataria
ma Jusu draugui gryžti in IRO 
užsiregistruoti ir praszyti ju 
patarimu ir pagelbos.

Alien Registration Korteles
Klausimas — Parsitraukiau 

savo pusbroli su szetimyna, ir 
žmonos ir trijų augusiu sunu, 
isz Vokietijos. Didžiule ben
drove musu mieste žadėjo vi
siems vyrams duoti darbo, bet. 
pirmiau, bendrove isz ju reika
lavo (parodyti “Alien Registra
tion Cards,” kaipo iųrodyma, 
kad jie buvo legaliai, tikrai in- 
leisti in szia szali. Nors mano 
pusbrolis buvo užregistruotas 
Amerikos Konsulate kada, ga
vo savo vizas, tik po trijų me
nesiu po atvykimu jie gavo 
Alien Registration korteles. 
Per ta laika asz turėjau juos 
visus užlaikyti.

Dabar mano žmonos pusbro
lis praszo pagelbos, paimti ji in 
szi kraszta. Sutinku, bet neno
riu kad man vėl taip pat atsi
tiktu. Kas man daryti?

Atsakymas — Displaced 
- Persons Commission ir Immi- 
, gration ir Naturalization Ser

vice gerai supranta ta. dalyba. 
Ateivio užsiregistravimo kor
tele pasiekia ateivi tik po trijų 
menesiu. Jam atvykus in szi 
kraszta, kortele pasiust Immi
gration Service Washingtone 
kur ateivio atvykimo užraszas 
yra pagamintas. Bet vengti vi
sokius nesupratimus, Immigra
tion ant Naturalization Ser
vice dabar duoda laikina Alien 
Registration kortele, kuri 
kiekvienam duota kada, at
vyksta ežia. Kortele gera trims 
menesiams po atvykimu. Ta 
laikinai iszduota kortele yra 
tikras ateivio paliudinimas, ir 
parodo jo tikra inleidima in 
JAV (Amerika) nuolatiniui 
apsigyvenimui ir turėtu pa
tenkinti bet kuri darbdavį.

Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

No.123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas;
Apie Čigonus; 45 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.129—Keturios istorijos:
Ketvirtas Prisakvmas Dievo;! At eite s su pagelba Kazyrom. 
Keliautojai in Szventa Žeme; 25c.
Beda; Tamsrmųs prigauna. 58 No.180—Kvitu K n y g u t o 
puslapiu, 20c. del Iszmokejimo Pinigu Ligo-

No.132—Trys istorijos: ApieĮnkims. 35c.
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 180% Kvitu Knygute 
žnas daigtas turi savo vieta; Draugystėms, del Kąsierįąųs 
Ka pasakė katras paežiudjas, 11110 Sudėtu Pinigu ant Susirin- 
76 puslapiu. 25c. kimu. 25c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž- No.19-1 Trumpas Katali- 
mokamas Žiedas, Drūta Alks-r<iszkas Katekizmas, pagal isz- 
ni. 62 puslapiu, 20c. gnldima Kun. Piliaųskio, su

No.l34-Dvi istorijos: Baisi nekūriau Naudingais Padejį- 
ri 75 FM stotis. Apart taisyk- Žudinsta, Urlika Razbaininka, mais- 35c.

national Teamster, mėnesinis 
organas International Brother
hood of Seamsters, Chauffers, 
Warehousemen ir Helpers of 
Amerika (AFL); United Auto 
Worker, kuri leidžia kas mene
si United Automobile, Air-

meni Workers of America 
(CIO) ir Steel Labor, menesi
ais žurnalas United Steel Wor
kers of America (CIO).

Oro bangomis, darbo balsas 
tapsta. stipresnis ir sziandien 
pasiekia milijonus Amerikie- 
cziu per uniju radijo stotis, ar
ba per special iszkai pagamin
tas programas per kitas stotis. 
Per ilga laika buvo sunku in
gyti radijo stotis del milžinisz- 
kų kainu, prekių ir per kiek 

Chicago Federation

mas ir instatymus. Immigraci
jos ir Natūralizacijos Biuro 
Centrine Instaiga praųesza 
kad tie ateiviai kurie, pagal in- 
statyma. nereikalaujami žinoti 
Angliszkai, gales vartoti vertė
ja. . — C.

Darbo Spauda Ir 
Radijai Suvien. Vals.

Amerikoje
NEW YORK. — Amatu uni- 

onizmo stipruma. Amerikoje 
galima matyti isz greitai iszsi- 
vystanezios darbo spaudos ir 
vis platesniu vartojimu radiju 
perduoti darbo pažiūras Ame
rikos žmonėms.

Praeitis deszimts metu, skai- 
czius darbo leidiniu szioje sza
lyje pakilo nuo 500 iki 800. Ti- 
raszas nuo deszimt milijonu iki 
30 milijonu. ,

Nors pirmieji amatu uniju 
leidiniai Suvien. Vals., pasiro
dė 1827 metuose, pirmas tauti
nis darbo sanvaitrasztis buvo 
LABOR, urediszkas Geležinke
liu Darbininku Organas. Gele
žinkeliu darbininku unijos ko- 
operatyviai pradėjo leisti laik- 
raszti 1919 m., ir sziandien už
simokėjusiu skaitytoju turi 
750,000.

Suprantama, kad geriausiai 
žinomi darbo leidiniai yra 
dvieju -didžiuliu darbo organi
zacijų: The American Federa
tion of Labor (AFL) ir Con
gress of Industrial Organiza
tion (CIO) Darbo Federacijos 
leidinys yra “The American 
Federationist” mėnesinis žur
nalas arba rasztknyga netik 
unijos nariams bet visiems. 
Žurnalas apraszo darbo judė
jimus kitose szalyse netik pa
duoda darbo žinias isz Ameri
kos. CIO leidinys yra “The 
CIO News,” 12 puslapiu san
vaitrasztis su žiniomis apie su
sijungusias unijas ir aiszkinto- 
jus apie instatymusi ir politi
nius invykius, kurie 
Amerikos darbininkus.

Tos abi organizacijos apart 
to iszleidžia biuletenius (mėne
sinius) apie paezeduma — CIO 
“Economic Outlook” ir AFL 
“Labor >s Monthly Survey.” 
Juos paruoszia sztabai profesi- 
jonaliu tyrinėtoju ir juose ran
dame indomiu straipsniu apieCj * \ y tautinius ir tarptautinius klau
symus.

Apart tautiniu organizacijų 
ir valstijų darbo tarybų leidi
nius daugumas atskiru uniju, 
susijungusiu ir nepriklausomu 
iszleidžia savo amato arba isz- 
dirbystos žurnalus.
palyginti nekurtuos 
svarbiais tautiniais leidiniais. 
Pirmoj eilej, su tiražu isz mili-

tu-uniju organizacija su savo 
radijo WCFL.

Dabar randasi keli FM radi
jo stotys kuriuos tvarko ir vai-

• ■' . ? i,doja unijos ir daug kitu susi- 
d ra uga v i m a i va 1 d omo j amu
uniju ir asmenų. Tarpe sziu yra 
stotys Cleveland^ ir Detroite, 
kurie priklauso CIO United 
Automobile Workers; ir. stotys 
New Yorke ir Hollywood ku
riuos valdoja AFL Interna
tional Ladies Garment Wor
kers Unija. Isz viso darbas tu-

lingu darbo žinių ir ' in vykiu, 
programos perduoda kitu in- 
domiu dalyku. Apart to, di
džiules stotys duoda neapmo
kamo laiko AFL ir CIO per
duoti svarbiu darbo žmonių 
kalbas ir specialias programas.

— C.

— Daktaras Juozas Gir
nius, “Aidu” žurnalo redakto
rius gavo daktarata, daktaro 
mokslini laipsni už savo mokli
ni raszta Montrealio Universi
tete. Daktaras Girnius yra pla- 
cziai žinomas kaipo mokslinin
kas, jis dabar yra apsigyvenęs 
Dorchesterio mieste, Mass., 
valstijoje.

— Darbas yra gyvenimas!
— Malda atkalbins žmogų 

nuo grieku, o griekai atkalbins 
nuo maldos.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo
No. 1951

lieczia

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR. T. T.

■ • -

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

No.102— Prakeikta, meilin-
apraszy-

Nori Tapti Piliecziu, Bet 
Nekalba Angliszkai

Klausimas — Mano kaimy
nas 60 metu amžiaus atvyko in 
szia szali priesz 25 metus. Jis 
dabar nori tapti Amerikos pi-

Ir galima 
isz tu su

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No. 103—-Va idelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszkii 
užlietu. 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 pasaka i tymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv,

Ii; 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 Įsz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuezios Žemaites; 
Gudras Piemenis1; 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

43 puslapiu, 20c.
No.138—Apie Irlanda; Ro

bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LikosTur- 
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, Eiles, 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

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

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

: No.160—Apie Po Laikui;
1 Per Neatsarguma in Balta 

Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
' pats Jėzus ir Miszke Medžiai;

Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
■ Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 

dės i\- Kitus Dangiszkns Ku
nus; Meszla-vežis; Grapas; Eg-

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25c.

No.198—Gromata arba Mir
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

No.201—Istorija apie Amži- 
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pūkius apraszymas. 20c.

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkasi Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

ESU Užsisakant knygas isz 
szįo Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo
li i-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa., - U. S. Ą,

i L. TRASKAUSKAS |
i LIETUVISZKAS t
★ GRABORIUS |
* Laidoja Kunus Numirėliu. $ 
t Pasamdo Automobilius Del $
★ Laidotuvių, Kriksztyniu, *
* Vestuvių Ir Kitokiams $
$ :: Reikalams ::
* 535 WEST CENTRE STREET *
* Telefonas Nr. 78
* MAHANOY CITY, PENNA. $
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Apysaka Isz Praeites
r.v (Tasa)

— Ko-gi czion ponas in 
Varsząva pribuvai ? KI a use 
gaspadine gardžiai sukarelus 
grauždama.

— Turi mieri ineit ant ap
likacijos in biurą, atsake už 
mane, mano draugas.

— Klausyk Kazyti, tare at- 
atkreipdama in vyra, reike 
jam. da padėt, turi apie ji pra- 
neszt musu prezesuj, o jeigu tu 
ne tai asz pati eisiu.

— Bet brangi, kas taip 
staigai ir priverstinai kad jau 
pati nori eiti'?

— Mano Dieve, kokis tu 
neskubus Kazyti! Žinok ponas 
Vladislovai, jog mano vyras 
yra aniuoliszko gerumo žmo
gus, mokintas, iszmintinga®, 
mielas, mylintis, bet skubus, 
kaip sliekas.

— Gerai, gerai jau asz pa
sirūpinsiu jeigu bus galima, 
kalba vyras pasikeldamas nuo 
stalo ir bucziuodamas ranka 
ponios Klementinos, o tuo laik 
ant manes laikas.

— Kaipo ir ant manes! Pa- 
antrineja ta pati darydamas 
Tamoszius.

— Galite sau eit, atsake ne- 
paisancziai gaspadine. Ponas 
Vladislovas eis su manim in 
miestą. Nebucziuok ponias in 
ranka, kaipo mokytinis, invales 
pasikloniot. Tik tu pažiūrėk 
Kazyti, kaip jis navatnai pasi
rėdęs, ne teisybe'?

— Pagal paskutine mada, 
atsake neužganadintas tuom 
mano draugas.

— Taip, taip nes poniszkos 
mados. Dovanok, gal but, jog 
esi labai meilum ir iszmintin- 
gu vaikinu, nes kaip temiju tai 
mėgsti redintis suvis navatnai 
Nednnksos ponas, asz kožnam I
myliu teisybe pasakyt in akis 
o ne už akiu. Žiūrėk kaip mano 
Kazimieras pasirėdęs, ka, gal 
ne puikiai? O reike 'žinot jog 
tai pagal mano įszparandima. 
Na, eikite sau in biurą, ko-gi 
laukėte!

— Vladislove, ar atitiksi 
restauracija, po aukso kriausza 
ant treczios, ateit ant piet? Pa
klausė ponas Tamoszius eida
mas per duris.

— Nesirūpink apie tai, pa
menu gerai vieta, atsakiau.

Tuolaik ponia Klementina 
paliepė man palaukt pakajuje 
kol apsirengs. Pasilikęs vienas 
giliai atsidusau, atsidusau taip 
kaip atsidusta tas žmogus ku
riam kokia baisiai didele sun
kenybe nuslenka nuo krutinės.

Jokiu spasabu negalėjau už- 
įsistanąvyt ir suprast kur es
mių ir kas su manim veikesi. 
Macziau lyg sziol visokes mo- 
" 1 • ' '* J' ' • T • 1 'teres ir senas ir jaunas, links
mas ir patoges bet ne viena ne- 
iszvere lyg sziam laikui many
je tokios intekmes kaip toji da
bar ponia Klementina, apkur
tino ar apraganavo, dievaži ne
žinau, netekau dabar jokio su
pratimo, jokiu misliu, stojausi 
tartum, lyg akmenine figūra

Uzbonas
— Nelaikyk man Jonai 

už rankos, nes tai negražu, 
ir netinka eiti su jaunikiu ir 
neszti toki dideli uzbona 
rankoje.

— Kodėl ne! Tiktai nu
ėjus in karczema, liepk pri
pilti in uzbona byro ar vis- 
kel tai gerai tiks !

be jokio jautimo.
Pasirėdžiusį ant iszejimo in 

miiesta, netikėtina mano ap- 
globeja da gražesne man pasi
rodė. Jos dideles mėlynos akys 
turėjo ka tokio navatno, ste-

-K ******************

Daugelis pas mane raszo 
ir praszo:

Kad apie apgavikus apgarsyti, 
Kur priviso czionais 

Amerike,
Del lengvo pinigiszko 

uždarbo,
Ir visaip Lietuvius 

prigaudineja.
Taigi, vieni su stebuklingom 

gyduolėm, 
Kiti su stebuklingom 

knygom
Kad raganauti iszmoktu: 

Kaip iszduota. pinigą 
sugrąžyti,

Kaip mergina sau prisivilioti.
Ant svieto visokiu kvailiu 

atsitinka.
Kuriem tokiai szposai patinka.

Brangiai už tokia mokslą 
užmoka.

><,vKad raganaųt gales,
Ir isz to dirbti daugiau 

nereikes.
A pg a v i k a s neapsirinka, 
Nes kvailiuku atitinka.

Kurio prisiunczia pinigu, 
Del apgaviku, raganių 

mokslą.
Nesulaukęs, raganiau momi, 

Dabar plusta, ant tu apgaviku, 
Bet raganius isz to sau 

nieko nedaro, 
Tolinus savo suktybe varo.

* * *
Su savo autobiliuku ana 

diena, 
Nusidaviau in Vaterburyje,

Pribuvau ten,
Toje dienoje buvo varduves 

keliu,
Musu kaino mergeliu. 
Tikrai niekai apsiėjo, 
Ba ir keli Mikai suėjo, 
Ant pagalios ir karas 

prasidėjo.
Vienas už sprando vienam 

nutvėrė,
Tik du likos nubausti, 
Ir isz vietos iszvaryti.

* * *
Pitts'burghe nekurtas 

mergeles,
Niekam netikusios durneles, 

Traukia guzute ir alute, 
Kita syk save isz svieto 

iszvaro.
Tai mat. ka daro!

Ne Visada
• -- r . : '

A. — Ar tu žinai, jog pats 
su paczia visada barasi?

B. — Ne visada. Laikais 
muszasi.

: ? ■■

— Dievas davė mums at
mintis, kad mes turėtume ro
žių žiemoje. ...

— Eikvok laiko kiek tik tu 
nori, bet žiūrėk kad tas laikas 
butu tavo, o ne mano. 

buklingo, pritraukinejanczio 
prie saves'. Veidas skaistus, 
gražus, nosuke vidutine, biski 
užriesta in virszu, koloro buvo 
jos kūnas puikiai gražaus, kaip 
sako kraujas pienu maiszytas, 
plaukai szviesiai geltono kolo
ro kurie susisuko in žiedelius 
nupuolinejo ant kaktos viskas 
tas taip tiko prie vienas kito 
kad rodos jau puikesnes mote- 
res ant svieto už ja nesiranda, 
ypatingai jeigu dūduosime mi
tru ir tiesu jos liemcni, smagu
mą ir gyvumą krutėjimu, tai 
turėsimo motore' Varszavine, 
motore didelio svieto, kuri ži
nojo apie tai jog ji patogi ir 
puikiai graži ir kuri norėjo 
idant visi apie tai žinotu.

— Moki ponas eiti su pana 
in paranke? Klause manės isz- 
begdama isz pakajaus kuriame 
rėdėsi ir užsimaudama pirszti- 
naites. — Praszau tavęs, pa
laikyk man parasona.

— Kalbek-gi pOnas Vladis
love, ant Dievo judinkis. Na, 
moki ar nemoki, bet vedei ka
da nors paemes in paranke ko
kia pana ?

— Ne, — atsakiau.
— Na, tai eik-gi isz tos sza- 

lies, czion po kairiai. Sulenkt 
taip deszine ranka lyg pusei, 
gerai, eisime dabar per pakaju, 
pereisime kelis kartus. Neda
ryk ponas taip dideliu žings
niu, nesijudink taip labai ir ne
svyruok in szalis, galva augsz- 
tyn! — szauke ponio Klementi
na. mušztravodama mane kaip 
rekrutą. O, kūdikis tikras! Pa
žiūrėk in veidrola kaip tu isz- 
rodai, kaip vyszne!

Negalima, man apraszyt viso 
tojo pirmutinio mano ėjimo 
ulyczia. miesto Varszavos su 
gražia motore. Mislis apie insi- 
mylejima in ja, ypatingai kad 
buvo vyruota, ne nepastojo 
galvoje mano. Skaieziau asz 
iki tam laikui jau ne mažai ro
mansu, žinojau jog yra. tame 
dalyke kokios įauslos tarp jau
nu’ žmonių, laikais navet mišli- 
nau apie kokia, dievduote, bet 
szirdis mano miegojo visiszkai 
ir jaustos nebudino jos. Pame
nu laikais keturiolikos metu 
Jadvise, duktė burmistro isz 
Chmelninko, tamsiai raudono
je szlebukeje stojosi ne karta 
priesz mano akis kada negalė
damas užmigtie mislinau apie 
viską bet pamatęs ja. isztikro, 
su mažom lyg perpjautam aku
tėm, su geltona nosia ir placziu 
veidu, su rankom lyg vėžiai 
raudonom, geso pas mane jaus
tos meiles ir paliaudavau mis- 
lyt apie meile.

Veliau-gi užimtas buvau per 
visus metus mislimis apie gy
venimą Varszavoje apie kelio
ne. Tokiam miestelyje kaip 
Chmelninkas knygos buvo tuo
laik retenybe, galėjau apsi- 
szvietinet tiktai istorija visa 
svietine, kurios trys tonai liko
si po tėvo, o isz kurios geismai 
mano misliu sieke tokiu pa
veikslu kaip Aleksandras Ma- 
kedonskas, Aminibalas, Ceze- 
ras arba kaip Newstonas ar 
Galilejuszas. Provincijose isz- 
sitobuliname vėliau, o roman- 
sinis galinczius atiduoda ten 
vieta galincziui žmoniszkuno, 
siekiame labai augsztai!

Vienok negaliu užgint jog 
tas užsiėmimas manim per jau
na pone dadavinejo man riepa- 
prastinos puikybes. Vesdamas 
ja prie savo szalies negalėjau 
atsigajlet jog nesideda 'Chmel- 
ninke; musu sekretorius viena
tinis Lovelas saloninis, numir
tu isz rupesties paregejas ko
kios laimes ir pasivedimo da- 
stojau czionais.

Tuolaik poni Klementina ve- 
cle mane vis tolyn nuo vienos 
ulyczios ant kitos, susilaikine- 
jo kas valanda sveikindama 
pažinstamus, bet temijau jog 
daugiau paisė alpie mane negu 
apie juos.

— Mylima poni, kalbėjo su 
linksmumu in viena, žiurek-gi 
koki tai užarelio žiedą radau 
tarp žoles? Teisybe, ponia Ap
eita? Tiktai baisiai rustus.

Vaikszcziojome po kremus, 
derėjosi mano poni, kuriai ir 
asz buvau pagelboje, lyg pas
kutinėm prie pirkimo visokiu! 
tavom, kuriais vela, apsunkino 
mane poni Klementina.

Moki ponas daryti papero- 
sus? Paklausė staigai paduo
dama digta. pakeli tabako ant 
neszimo.

— Moku, atsakiau drąsiai.
— Tai gerai jog ka nors 

moki, turėsi but man ponas pa- 
gelbemyje. Kazimieras daug 
iszruko o ir pažinstami mus 
ima nuo manes, daug pigiau 
jiems kasztuoja. Matai ponas 
Vladislove, asz esmių prak- 
ticzna motere, moku ‘viską; 
mano konfituros garsingas vi
soje Varszavoje, kaip busi pas 
mane vakare Nedelioje duosiu 
tau pamėgint.

Sztai taip tikru budu svietas 
Varszavinis atidarė man savo 
vartus.

In kėlės dienas pasilikau loe- 
nastis ponios Klementinos ku
ri mane musztravojo su nenu- 
ilstanczia kantrybe nes turėjau 
būti tylinti auka visokiu jos 
noru ir užmanymu. Apart szal- 
czio szirdies ir kytriai paslėp
to prielankumo tos ponios ap
teikta buvo ylpatingiausia do
vana. energiczno paėmimo po 
savo valdžia .savo aukos. Drąsi 
lipama, o priek tam motere, 
pataiko isznaudot ta. pergaleji- 
ma pirmiau negu užkluptas ga
lėtu pasistatyt ir atspirt, prisi- 
szaukdamas in pągelba civilna 
drąsą. Jeigu negalėjo .priverst 
rūstybe, ponia Klementina mo
kėjo metimu prastu komple- 
mentn duot sau pagelba užsi
spyrime, gatava visokiu priete- 
liszku prielankumu ir tuom 
tankiausia ingalinejo nenorin- 
gus jos paklusnume; vienu žo
džiu, buvo tai ypata moteres 
tikros, navatnos, bet doros ku
riai daug užmetineta o vienok 
noringai kožnas mate ja salo- 
nose. Pripažinsite jog patai
kiau kaipo novieiuszas ant ge
ros mokslą ines.

Po pasirbdavimui su Tamo- 
szium kuris kaip tai kas kart 
mažiau kalbėjo apie savo ženk
linimą ir intekmes apsaugota- 
nas, pastanavyta buvo jog tu
riu pasiliktie aplikantu biure 
kur turėjo dinsta ponas Kazi
mieras K o t k i a v i'cz i u š.

—■ . Patiksi* musu prezesui, 
kalba man musu kaimynas, ga
li but tvirtu jog dinsta gausi. 
Musu preze'sas turi didele in- 
tekme rande, bet nepaprastina.i 
navatnas, labai navatna turi 
būda.

Matomai paskirtas buvau eit 
ant aukos del tokiu navatnu 
žmonių ir mislinau sau jog asz 
esmių panaszus in augszta plo
na. medeli stovinti ant kalno 
kuri kožnas vejalis skriaudžia 
mėgindamas savo szposu.

Liepta, man padaryt padavi
mą ir prie priskyrimo davadu 
savo mokslo ir ženklinimo pri
skirt ir mėginimą arba praba 
raszto.

Sztai nauja beda, ka-gi czion 
paraszyt ant tos prabos? Sė
džiu jau valanda prie stalelio 
turėdamas' priesz save laiszka 

popieros, bet negaliu atrast ka 
tokio paraszyt. Žodžiai “mėgi
nimas plunksnos, raszoma po- 
piera ir rasztininkas,” kuriuos 
raszifiedavo tėvas mano, po pa-Į 
darymui naujo juodyta, iszro- 
do man per .trumpa. Kunigas 
dzekonas isz Chmelninko, prie 
tokio pat mėginimo plunksnų 
padirbtu per mokintoju vieti
nes mokslaines nes tada nebu
vo plieniniu o su žasinem ra- 
szydavo.

“Szvencziause Panele, val
dyk mano ranka,

Idant galecziau apraszyt
Sūnaus tavo kandžia.”

Bet ir tas pasirodė man jog 
del svietiszkos valdžios ne yra. 
tinkamu. Todėl nutveriau už 
kaklo mano dranga Tamosziu, 
kada paduodamas man knygas 
Henriko Rzevuskio, darodino 
iszraszyt viena, filozoficzna. už
duoti. Užduotis iszriszimo! Pa
menu buvo ten aiszkiai taip pa- 
raszyta: “Rasztininkas kuris 
iszrinko misles senu filozofu ir 
mokėjo sunaudot, taisės ir 1.1.”

Reike, tikros nelaimėsi jog 
knygose isz priežasties prastos 
spaudintojos klaidos vietoj žo
džio iszrinko buvo iszminko, o 
nors isz pradžių pasirodė man 
kaip tai navaturf, bet turėda
mas tuolaik nesujudinanti ti
kėjimą in viską -kas spaudinta 
perraszyme patalpinau iszmin
ko.

Užganadintas visiszkai isz 
kaligraficzna areidarbo, ant 
rytojaus apie asztunta. valanda 
isz ryto buvau jau drauge su 
p. Kazimieru salėje prie kabi
neto prezeso.

— Ponas Vincentai, ^zna'bž- 
da mano protektorius klonio- 
damasis važnycziui su dide
liais pavaritais, tas ponas nori 
paduot praszyma. apie priėmi
mą ant aplikacijos, kaip szian- 
dien prezesas?

— Neblogai, atsako pama- 
želi storas važnyczia pasirėdęs 
m galunuota mundiera. o glos- 
tindamas savo raudonai rudus 
pavaritus, su puikumu miera- 
vo biedna mano paveiksią labai 
a t sa rgumu pa žiūre jimu.

— Stokis ponas czion in 
szali, tarė be jokios ceremoni
jos imdamas mane už ranku iij

Pasidalina Maistu

Maža nabage pati bada 
bekenezianti Koretaite siuti
na Amerikiecziui kareiviui, 
Andrew G. Kuzilla, isz Rich
mond Hill, N. Y., kąsni duo
nos.

Szitas kareivis parsivedė 
szita mažute isz už anapus 
karo frunto, kur jis ja buvo 
radęs namu griuvėsiuose.

Kai jai buvo paduota 

kalbasi

pastatydamas kaip rekrutą 
prie micros szale szepos. Kaip 
tiktai iszais rodauninkas po
nas Laskauskas asz apie poną 
pranesziu. O žinai ponas kaip 

in musu prezesa?
Nežinau.
Szviesiai daug galis 

slaptas rodauninke. Ir reike ji 
in ranka phbucziuot, jis tai la
bai myli, o atsakinėt ant už- 
klausymu drąsiai.

Rodauninkas minėtas ne po- 
ilgam iszejo isz kabineto, o 
važnyczius kaip žaltis malsziai 
inszliauže te,n atidarydamas 
placziai duris. Mano szirdis 
baisiai kaip kuju plake, veidas 
lyg liepsnose dege ir neginsiu 
ar plaukai ant galvos ne stojo 
stati. “Paduok ji czion!” Isz- 
girdau stora baisa, o po valan- 
deliai, sugryžp važnyczius ir 
davė man ženklą idant diezia 
in kabinėta.

Netoli nuo duriu mažam pa- 
ka.jelyje prie biurko atsikrei
pei1 in Įauga, sėdėjo nedidelio 
agio, bet digtas, nusipenejas 
gerai vyras. Plaukus turėjo ži
lus, veidą Vokiszko kirpimo, 
akys paslėptos po dideliais 
tamsio koloro akuloriais, apa
tine lupa, patempta, o priek 
tam gerai isztaukuotas fleneli- 
nis szlafrokas, ant pirmo pare- 
gejimo niekados negalėtum 
sau prileist jog tas žmogus už- 
imineja taip augszta vieta 
priesz kuria, paprastinas žmo
gus kakta in žeme turi muszt.

Isz vienos szalies biurko ant- 
divonelio gulėjo du labai inpe- 
neti szunycziai pakajiniai ir 
nuolatos cziaudydami nosimis 
muszesi lopukem vienas kitam 
per antausius.

— Kas tu do vienas? Klau
se mane nosiniu balsu nepažiu- 
rejes nevet ant manes.

— Pasakiau jam savo var
dą ir pravarde.

— Vėjavaikis esi, kas ma
ne apeina ar tu Paulus ar tu 
Ganius. Klausiu ka. veiki?

— Iki sziam laikui nieko!
— Del to-gi esi dykaduo

nis tinginys, niurnėjo imdamas 
plunksna in ranka!

— Pabaigiau gimnazija Pin- 
czeove, atsiliepiau, padedamas 
mano dokumentus ant biurko.

maisto, kurio ji nebuvo nei 
maeziusi per penkias dienas 
ji pirma kąsni pasiulino tam 
kareiviui, norėdama isz- 
reikszti savo dėkingumą, 
kad tas kareivis ja iszgelbe- 
jo ir pas savuosius atvede.

Tokiu mažucziu labiausiai 
iszkada; jie, nabagai yra vi
sai nekalti, nežino kodėl jie 
turi taip kentėti.

— O tėvas tavo kas folds'?
— Te vaši ne gyvena jau, 

buvo kasijerium magistrato 
Chmelnike.

— Sztaminis lopikas, kal
bėjo buk pats in save ir tu te
kis busi obuolis obele seka!

Tylėjau nurijąs paniekinimą 
nor negalėjau susilaikyt, idant 
aszaros ne užtemtu man akiu. 
Prezesas1 nudavinejp save už
imtu skaitydamas kokias ten 
popieras, bet in mane ne, ne 
mistino pažiūrėti.

— Ko-gi tu nori? Klause 
po valandai, pakeldamas ant 
manės savo juodus akulorius.

— Praszyt, szviesiai daug- 
galio slapto rodauninke, apie 
priėmimą manės ant aplikaci
jos in savo biurą.

— O ka-gi tu sau mislini? 
Paszauke lyg užrūstintas, kad 
pas mane yra surinkimas mesz- 
lu visos karalystes?

Ir pasakęs tai, vela pradėjo 
peržiurinet savo popieras.

Minuta gal stovėjau, tylintis 
ir uželektrizavotasi tokiu atsa
kymu kada va'žnyiczia praneszei 
prezesui apie pribuvimą kokio 
tai uredninko.

— Duok ji czion! Bumbte
lėjo prezesas ir kada inejo pa
sirėdęs puikiai iszsiuvinetoje 
mundieroje ne jaunas jau vy
ras, bucziuodamas su nusiže
minimu isztaukuota rankove 
szlafroko prezeso, temijau jog 
audencija mano pasibaigė, isz- 
slinkau peir atidarytas duris in. 
pirmutini pakaju.

Nusidyvinau asz nemažai to
kiu nusižeminimu taip puikaus 
ir pasiredžiusio ureninko 
priesz ta, kuris suvis ne; isz- 
rode vertas tos guodones O' na
vet pribuvusis turėjo ant kru
tinės pasikabinės ant mėlyno 
szilkinio raiksztelio koki tai 
kryželi ir net tada, supratau di
deli ženklinimą to bauriszko 
prezeso su isztaukuotu szlafro- 
ku.

— Na ir ka ? Paklausė nu- 
siszypsodamas piktai važny
czia.

(BUS DAUGIAU)

— Tas kuris nesiskubina 
savo žodi duoti, tankiausia yra 
kuris savo žodžio laikosi.

Price $2.00 s,,‘e “*l-
COLORS: Red, Black, Green,

Blue, Gray, Copper.

tiHIW-tOIHT FOUNTAIN MM

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



‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ZiniosVietines
— Sziltas Oras.
— Seredoj pripuola Szven- 

to Kamilijo.
— Kunigas K. Rakauskas 

vikaras isz Szv. Juozapo para- 
pi jos pereita. san vaite svėczia- 
vosi pas savo tėvelius, pons. K. 
Rakauskus, mieste Dubois, Pa.
.—• Ketverge 1 Szv ento Vin

cento Paulieczio.
— Petnyczioj Szvento Je

ronimo. Ir ta diena: 1304 me
tuose gimė Italijon a s poetas, 
raszytojas Francesco Petrarch. 
Jis yra ir sziandien skaitomas 
kaipo vienas isz geriausiu ra- 
szytoju, dainų; 1944 m., Vokie
cziu karninkams nepasiseke 
nugalabinti Hitlerį.

. — Juozas Czernauskas nuo 
1235 East Mahanoy Avė., buvo 
sužeistas in Maple Hill mainas. 
Jis buvo nuvesztas in Locust 
Mt. ligonine, Shenandoah, Pa., 
kur Daktarai sako kad gal rei
kės jam viena pirszta nuo kai
res rankos nupjauti, Czernaus
kas buvo prie sienos mamose 
prispaustas kai daug anglių ir 
akmenų pasileido pirm negu 
jis suspėjo pasitraukti in sau
gesnę vieta. Daktarai sako kad 
apart to pirszto Czernauskas 
sveiksta ir viskas bus gerai.

Velionis gimė Lietuvoje, atvy-’ 
ko in Amerika daugelis metu j 
atgal. Buvo geras žmogus, tu-' 
rojo daug prieteliu ir buvo Norėjo Savo Merginai 
guodotas per visus7 kurie ji pa-' A. n mt • < 
žinojo. Likos palaidotas su 

Am-

VAIKAS VAGIS

Žiedą Nupirkti
bažnyt inems apiegornis. 
žiną atilsi.”

VETERANU
PARODA

PHILADELPHIA, PA. — 
Užsienio Vainų Veteranai isz-' 
kilmingai su milžiniszka paro
da, užbaigė savo keturiu dienu 
seimą Philadelphijoje. Tai bu
vo trisdeszimts antras tokis 
metinis seimas Pennsylvanijos 
veteranams. Po parodos jie 
gryžo sau namo.

Per savo seimą jie buvo inue 
sze paturima paskirti viena sa
la Pacifike vandenyse,, pava
dinta “Velnio Sala,” tiems 
Amerikiecziams, kurie taip gi-j 
ria Komunistus ir Komunizmą. 
Visus tokiu reiketu, jie sako 
ant tos salos iszveszti ir palik
ti.

Tukstancziai žmonių susirin
ko pamatyti tos parodos ant 
didžiausiu Philadelphijos 
miesto ulycziu.

ŽINUTES
Lietuviszku parapijų

PHILADELPHIA, PA. — 
Policijantai suaresztavo septy
niolikos metu vaikezą, kuris 
norėjo apvogti viena czekiu 
iszmainymo kompanija ant 
2204 E. Erie ulyczios.

Septyniolikos metu amžiaus 
vyrukas, George Aikens, inejo 
in tos kompanijos ofisus ir pa
reikalavo pinigu. Jis turėjo 
rankoje revolveri.

Bet kaip tik tuo laiku du vy
rai inejo in ta ofisą. Jaunikai
tis iszsigandes pabėgo.

Kompanijos virszininkas, 
szeszios deszimts metu amžiaus 
George C. Christ paseke ta vy
ruką ir paskui pranesze poli
cij antams.

Už deszimts minuosiu polici- 
j antai užtiko ji ir suaresztavo. 
Jis pasiaiszkino kad jis norėjo 
savo merginai žiedą nupirkti 

! ir už tai norėjo pasivogti pini-: 
' gu.

Du kiti vagiai insilaužo in 
Mooney’s Musical saliuna ant 
Race uly. Jie darbininką tenai 
primusze ir paskui suriszo. Jie 
pasivogė apie devynis szimtus 
doleriu pinigais ir paskui pa
siėmė daug cigaretu ir kelias 
bonkas sznapso.

Admirolas Pasilsi

Darbas ir pareigos vesti 
kara ant mariu yra ežia pa- 
mirsztos, kai Admirolas Ar
thur W. Radford, sustoja 
ant savo laivo ir nutraukia 
paveiksią kitu kariszku lai
vu, kurie yra paleido savo 
didžiausius anuotus, kanuo- 
les. Jis nutraukė paveiksią 
kai kariszkas USS New Jer
sey laivas paleido visus savo 
karabinus prie Korėjos 
kranto.

WHEN YOUR “E” BONDS MATURE
The Treasury Department offers three 
choices to holders of Series E, United States 
Defense Bonds, when their Bonds mature: 
Choices: You may: One, accept cash, if 
you so desire; Two, continue to hold the 

present bond with an automatic interest-bearing 
extension; Three, exchange your bonds in amounts 
of $500 or multiples for a Defense Bond of Series 
G, which earns Current income at the rate of 
2/2 percent payable semi-annually.
Action: If you want to obtain cash, you simply 

s present your bond, with proper identification, to 
any paying agent. If you want to extend the 
matured bond you have ABSOLUTELY NOTH
ING TO DO—just continue to hold it. Extended 
bonds may be cashed at any time you wish. If you 
want a G Bond, see your bank for details.

Interest: The- extended bond will earn simple interest on the face 
amount at the rate of 2/2 percent for the first seven and one-half years. 
Thereafter it will be at a higher rate sufficient to provide a total return 
for the 10-year extension period of 2.9 percent compounded.
Taxes: You have the choice of (1) reporting E Bond interest for Federal 
income taxes on an annual basis or (2 ) paying the taxes on the interest in 
the year when the bonds finally mature or are redeemed. The privilege of 
deferring taxes does not apply if the E Bond is exchanged for a G Bond.

BUY ,U. S, DEFENSE BONDS BUY U. S. DEFENSE BONDS

Karalaitis Ir Drauge

Shenandoah, Pa. — Edvar
das G. Katalina’S pasitraukė, 
atsisakė nuo savo vietos kaipo 
futbolas ir visokiu sportu mo
kytojo vietos augsztesnioje. 
mokykloje Shenandoah High 
School. Pasitraukdamas, jis 
pareiszke kad jis nori tęsti sa
vo mokslą toliau ir ketina stoti 
iri New York Universitetą. Jis 
teipgi pareikalavo ir gavo at
leidimą del dvieju metu, per 
kuriuos jis nori da toliau mo
kintis. Jis buvo tižemes sporto 
mokytojo vieta Shenandoah 
mokyklose kai Robertas Nor- 
keviezius (Nork) pasitrankė ir 
iszva.žiavo sportininkus mokin
ti ih Seton Hall Prep. South 
Orange, N. J.

7—. Sekantieji ma i niūriai li
kos, sužeisti kasyklose: Adol- 
p.as Czuplys, nuo 545 E. Cen
tre uly., likos sužeistas1 in igal- 
vk ir klubą per timberius Knic
kerbocker kasyklose Gydosi 
Locust Mt. ligonbutejc. Juozas 
Andrnlionis nuo 210 W. Mt. 
Vėrnon uly., likos sužeistas tei- 
sa aki Locust Coal kasyklose. 
Gydosi namie.

chorai Chicago j e buvo suruo- 
sze . Dainų szvente, Vytauto 
parke.

— Moterų Sanjungos sei
mas sziais metais invyks Rug- 
pjuczio dvideszimta iki dvide- 
szimts treczios dienos, Nekalto 
Prasidėjimo Seselių .vienuoly
ne, Putnam, Conn. Seimą ruo- 
szia Worcesterio Mass., kuopa.

— Profesorius K. Almi-' 
nauskas dėsto Vokiecziu kalba 
Loyolos Universitete, Los An
geles mieste, Californijoje. Jo 
žmona yra veikli moterų advo- 
kacziu draugijos nare.

Buffalo Lietuviai, Latviai ir 
Estai liūdnąją Pabaltijo gy
ventoju in Sibirą trėmimo su-, 
kakti paminėjo bažnytiniu 
koncertu. Isz Lietuviu progra
moje dalyvavo Alg. Moliekai- 
tis ir E. Sakavicziene. Pamoks
lą pasakė Kunigas T. Juvena
lis Liauba.

EROPLANAS
NUKRITO; 7 ŽUVO

LAKŪNAI
STRAIKUOJA

LINCOLN, ANGLIJA. — 
Visi septyni Anglai lakūnai 
žuvo kai ju didelis, keturiu in- 
žinu ‘‘Lincoln.’ eroplanas nu
krito ant ūkio ir užsidegė.

“Lincoln” eroplanas yra 
Anglijos didžiausias, apart tu 
kariszku B-29 eroplanu, ku
riuos Amerika yra padovano-, 
jus Anglijai.

Tai buvo antra tokia nelaime 
Anglams in dvi dienas. Tik 
dieną priesz tai dvieju inžinu 
prekybinis armijos eroplanas 
nukrito. Deszimts lakūnu žuvo 
toje nelaimėje.

i ’
Ashland, Pa. — Gerai žino

mas gydytojas, Daktaras Guy 
A. Robinhold, perdetinis Ash
land ligonbute, kuris per koki v- *• .
tai laika nesveikoje, ana die
na padękavojo už dinsta tros- 
tytams, komisija, ir apleis sa
vo vieta Rugsėjo (Aug.) 3.1-ma 
diena. Jo vieta užims Daktaras 
R. R. Scicchitano.

Seuecca, III. — Keturi darbi
ninkai, likos užmuszti E. I. du 
Pont de Nemours fa brikoje, 
per eksplioduojam dinamito. 

• Taipgi daug bledies padaryta 
fabrike.
Ą.S H.lj _________________________

Mineral Point, Missouri. — 
Žinios praneszta isz szito mies
telio, buk senas skaitytojas 
“Saules,” Jurgis Korėtas, 
staiga numirė savo lovoje Sėre- 
doj, Liepos ketvirta diena. Gy
dytojas sako kad p. Korėtas 
numirė nuo szirdies atako. Ve
lionis gyveno pas savo seseri, 
ponia Barbora Kozolskiene.

(Tasa, Nuo 1 Puslapio)
A
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ISPANIJOJE [
DAUGIAU LAISVES

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

— Kodėl-gi tu neduodi me
deliui liuosai augti? Paklausė 
vaikas.

— Todėl, kad jo vejas nė- 
nulaužtu ir kad jis galėtu aug
ti tiesus ir dailus.

Toliau tėvas apkase szaknis 
ir apverto medeli mietelais," 
kad nenulaužtu jo galvijai.

Ateinanti pavasari tėvas at
ėjo pas medeli su afažalele, nu-

Kropiami kompanijos atsto
vai nesutinka ir sako kad tie 
lakūnai sulaužo savo kontrak
tą dabar straikuodami.

Kompanija sako, kad'ji da
bar patupdins visus tokius 
eroplanus ir be j u apsieis kol 
tie lakūnai sugrysz in savo 
darbus. Kompanija toliau 
aiszkina kad ežia jai mažas 
nuostolis, nes reikes tik kokius 
keturius tokius eroplanus su
stabdyti tarp New York ir Chi- 
cagos ir New York ir Milwau
kee miestu.

Paryžiuje Karalaitis Aly 
Khan stengiasi užmirszti sa- į 
vo žmona, loszike Rita Hay
worth ir už tai dabar yra su- j 
sidraugaves su kita Ameri
kiete loszike, Joan Fontaine. 
Jiedu visuose puoszniau- 
siuo.se kliubuose pasirodo ; 
sykiu, bet ginasi kad jiedu 
yra tik draugai ir nieko dau- | 
giau.

KARISZKI LAIVAI 
RAUDONOSE JUROSE

Generolas St. Ratszikis 
žmogaus gyvenime, ne jo szir- pasakė kalba Rochesteryje, 
dyje. Jis, kad ir netiki in Die- kur buvo paminejama Baisiojo 
va, bet Jo bijosi. Birželio Diena.

Bedievyste randasi1
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

bos ir kariszku ginklu isz Ame
rikos, jis turi žmoniszkiau sa
vo kraszta valdyti.

Senato komisija jam patarė 
atstatyti beveik visus senus sa-' 
vo Tarybos ministerius, kurie pjauta nuo kitos geros obelies, 
tam darbui dabar netinkami, 
nes jie jokios laisves žmonėms 
nepripažinsta.

Franco ant visko sutinka, 
nes jam labai rupi gauti pinigu 
ir ginklu isz Amerikos. Jis no
ri, kad jo krasztas butu pri-

atsinesze rankose peili ir nu
pjovę visa jauno medelio vir- 
szune. .

— Ka t n. darai?. Suszuko 
vaikas nusigandęs, dabar visas 
tavo triūsas nuėjo niekais!

Tėvas pasijuokė, truputi 
skaitytas prie tu Atlanto Cziar perskėlė medelio stiebą ir inki- 
terio tautu, kad ir jis gautu vi- -szos in plyszi atneszta sžakele, 
sa ta pagelba, kuria ir kiti gau- užtepe plyszi tepalu ir 
na isz Amerikos.

:: GERAS :: 
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VAIKAS matydamas, kaip 
tėvas savo sode pasodino

Papuolė In Slastus

IMI

Vienuolika vyru ir vienas 
asztuoniu metu vaikas buvo 
suaresztuoti in East Harlem, 
New York mieste. Visi jie 
perka ir parduoda ir patys 
vartuoja tuos narkotikus, 
kurie taip baisiai pakerta 
žmogaus jiegas ir sunaikina 
sveikata.

Miesto policija stengiasi 
visus tokius suaresztuoti,

bet policijantai sako kad di
di ponai, kurie gera bizni isz 
to daro yra neliecziami ir ne
galima j u nei susekti nei su
imti.

Muzikantai, lossikai ir or- 
kiestru vadai, dirigentai 
tankiausia szituos narkoti
kus vartuoja, nes tie narko
tikai yra kaip kokios lie- 
karstos, kurios laikinai žmo-

gui duoda daug jiegos ir 
duoda jam viską pamirszti. 
Bet už kokio pusvalandžio 
visos to žmogaus jiegos bū
va pakirstos, ir jis turi vėl 
tuos narkotikus vartuoti. 
Tie, kurie tuos narkotikus 
variuoja yra kur kas nelai
mingesni už didžiausius gir
tuoklius.

Laivynas nori gerai prižiūrėti 
kad keli nauji prekybiniai lai
vai nepapultu in Komunistisz- 
ku krasztu uostus.

Komunistiszka Lenku val
džia buvo nusipirkus du dide-

I liu del aliejaus vežimo laivus,
kurie jau yra gatavi, pastatyti. 
Anglijos valdžia tik sykiu pa
skelbė kad tie laivai nebus pa
vesti Lenkams, bet kad Angli
ja juos pasilaikys ir Lenkams 
už juos atlygins.

Szitie laivai labai reikalingi 
aliejų veszti isz Irano, Perzi- 
jos.

Lenkai nenori ant to sutikti, 
bet jie vargiai ka gales pada
ryti, kai Anglijos Laivynas pa
siuntė dar keturis savo karisz-■
kus laivus prižiūrėti kad tie 
nauji aliejui veszti laivai nepa
pultu in Lenku rankas.

Ant Pardavimo

o bei e, tare:
— Kodėl tu tai darai? Na 

jau tokiam niekam, nederan- 
cziam medeliui asz nebueziau 
davės sodo vietos.

— O isz kur tu žinai, kad 
szitas modelis niekam nederąs? 
Paklauso tėvas.

— Tai matyt tuoj, tik pa-

Taip, jis isztikro mažas 
ir menkas medelis; bet ’ jis sir 
laiku gali iszaugti didelis ir at- 
neszti gausius vaisius.

Po kiek laiko vaikas vėl pa
mate, kaip ievas n 
triusiasi apie jauna 
kala mietus, vienas 
pririsza, o kitas nupjauna.

rūpes
tingai apriszo skarulioku.

— Šatai ar matai, tarė jis 
Simui, užbaigęs darba, —- jei 
butu medelis te'boesas girioje, 
jis butu ir kreivas ir szakotas 
ir butu savo laiku valsais 
rugszezius, mažus obuolelius, 
kuriu nei vajgyti neimtu gali
ma. Bet asz pasirūpinau, kad 
jis augiu tiesiai; o dabar, už
stojus pavasariui, daviau pa
slėptoms jame pajiegoms nau
ja geresni gyvenimą, prisike- 
pyjes prie jo gero medžio sza- 
kele, kurio vaisiai jau žinomi. 
Po keleriu metu girios medelis 
iszaugo sodo obelis, pavasari 
eme žydeli, o rudeni jo szakas 
lenke vaisiu sunkuma.

— Na, k a da bar pa sakysi ? 
Paklausė levas sūnaus.

— Ak, atsake szitas, kok
sai tai gražus, naudingas me
dis; triūsas tavo nenuėjo nie
kais. t

— Duok Dieve, tarė tėvas, 
kad ir tu taip-pat atsidėkotu-obelaite:

szakeles mei man už rūpesti apie auk 
Įėjima tavesi
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