
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY.

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $6.00;
% Year $3.50; Canada $7.00. Advertising Rates on Application.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. 8. A.

No.54 & ENTERED AT THE JIAHANOY CITY, PA., POST OFFICE AS SECOND 
CLASS MAIL MATTER. UNDER ACT OF MARCH 3. 1879.

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IK PETNYCZ1A

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $6 Metams, % Metu $3.50; 
In Kanada: Met ns $7, Vz Metu $4; In Vokietiją, Pietų Amerika, 
Skotlandije.MeU is $9, ¥z Metu $5; Atskiras Saules numeris 8Cts.

Laiszkus .r Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

m MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS, BIRŽELIO 29,1954 TUESDAY, JUNE 29, 1954) R v. l. boc^m. Editor ,n<i Mgr., 65 METAS

Isz Amerikos
PENSIJA

ISZDAVIKUI
ALGER HISS

Senato Komisija Prie- 
szinsis Tai Pensijai

WASHINGTON, D. C. — 
Kaip dabar dalykai stovi, tai 
Kongresas yra nustatęs kad vi
si valdžios darbininkai, ar jie 
patys pasitraukia isz savo dar
bo ar būva pravaryti, jie gali 
gauti pensijas.

Tokis nusistatymas reiszkia 
kad musu kraszto iszdavikas, 
Alger Hiss, kuris buvo suras
tas kaltas ir buvo pasmerktas, 
dabar kalėjime galės gauti sze- 
sžis szimtus doleriu ant metu 
pensijos, nežiūrint ir nepaisant 
to kad jis dabar randasi kalėji
me. %

Kongresmonas Cretella, Re- 
publikonas isz Conn., pirminin
kas Kongreso Civil Service ko
misijos dabar sako kad jis su 
savo draugais visomis galiomis 
stengsis ta instatyma permai
nyti. Jis sako kad ne tik vi
siems piliecziams sarmata kad 
tokis iszdavikas gauti pensija, 
bet kad dauguma žmonių yra Į 
baisiai pasipiktinę kad valdžia 
toki kvaila ir neteisinga insta-

♦
Liudyja Per

Tardinimus

Francis P. Carr, Senato
riaus McCarthy komisijos 
vyriausias tardininkas, po 
prisiek a liudyja kad Armi
jos virszininkai visokiais bu
dais stengiasi papirkti eilini 
kareivi, G. David Schine, 
kad tik ta Sen. McCarthy ko
misija liautųsi tardinus ar
mijos virszininkus ir jiesz- 
kojus Komunistu armijoje.

Daug ka jis yra pasakęs 
po prisieka yra stacziai 
priesz ta ka Armijos Sekre
torius buvo teipgi po prisie
ka pasakęs. Reiszkia vienas 
isz j u, po prisieka yra mela
vęs.

Francis P. Carr yra buvęs 
vienas isz augszcziausiu FBI 
policijos agentu pirm negu 
jis stojo Senatoriui McCar
thy in pagelba.

Saules Užtemimas

Szio menesio Birželio tris- 
dešzimta diena Utarninke, 
bus saules užtemimas, szito- 
se vietose, kurios paženklin
tos ant szito žcmlapio. Ame
rican Museum-Hayden Pla
netarium, New York miestą 
szita žemlapi mums pasiun
tė. Menulis pradės temdinti

tyma butu invedus, kad iszda- 
vikai, prasikaltėliai, bile tik jie 
buvo valdžios darbininkai gali 
kad ir kalėjime gauti pensija.

Sulyg musu instatymu, ne 
tik tas iszdavikas gautu pensi
ja, bet ir jo žmona ir jųdviejų 
vaikai, nežiūrint to kad jis bu
vo pasmerktas kaipo savo 
kraszto iszdavikas.

DUKTĖ NUŽUDĖ
SAVO MOTINA 

16 Metu Mergaite In- 
tarta Už Žmogžudyste

AUCKLAND, NEW ZEA- 
I AND. — Szesziolikos metu 
amžiaus Pauline Yvonne Par
ker buvo intarta ir suaresztuo- 
ta už nužudinima savo motinos 
kurios sužaliotas lavonas buvo 
surastas ant lauko.

Jos drauge, penkiolikos me
tu amžiaus Juliet Marion Hul- 
me buvo vėliau suaresztuota 
del tos paczios žmogžudystes.

Nužudyta motina buvo Po
nia Honora Mary Parker.

Juliet yra duktė Daktaro H. 
R. Hulme, Canterbury Univer
siteto ir Kolegijos virszininko 
in New Zealand.

Ponios Parker sumusztas ir 
sužaliotas lavonas buvo suras
tas in Cashmere HH’s kalnus, 
kad mergaites pasakė restau- 
ranto savininkui kad ji buvo 
sužeista kai ji nuo to kalno nu
puolė.

Policijantai szalia jos lavono 
rado dideli akmeni ir panczia- 
ka pilna akmeniu ir suriszta 
kaip kalade. Ponios Parker 
galva buvo baisiai sumuszta.

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

saule pirm negu ji užtekės 
isz ryto, bet bus galima szita 
saules užtemimą matyti 
pirm negu ji visai užtems.

Kaip matoma szitas sau
les užtemimas bus matomas 
ne tik Suvienytose Valstijo
se bet ir Kanadoje.

O O l_J

AKLAS NERADO 
PAKRANTES

Prigėrė

MADISONVILLE, KY. — 
Aklas muzikantas, kuris buvo 
iszplaukes pasimaudinti, nera
do pakrantes ir plauke kol taip 
pailso kad prigėrė.

“Kur krantas? Kur kran
tas?” Szauke keturios de- 
szimts vieno meto amžiaus ak
las muzikantas, beplaukdamas 
aplink ir aplink, visai netoli 
kranto, kurio jis nebegalejo, 
pamatyti.

Aklas muzikantas James T. 
Forbes su savo draugu dvide- 
szimts septynių metu Eurie B. 
Duvall iszvirto isz? mažo laive
lio, kuri jiedu buvo pasisamdė 
žvejoklei.

Szesziolikos metu amžiaus 
Daniel Fisher iszgirdo to aklo 
muzikanto szauksmus ir. grei
tai stengiesi priplaukti prie jo 
bet nesuspėjo, nes tas aklas 
muzikantas nuskendo pirm ne
gu jis galėjo ji pasiekti.

Jaunuolis pranesze polici- 
jantams kurie rado to aklo mu
zikanto lavona.

TEISINGAS
ŪKININKAS

Pasiuntė Valdžiai
$1,000

WASHINGTON, D. C. — 
Agronomijos sztabas, Vaszing- 
tone nustebo kai gavo papras
tame laiszke tūkstanti doleriu 
nuo vieno “teisingo ūkininko” 
farmerio, kuris norėjo savo 
skola užsimokėti, ir pamirszo 
savo varda pasiraszyti.

Agronomijos sekretorius,, 
Ezra Benson laikrasztinin- 
kams pranesze apie ta laiszka 
ir sako kad dabar jis nežino ka

(Tasa Ant 4 Puslapio)

MAINIERIU 
PASIULINIMAI

KOMPANIJAI

Dar Vis Stengiamasi 
Susitaikinti

TAMAQUA, PA. — Kai 
Lehigh Navigation Anglių 
Kompanija mainieriams pasiu- 
lino penkis punktus, pareika
lavimus, jeigu mainieriai nori 
gryszti, mainieriai nesutiko, ir 
patys sudarė savo pareikalavi
mus kompanijai in deszimts 
punktu. Sztai mainieriu parei
kalavimai :

1— Szitie pareikalavimai 
nesulaužo mainieriu ir kompa
nijos kontrakta.

2— Visos mainos in Pan
ther Valley dirbs, nciszimant ir 
Lansford ir Nesquehoning 
mainas.

3— Kompanija nepirks ang
lių isz kitu mainu del savo 
“breakeriu.”

4— Kompanija turi savo 
kasztus sumažinti.

5— Kompanija turi liautis 
vesti kitus biznius, kaip, van
denio, garo ir traukiniu.

6— Kompanija visiems ly
giai anglis parduoti, ir panai- 
'kinti suvaržinimus, kad isz ki
tu apylinkių troku draiveriai 
negali ežia anglių pirktis. Tu
ri didesnes anglis suskaldinti 
ir susmulkinti, nežiūrint kad 
tokios anglis pigesnes, bet to
kiu anglių žmones nori ir dau
giau perkasi.

7— Nuostoliai, jeigu nuo
stoliu isz szitokio biznio bus; 
turi būti padengti mainieriu, 
apylinkes biznierių ir paczios 
kompanijos.

8— Pavėlinti mainieriu ko
misijai ir visiems szios apylin
kes žmonėms, per szi laiKa zi-

j noti visa bizni ir pamatyti san- 
skaitu knygas.

9— Visi darbininkai turi 
sanžiningai dirbti ir stengtis 
kuo daugiausia anglių iszkasti 
kad butu galima ta darba pase
kmingai ir toiiau vesti.

10—Visi darbininkai, mai
nieriai, kompanijos atstovai, 
biznieriai ir visi gy ventojai tu
ri visomis galiomis stengtis 
iszgarsinti anglis, kad butu ga-

I Įima daugiau parduoti.

Nedelioj, dvideszimts septin- 
tadiena Birželio Panther Creek 
Valley mainieriai suszauke 
bendra mitinga visos apylinkes 
gyventoju. Jie vieszai paskel- 
Le savo patarimus ir pareika
lavimus kompanijai, ir pasky
rė komisija juos kompanijos 
atstovams inteikti.

Mitingas buvo tvarkingas ir 
rimtas, bet vargiai kas naujo 
ar gero isz jo iszejo. Kai mai
nieriu buvo užklausta: Ar to
liau sfraikuoti? Visi vienbal
siai sutiko!

Bet, tokie vienbalsingi bal
savimai retai kada ka nors 
aiszkaus parodo ar pasako, 
nes ne visi drysta pasakyti ka

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KO CHURCHILLIS SERGSTANT1S
NORI? LAIKRODI
— . ' POLICIJANTAS

Svajoja Apie Pasaulio ------
Politikos Taika Paleido Vagi; Pravary-

Baisiai Nusižemino 
Atvažiuodamas Pas

Eisenhoweri

WASHINGTON, D. C. — 
Anglijos Premieras, Sir Wins
ton Churchillis, atvažiuodamas 
szituo laiku pas Amerikos Pre
zidentą Eisenhoweri, baisiai 
nusižemino, nes tik kelios san- 
vaites atgal Prez, Eisenhowe- 
ris Churchilli inžeide, kai jie
du buvo ant mitingo Berlyne, 
kuri mitinga Churchillis net 
savo kasztais buvo surengęs.

Prez. Eisenhoweris sutiko 
dalyvauti tame susirinkime, 
bet tuo paežiu sykiu jis pasiža
dėjo už dvieju dienu būti na
mie del prakalbu New York 
mieste. Jis taip ir padare ir pa
liko seni Churchilli Berlyne.

Dabar Churchillis nori viską 
pamirszti, viską dovanoti, ir 
vėl mums gerintis ir vėl svajo
nes apie pasauline taika ir apie 
susigerinima su Sovietais.

Kai Churchillis ežia atskrido 
su savo palydovais, Eisenho 
weris jo prie croplano nepasi
tiko, bet tik Vice-prezidentas 
Nixonas ir Amerikos Sekreto
rius John Foster Dulles. Eisen- 
howeris jo lauke prie Baltųjų 
Namu ir mandagiai bet jau ne 
taip sziltai, kai kadaise Roose- 
veltas ji sutikdavo.

Kai Anglijos Užsienio Sek
retorius Anthony Eden pasi
sveikino su Anierikos Sekreto
rių, John Foster Dulles, visi 
laikrasztininkai mate kad tai 
buvo baisiai szaltas pasisvei
kinimas. Mat Anglios Užsienio 
Sekretorius, Anthony Eden, 
tik kelies «dienos priesz tai, 
Anglijos Tarybos kambariuose 
labai isžgyre Sovietu Rusijos 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Beždžione Pagražina

Szita beždžione loszia pa
veiksluose in Hollywood. 
Buvo sumanyta jai sztori- 
nius dantis indeti, nes ji bu
vo bedantę. Czia paveikslai

tas Nuo Darbo

BERLYNAS, VOK. — 
Vienas policijantas buvo pa
smerktas ant septynių sanvai- 
cziu in kalėjimą, paskui buvo 
pravarytas isz policijantu dar
bo, už tai kad jis laikrodi labai 
akyliai sergėjo ir tik savo va
landas dirbo.

Svietkai sako kad tas polici
jantas, Erwin Plcssor ėjo poli- 
cijanto pareigas prie vieno 
sztoro, grocernes, kai vagis isz 
to sztoro iszbego. Sztoro savi
ninkas ir darbininkai pradėjo 
ta vagi vytis ir szauke pagel
ios isz to policijanto. Bet jis, 
pasižiurejes in savo laikrodi, 
labai ramiai pasiaiszkino, kad 
už trijų minueziu jo preigos 
kaipo policijantas pasibaigė 
del to dienos ir už tai jam neuž- 
simoketu ta vagi vytis.

ŽUVIS INTRAUKE
ŽVEJOTOJA

Surasti Negyvi

NEW DELHI, INDIJA. — 
Žvejotojas užtiko didele žavi 
prie kranto, Jinjiram upeje. 
Jis užsivyniejo ant savo ran
kos žvejokles virvute ir nudū
rė ta didele žavi. Bet ta žuvis 
greitai pasimere ir ji su savimi 
jn upe nisitrauke.

Kiti žvejotojai isz Dhburi 
miesto ant rytojaus rado negy
va žuvi ir negyva žvejotoja. Ta 
žuvis yra vadinama “bagra” 
ir ji sveria daugiau kaip asz- 
tuonios deszimts svaru.

Kai tie žveje toj ai surado ta 
negyva žvejotoja, ap’ink jo 
.ranka dar buvo apvyniota jo 
žvejokles tinklas ir virvute.

! parodo kaip dantistas jai 
. tuos dantis parūpino ir kaip 

ta beždžione rodos net ir 
džiaugiasi savo naujais dan
timis.

Italijos Gražuole

Italaite, dvideszimts metu 
amžiaus Leila Spadaro czia 
parodo kad ir Italijoje ran
dasi gražuoliu kurios -savo 
gražumu nenusileidžia ir 
musu loszikems ir gražuo
lėms. Ji ne ti graži, bet ir 
gražu balseli turi ir daina
vus keliose mažose operose, 
Italijoje.

KEISTA EŽERO
BANGA DAVE IN 

CHICAGOS KRANTA

CHICAGO ILL. — Didele 
ežero banga staiga pakilo ir 
visu savo smarkumu davė in 
miesto krauta. Keletą desiet- 
ku žvejetoju buvo tos keistos 
bangos pagauti ir buvo in eže
rą nuneszti. Trys isz ju, kiek 
buvo galima trumpu laiku su
žinoti žuvo.

Szitokia keista ežero banga 
yra vadinama “seiche;” ji pa
kyla nuo penkių ligi dvide- 
szimts pėdu. Tik nors tiek 
laime kad ta banga davė taip 
in visus krantus apie vienuoli
ka valanda isz ryto, kai dar 
mažai žmonių buvo ateje pasi
maudinti.

Kiek buvo galima sužinoti, 
tai žuvusieji buvo keturios de
szimts vieno meto amžiaus 
Theo. Stempinski, Žemcziugu 
jubilejoras, ‘jeweler;’ penkios 
deszimts dvieju metu amžiaus 
John Jawarski, kuris tuo laiku 
maudėsi, ir viena moteriszke, 
kuri buvo, policijantai spėja, 
keturios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus Ponia Mae Gab
riel, kuri tuo laiku nuo kranto 
žuvavo.

Policijantai ir jurininkai dar 
jieszko kitu lavonu, nes spėja
ma kad daugiau žmonių prigė
rė. Tie žmones, kuriu darbas 
yra sekti ežero bangas ir vėjo

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
In Clinton, Ohio, Willie Wil

liams policijantams prisipaži
no kad in viena diena jis buvo 
padegęs dvideszimts septynis 
namus. Užklaustas kode] jis 
taip padare, jis pasiaiszkino 
kad jis neapkenezia ugniagesiu 
virszininko ir norėjo matyti 
kaip jis dirba ir rūpinasi.

du szimtu doleriu, buvusiam 
Prezidentui Trumanui, kuris 
rengiasi tame mieste insteigti 
didinga knygyną, kuris kasz- 
tuos veinp milijoną septynis 
szimtus penkios deszimts tuks
tancziu doleriu.

ATOSTOGOMS
PRASIDĖJUS

AMERIKOJE

džiaugti apmokamu poilsiu; 
szeimynos džiaugsmu būnant 
kartu ir gyvenamoje kraszto.

❖ o
Isztraukes Sobeskis Kara

lius su savo naršais vyrais link 
Viedn i id. Sumu sze
Daugybe ■paėmė in nelaisve

Turkus.
ir

Rhode Island valstijos Sena
torius Theodore Francis Green 
yra Vaszingtone paskelbęs kad 
jis vėl stos in rinkimus, nežiū
rint to kad jis dabar jau .asz- 
tuonios deszimts szesziu
amžiaus. Jeigu jam tai pasi
seks ir jeigu jis dar pagyvens 
tai jis bus seniausias Senato-

metu

In Palm Beach, Florida, su- 
aresztuotas už draivinima au- 
toniobiliaus kai jis buvo girtas, 
jaunas golfo kliubo darbinin
kas policijantams užsigynė 
kad jis buvo girtas, sakydamas 
“Kaip asz galėjau būti girtas 
kad asz tik penkis sznaipsus ir 
asztuonias Lenkas alaus buvo 
iszgeres?” Teisėjas, ibiski pa- 
mislines trumpai pasakė; “Tik 
szimtas doleriu baudos.’’

nūs. V irginia valstijos benato- 
rius Carter 'Glass, iki sziol bu
vo seniausias. Jis buvo asztuo- 
nios deszimts asztuoniu metu 
amžiaus, kai jis pasimirė.

Chicagoje, Poifai Moores no
rėjo gauti divorsa, persiskyri
mą. Kai teisėjas dažinojo kad 
Ponas Moore uždirba tik sze- 
szios deszimts penkis dolerius 
per sanvaite, jis jiemdviem pa
sakė: “Judu per biedni del di- 
vorso. Asz patariu kad judu ei
tumėte namo ir susitaikintu
mėte.” Jiedu taip ir padare.

. .Jn Charlotte, North Caroli
na, Alvin Wingfield, kandida
tas in .valstijos Senatorius per 
rinkimus isz visos valstijos ga
vo tik asztuojnis tukstanezius 
balsu. Jis laikrasztininkams 
prisipažino: “žinote,K asz nu- 
jaueziu, kad kai kurie žmones 
manes^ nemyli.”

Nauju automobiliu pardavė
jai dabar beveik visur Lozorių 
gieda. Jiems baisiai sunku tuos 
automobilius dabar parduoti, 
nes dauguma 'žmonių dabar 
laukia kol ateirianeziu metu 
automobiliai pasirodys.

Vienas “Pontiac” automo
biliu pardavėjas szitoki pagar
sinimą laikraszcziuose inde jo: 
“Jeigu dabar nuo manos pirk- 
site nauja Pontialc automobiliu 
tai jeigu jis bus geroj padėty
je kai 1955 automobiliai iifceis, 
asz jums duosiu visai už dyka, 
ant iszmainos nauja automobi
liu. Jums-reikes užmokėti tik 
už taksas ir už laisnius.”

Kiti pardavėjai imia Ipana- 
sziai daryti.

ŽMOGUS SUDIJE, 
O DIEVAS VALDO

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Ant Pardavimo

darbo- iri
su savo 

nuostabiu

■"Komunistai Azijoje iki sziol 
visur ir viską laimeja ir dar 
didesni svieto gabalu rengiasi 
praryti.

In Durham, North Carolina 
apdraudos kampanijos agentas 
buvo suaresztuotas. Jis buvo 
gavės isz savo kompanijos 
daugiau kaip pusantro tuks- 
tanezio doleriu per plalszyvus 
mirties rasztus. Užklaustas ko
dėl jis taip buvo padaręs, . jis 
pasiaiszkino: “Mano virszinin- 
kai vis sakydavo kad ju kom
panija taip viską prižiūri, kad 
jokiu budu niekas negali jos 
apsukti. Asz tik norėjo jiems 
parody ti kad jie neria jau tokie 
kytri. ”

In Martinsburg, West Virgi
nia, sztorninkui Ray Albright 
insipyko naujus langus ar du
ris vis in savo sztora indeti kai 
vagiai insilauždavo. Tai jis in
dėje paskelbimą in vietini laik- 
Uaszti: “Visu Vagiu Dėmesiui! 
Kad loska neinsilaužkite in 
mano sztora daugiau. Kai asz 
savo sztora uižralkau vakare, 
asz tenai nei vieno skatiko ne
palieku.’’

Independence, Missouri žmo
nes sudėjo szeszis tuksta.ncziu

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

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

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

Repu hi ikonai, namie, nors 
valdo mu.su krašzta, bet tarpu 
saves nesutinka.

Kongresas nesutinka su Bal- 
taisiais ofisais. Daug Repuibli- 
konu Partijos vadu jaucziasi 
Dwight Eisenhowerio inžeisti.

Pypkes Durnai
Žvaigždute

Szvicsi žvaigždute nusirito 
Ir nematuotas platybes, 
Prapuolė, žymio nepatiko 
Ir klaidžioja po tusztybes. 
Kad intiket, ka žmones sako: 
Gal motinėlės, sengalves 
Szeimynos tuo sykiu neteko 
Kas vaikuczius jos prižiurse? 
Kas naszlaiczius priglaus, 

paglostys?
Kas apredys, pavalgydis?
Kas karežias aszaras 

nuszluostys,
Kas juos gyventi pamokys? 
O gal tėvelis darbininkas 
Pasimirė su žvaigždute 
Ir stovi verkdami aplinkui 
Vaikai su serganezia paezia? 
Kiek kartu jie su duona lauke 
Pareinant tęva vakare, 
Dabar vaikeliai valgyt szaukia 
Bet nėr nei kąsnio namieje. 
Pirma szeimyna džiaugės, 

juokės,
Visiems teip buvo jiems smagu 
Dabar, tu motina darbuokie 
Kad stengt kariauti su badu! 
Vai susimilk, pasigailekie, 
Tu, kuris pasaule szia valdai, 
Mielaszirdingai pažiurekie 
Ant tu, kuriuos kankys vargai.

WASHINGTON, D. C. — 
Sek aneziu asztu on i u-deszim- 
ties sanvaieziu begyje didžioji 
Amerikiecziu valstybes gyven
toju dalis galvos, rengėsi arba 
-ir Ims pradėjusi savo vasaros 
atostogas, vaikacijas. Kaikurie 
fabrikai ir instaigo-s visai užsi
darys porai šanvaieziu inga- 
lindami atastogas visiems dir
bantiesiems tuo paežiu laiku. 
Kitose, bus stengiamasi atosto
gų laikas taip suvarkyti, kad 
nebūtu pakenkta instaigos dar
buotei, bot ir dirbantieji butu 
patenkinti. Kai kurie dirban
tieji gaus vienois sanvaites ap
mokamas atostogas, kiti dvie
ju, trijų ir net menesio atsi
žvelgiant in ju darbo ilgi, kom
panijos politika ir biznio in- 
tainpa. Vienok apmokamos at
ostogos, dabartinėje Amerikos 
pramonėje yra lygiai taip in- 
prastas dalykas, kaip ir 40 va
landų darbo sanvaite. Dirban
tieji ir darbdaviai laiko dabar 
visai normaliu ir butinu daly
ku, bent pora. sanvaieziu atsi
pusti nuo nuolatinio 
tampos, pla s i dži a ug t i 
szeimyna kraszto 
grožiu ir kurortais.

Kaip Jus ruosziates praleis
ti savasias atostogas? Ar va- 

- žinosite su visa szeimyna auto
mobiliu ekskurijar po kalnus 
ar patrauksite prie juros atsi
gaivinti vesiu mariu vejelių?
O gal sziais metais Jus ruo
sziates pasiekti dar tolimesnius 
musu gražaus kraszto vietas, 
dar niekad Jums nematytas. 
Gal tysosite per dienas savo 
sodnelyje, kada.nusibos žaisti 
su vaikais?

Kaip atostogas bepraleistu- 
mete, Jus jas praleisite taip 
kaip Jus norite. Jus galesite 
keliauti ten kur Jus norite, ka
da norite ir kaip norite. JuS 
niekad ežia nebusite verezia- 
mas skelbimu: “Atvykę nauja 
vieta lĮiiliecziai yra reikalauja
mi 24 valandų begyje užsire
gistruoti policijoje. Pilieęziai 
neturi savo pase policijos leidi
mo keliauti, negales būti užre
gistruoti nei naujoje vietoje.” 
Tokia prievarta sekioja turis
tus Komunistinėje Rusijoje.

Atostogos yra viesas isz ma
loniausiu invykiu, Jusu gyve
nime, kiekvienais metais. Ju 
apraszymas nemažiau indomus 
Ims ir Jusu giminėms ir priete- 
liams už juriuose. Teisingai ir 
vaizdingai aprasze Ameriko- 
niszkasias atostogas, Jus gali
te prisidėti prie JAV tiesos 
kompanijos kuria siekiam už
kirsti kelias Sovietu melams. 
Pats .tiesas, jog Jusu atostogos 
buvo privaezios darbovietes 
apmokamos, Jums kaip ir vi
siems kitiems darbininkams 
liudys, jog jokiu 'budu Ameri
kietis daibininkas nėra eksplo- 
cziu turi szitokias atostogas, 
tuojamas. Daugumas Europie- 
vienok klausydamiesi Komu
nistinio melo, jie galėjo spėti, 
jog Amerikiecziai szitokias 
privilegijos neturi.

Atostogų laikas taip pat ge
riausiai tinka laiiszkams ra- 
szvti. Turime daugiau laiko 
ir nuotykiu. Ir jei sziais laisz- 
kais galima prisidėti prie ko
vos priesz melo ir smurtą ir 
Jusu tėvu szalima gresianti 
pavoju, kodėl nepabandyti? 
Raszykite, kad ir Amerikoje 
daugybe dirbaneziu gali pasi-
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didesne nerimastį inpuolinejo, 
kad sztai viena diena, susižiū
rėjo jog dvi isz mergų kur din
go, o kada Malka'paklausė, to
ji atsake jog Orimas kur tai 
iszveže, nuo ko labai persigan
do.

Storastaite kas dien buvo 
patogesne, nes ir vyresni, ba 
jau pasibaigė penkiolika metu, 
jeigu Žydas ir ja gaben ant 
pardavimo kokiam Turkui!

— Dieve, o Dieve! Susi
milk ant mus!

Ir tu Motina Dievo gelbėk 
tankiai szauke maldose Jerin
ka ineko Storastaite apie tai 
nekalbėdavo apie savo baime.

Ant galo viena diena szvis- 
telejo spindulais vilties, nes 
tiktai del to, kad da daugiau 
gailestis priduot.

Szeimyna Orimo sudedant! 
isz paezios ir vieno simaus, gy
veno namelyje nuo ulyczios. O 
kad tasai sūnūs jau buvo suau- 
gias ir ulžsiemias knygose tai 
retai kada> matydavos su moti
na, o kurai buvo nuobodu vie
nai pamylėjo sau Malka pą- 
slapta Ksenei, jog priesz kėlės 
dienas pribuvo du seni žmonys 
kurie norėjo prižiūrėt visas 
merginas ir iszrinkt viena del 
kokio tai jaunikio pono, labai 
turtingo. Nes Orimas nenorėjo 
parodyt mergų, tiktai paežiam 
jaunam ponui ir tai už labai di
delius pinigus.

Iszgirdus tai Ksene, nubėgo 
pas Jerinka ir aipie tai papasa
kojo.

— Dieve mielaszirdingas! 
Tai apie tave panaite eina ipa- 
szauke nesziote. Jeigo del Len
ku pono norėjo merginos, ba 
'žino, jog Lenkai np paežiu, ne- 
valninkiu neperka, teip tai po
nas Steponas nori tave isz ran
ku pagono Žydo iszluosuot.

— Nes kam jisai pats ne
pribuvo? Ir kas tai galėjo but 
tas»antras senas žmogus! Ir del 
ko apie mane neklause ir nu
ėjo nedave mums žinios apie 
save? Kalbėjo neisztikedama 
Storastaite ir baigė kratyda
ma galva. Ne Jerinka tai ne
buvo Maksimas ir ne nuo pul
kauninko, tai turėjo būtie kas 
kitas.

— Nesirūpink mano kviet- 
kele, tavo mylimas jeigo ne 
sziandien tai rytoj pribus ir....

— Kažin pertrauke Ksene 
daly.psteta tuom nauju sopulu 
ar ponas Mirskis atsimena, apie 
mus. Gal seniai užmirszo. Ga
na ilgai laukiame ant jo pagel
bės, dabar laikas apie save rū
pintis ir su pagelba, Dievo isz- 
trukt isz czion, kad tiktai 
nepatekt in gedlyva nelaisve. 
Dievas su mumis ir jisai mus 
iszluosuos.

Ir nuo tos dienos nenorėjo 
’Storastaite kalbėt apie Stepo
ną. Kiek kartu Jerinka atsilie
pė su vilczia jog p. Mirsksi pri
bus, Ksene drąsiai kalbėjo su 
panaikinimu.

— Ka jam rupi sierUta! Ji
sai turi apie ka kita mislyt ne 
apie mane. Asz ant niekano pa
gelbės neatsiduodu, tiktai ant 
Dievo ir 'pamatysi Jerinka, jog 
Dievas mus isztrauks isz ne
laisvės, ba žmonys apie mus se
niai užmirszo.

Labai pigiai parduodamas 
mūrinis namas ant 231 East 
Centre St. luoto didumas 22 x 
125 ped., taipgi ant to loto ran
dasi kitas namas, medinis ant 
East Railroad St. Locniįlinkas ♦
gyvena kitam mieste. Del pla
tesniu informacijų, atsiszauki- 
te pas:

Nelson T. Davis Agency, 
120 E. Centre St r., 
Mahanoy City, Pa.

suvis mažai gavo pabėgt.
Karalius gryžo in Lenkija ir 

likos Kriokavę iszkelmingai 
priimtas, diena 23 Gruodžio 
1683 mete.

Terp gyventoju Krokuvos 
buvo ir senas Maksimas, kuri 
ilgai ir sunki liga užlaiko Krio
kavę, ukr apart ligos ir sunku 
rūpesti turėjo ant szirdies, jog 
vos gyvu iszliko.

Vos karalius apsistojo Krio
kavę, senis tuojaus nusidavė 
pas karalių ir prasze tarini, 
idant ji inleistu pas karalu, ba 
turi labai svarbu veikalu. Ka
ralius dažinojas nuo sargu jog ’ 
kokis tai senis nori pamatyt 
karalių, liepe invest in pakaju.

Sobeskis karalius priėmė se
ni nelaimingai, kada Maksimas 
apsakė apie viską, karalius ta
re: ’

— Tavo jaunas ponas, tai 
didelis kareivis. Mano akyse 
nuiminejo galvas pagoniszkas, 
jog net smagu buvo žiūrėt. O 
vienoje vietoje, tai man gyvas
tį apgynė tada tai badai gavosi 
in nevalo, korint volei kiti pa
sakojo, jog likos ulžmusztu. No
rėjome ji atrast ir davinejome 
Turkams kelis vaidas ju paim
tus in musu nęvale, nes Turkai 
sake jog jis užmusztas. Reikė
tų idant kas tokis isz jo tarnu 
nusiduotu in Caro groda, ba 
kaip volei buvo girdėt, jog po
nas Mirskis fenais randasi ne
valoje.

— O maloningiauses viesz- 
patie karaliau ir teve paszauke 
Maksimas asz eisiu noringai 
terp Turku!

— Tai tegul tave Dievas 
veda atsake karalius Sobies
kis. Kada ji kur užtiksi gylva, 
tai asz duosiu už ji viena kelis 
ženklyvus Turkus.

(TOLIAUS BUS)

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS :: 
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
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yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
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szito Katalogo 
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ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. I

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 1 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
■Galinga ypata galybe meiles;. 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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 Valdncziojs, 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 J 33—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veiždos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkac, 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 Naktį. 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kitokios, Knygos

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.l8(}—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180*4—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. . 25c.

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

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

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas

lUSF5 Užsisakant knygas įsa 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.f - ĮJ. S,

tik ant

mu.su
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” B A v L 1 ” MARAMOT GITT, M,

. Žmogus Sudije 
o Dievas Valdo
, | (Tasa)

•a-Jrik _____ :
«■

Mergaites klausė Ksenes 
akyvai, o kad buvo meili apsi
ejimuose, kantri, gera ir mylin
ti tai visa dusia pririszo prie 
josios, Labi-ause Ksene mylėjo 
jaupa Žydaite vardu Malka 
(ibiai ir Žydaites buvo Oruno ne
valoje) buvo ji jie biskuti vy
resne už Ksene, o ir ne senei 
paimta in nevalė, <jaute jijio 
nužeminimą ir ateinanti gyve- 

ėnima. Tankiai būdavo apsiver
kus, kalbėdavo in Ksene.

— Ach sesute kad tai kas 
norint ant mus susimylėtu ir 
iszgelbetu isz czion kad tiktai 
nebūtume parduotas Turkams.

— Dievas mus iszgelbes at
sisakydavo Storastaite, tiktai 
reikia Jo praszyt karsztai. Pa- ► .matysi!

— Dabar kaip tu ežia esi, 
tai turiu truputi vilties. Asz'ži
nau, jog tu Ksene ne tiktai už 
save viena meldiesi. Jog tiesa ?

— Teisy be! Kas dien in Pa
na Szvencziause, idant neviena 
isz mus, kurios czion yra nebū
tu parduotas in Harema.

| Czion Storastaite parode 
Malkai auksini medaliuka su 
paveikslu Motinos Dievo, kuri 
nuo gimtos dienos ant kaklo 
neszioje ir iszmokino Žydaite 
kalbėt “Sveika Marijai.”

Kalba norint Žydelka meldė
si karsztai in Szv. Pana,, ba 
kalbėjo in Ksene.

— Jeigo tu kokia gera ir 
visas myli, szlovini taje didele 
Ponia ir tiki jog J i jie mus isz
gelbes tai ir praszysiu tos Pa
nos, idant .ant mus visu sumy- 
letu.

Ne trukus ir kitos mergaites
iszmoko “Sveika Marija” ir 
atkalbinėjo ant intencijos isz-
gelbejimo isz nevalos, o ypatin
gai, idant Dievas apgintu nuo
nueminimo moteriszko gyve-O V 
nant po Turkaus valdžia.

Ir isztikro Dievas iszklause 
tu karsztu maldų, ba kaip vė
tau daižinosime kaip tai stojosi.

Tas pririszimas mergaieziu 
prie Štaraitės 'buvo suramini
mu josios, ba jokio gando ne

žiūrėjo per visa vasara, užstojo 
ruduo, o niekas nepribuvo Pas 
ja, niekas nesirūpino apie ja, 
nei Jerina nesugrįžo norint 
prižadėjo jog pribus pas Kse
ne.

—- Ar užmirszo apie mane? 
Ar gal ponas pulkauninkas 
Steponas nenori pribut gelbėt“? 
Nes tai mano prižadetojus, at- 
einantis pats, paskirtas per tę
va teip mistino nuludus Storas
taite. O gal nežino kur hunu? 
Kažin ar gal Lipkus del ju su

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

melavo, ir nesako kur.bunu? O 
gal Lipkus likos užmusztas ir 
dabar Steponas,‘senas Maksi
mas ir ta geriause Jerina. rūpi
nasi ir verke nežinodami kur 
būnu.

Tokios misles tankiai rūpi
no Storastaite, nes būdama 
narsi, su malda stiprino savo 
szirdele ir kantriai, lauke pa
baigos savo butines.

Norint nevalninkes ’Oruno 
atidalytos nuo svieto, vienok 
apie ingalejima Turku per ka
raliaus daejo ir pas jasias ži
nia. Labiause džiaugėsi Sto
rastaite nes nežinojo, ar josios 
pažadetinis Steponas likos gy
vas ar ne, Iba dasiprato, jog ir 
jisai turėjo būtie ant vainos po 
Viedniu. ’

— Ir gerai padare kalbėjo 
sau pirmutiniu privalumu gint 
Szventa Tikybia ir Tėvynė, 
negu sdvo mylima. Dabar da 
geriau ji mylėsiu ir paguodo- 
siu.

— Ka tu geriau mylėsi, pa
klausė Malka', ba paskutini žo
di garsiai isztare Ksene.

•— Ach! Tai tu! Kad tave 
Dievei. Tiek to dažinosi ir tu 
kada norint, dabar nieko apie 
tai nekalbėsiu, 'bai žinai, jog to 
skelbti negalų!

— Jog jau tu man apie tai 
kalbėjai. O gal tu Ksene esi ko
kia kuiiigaikszcziuke ar kara
laite? Ai J galo, buitie sau 
kuom nori, esi gera tai žinau ir 
užtai tave myliu. /

— Ateis diena, kurioje da
žinosi kuom esiu, dabar nega
lų tikėk man!

— Asz-gi tau ir tikiu ir 
nespiria idant pasakytum ir to 
nenoriu.

Tuom laik Malka neklause 
daugiau apie ja, ir užstojo pa
niūra žiema, tamsi ir drėgna. 
Reikėjo sėdėt pakajuose ir jau 
sode negalėjo vaiksztinet, o 
Ksene labiause mėgo, ba galė
jo drąsiai su mergaitėms kal
bėti be nužiurejimo. Dabar tik
tai galėjo vaiksztinet po kan
torius, kur negalėjo drąsiai su 
mergaitėms kalbėt.

Viena diena vaiksztiriejo 
Storastaite po karitoriu su 
Malka, ir kada daejo prie galo, 
dirstelėjo per Įauga ir nužvelgė 
stovinto kokia tai motere, žiū
rint in langus pakaju.

— Žiūrėk Malka-, ar ne bus 
nauja slūgine priimta per Oru- 
na. ' .

Kada Ksene gerai prisižiū
rėjo rankas -isztraūke in mote- 
re, nes toji davė ženklą dedama 
pirszta ant lupu. Ksene susilai
kė, nes laibai drebėjo, jog net 
Malka suprato ir paklausė:

— Ksene, kas tau yra? Ar 
sergi"?

— Ne, ne Malka teip man 
kas toki s užėjo nes tuo jaus pra
eis.

— Kad tiktai neapalptum! 
Ba labai isžbalus, ana net prai- 
kaitas ant kaktos isz'pyle!
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-- Jeigo ihane myli, tai pa
lik mane viena mano Malka.

— Gerai jeigo jau teip nori

Mano myli skaitytojai, 
Ar žinote kas tai yra 

senatve ?
Gal ne vienas pasakys, 

O-gi žili įplaukai, 
Riaukszles arit veido 

ir kiti priepuoliai. 
Da to per mažai!

Senatve yra tai prityrimas, 
Kuris yra vertas žinoti, 

Kad karsztyje tavo 
Troszkimai tuoj iszdils, 

Kad daugumas kars^tuju 
Tavo žodžiu perskambes ore 

Nepagimde ne vieno gero 
darbelio.

Kad neramoji tavo szirdis 
Tuoj nurims krutinėję 

nustebinta rupeseziu 
Del skanaus duonos 

kąsnio, 
Rupeseziu kurie tvers 

taip ilgai, 
Kaip tavo gyvenimas, 
Ir ves tavo szalta, bet 

sotu lavona, 
Ilgais, ilgais, per daug 

ilgai tau, ir kitiems, 
Pilkaisiais 'žemes takais!
Senatve, tai žinojimas, 

Kad puikiausios žvaigždes 
Patraukusios tankia tamsia 

nakti, 
Nemirsztanczios tavo mintis 

savo slaptais takais, 
ĮCad tos žvaigždes taip pat 

ramiai 'žiūros, 
In tavo szalta, lentomis 

užklota lavona, 
Kaip jos ramiai lydėjo 

jaunu dienu sapnus,
Kaip insiklausydavo in 

tavo szirdies audra;
Senatve, tai szaltis 

Kuris szildydamas tavo 
jausmus, 

Atitraukia tave nuo 'žmonių, 
Gesina tavyje uižsitikejima 

in juos.
Kaip rudens sniegas, 

Suszaldo ji tavo dvasios 
žiedus, 

Ir lenkia tavo jausmus ir 
Mintis in szlalta, nežinoma 

toli, 
Isz kur in tave grumte 

Grumia baisus klausymai: 
Kodėl? Ir kam?

Tik tos moterėles yra 
Vyrai nuolatai kabinasi joms 

nelaimingi sutvėrimai! 
in akis.

Vieni raszo apie jas 
puikias daineles, 

Kiti keike, o kiti visaip 
iszjuokinęje.

Norecziau žinote ka tie 
Beszirdžiai darytu be 

'moterių ?
Kad tada raszytu apie 

jasias?
Asž vis imu juju szali,
Bet kaip kada turiu ir

Asz jasias keikti už 
liežuvius.

Bet, jos yra puikiausias 
sutvėrimas Dievo. 

nes netrukus sugrysziu, ba bi
jau apie tave.

Vos Žydaite atsitraukė in ki
ta kam bari, nauja dažiuretoja 
ir Ksene mėtėsi prie viena an
tros in glebi.

— 0panaite! O szirdie ma
no! O mano džiaugsme! Sza.u- 
ke Jerina, o Ksene atsake:

— Jerinka, Jerinka mano 
tu aukse! Ir teip laikydamo- 
sios suglaudia verkytai velei 
žiurėjo in viena kita su 
džiaugsmu ir neiszsakyta lai
me, o be atlaidos bueziavosi.

Ilgai, ilgai tensesi tasai pa
sveikinimas, ant galo Jerina 
pirmutine atsikvotejo ir apsi- 
malszinus tarė:

— Garbe Dievui ir Motinai 
Szv. jog velei esmių prie tavęs 
panaite varginga. O kiek prisi
verkiau ir prisirūpinau! Nes 
ka. czion pasakot, viskas pra
ėjo. Džiaugiuosiu, jog panaite 
yra gyva sveika ir patoga, da
bar duos Dievas, tuojaus bus 
pabaiga nelaives.

— Nes tu Jerinka pasibai
gus kalbėjo Ksene, prisižiūrė
dama in savo nesziote su jaus
ią.

— Gal tu sirgai? Pasakyk! 
Ir del ko teip ilgai neatejei pas 
mane ?

— Ne, ne, ne sirgau szirde
le mano, tiktai negalėjau gau
tis pas tave ir kad ne pinigai 
Maksimo tai:

— Be to, kur Maksimas, 
ponas Steponas ir pribuvo in 
czion ?

— Ne, žtivele mano. Maksi
mas da pavasari nusidavė pas 
pulkauninko pagelbos. Nes sės
kime ba man pakinkė dreba, 
tuojaus tau viską apsakysiu.

Czia Jerinka. sėdo ant mink- 
sztos sėdynės, pasisodino szale 
saves Ksene nes vietoje apsa- 
kinet, pradėjo ja apžvelginet 
su motiniszka jausta, o ant pa- 
galos paklausė:

— O ar tau czion panaite 
buvo gerai? Ne nuskriaude-gi 
kas tavęs? Ir ne laukdama ant 
atsakymo kalbėjo toliaus.

— O kaip tu panaite užau
gai, o ir na, mano rūtele tegul 
tas tave nepagadina, esi neba- 
gute labai patoga czion velei 
senovės nesziote, pradėjo glo- 
monet ir buezuot Storastaite.

Nes vidurdžiaugsmyje ir gla
monėjimo, užmirszo abidvi 
apie sauga, 'ba ne nužvelgė 
kaip Malka stojo .priešz jases.

— O! Kaip judvi nesisau- 
gojet, tarė dora ŽyĮdelkaite. 
Asz visko dasiprantu, Ksene 
tai bus nuo taviszkiu. Asz ži
nau, neprivalai priesz mane 
slėptis jeigo norėsi tai pati 
man apie visiką apsakysi. Da
bar asz sergesu, idant kas jud
vi nenužiuretu, nei nuklausytu 
ir nedanesztu Orunui.

Tai pasakius, atsitraukė ir 
vaktavo.

Dabar Jerinka apsakė Sto
rastaite viską kas atsitiko na
me. Kaip ja nevos negyva par
vežė ir palaidojo, kaip pone 
Darata pati su Zakaru susitarė 
užtraukt Totorius, kaip jijie 
Jerinka iszsiunte Maksima pas 
Mirski, kuriu reike laukt atke- 
laujencziu su pinigais kad isz- 
pirkt.

— Ba tai jau daug laiko 
persi! ra ūke kaip Maksimas isz- 
keliavo kalbėjo toliaus Jerin
ka, tiktai asz in czion negalė
jau kaip gyvai gautis. Kamen- 
ca dažinojau pas Tarasiene 
tuojaus jog panaite esi paslėp
ta pas 'Orimai, nes kad Maksi
mas neimtu man pavedės visus 
■savo pinigus nebutau in czion 

gavusi ir su tavim sziandien 
kalbėjus. Pinmiause turėjau 
laukt kol Lipkus sugryžo nuo 
pieszimo su Totorais, ba nera- 
daurjo namieje tiktai užtikau 
jo sena motina ir jauna paezia. 
O Dieve! Ka tai su pinigu ne
gali padaryt, netikėtum panai
te! Kaip Lipkus sugryžo in 
Karvasarus, teip asz tuojaus 
kalbėjau iii ji, Turi man pasi
rūpint idant galetau pasimatyt 
su mano panaite.

— Ba asz jam prisipažinau, 
jog neesmiu vyru tiktai mote- 
re. Daviau tuojaus Lipkui sau
ja raudoniukiu ir prižadėjau 
da tiek, kaip gausiuosiu in 
Orimo narna.; nes kaip rodos 
.buvo tai da mažai, ba Lipkus 
visaip' iszsisukinejo, in Kaven- 
ca laksti ir laksti ir nieko. Kaip 
tiktai jam visa maszna 
džiau ir pasakiau:

— Visi tau pinigai 

paro-

teks, 
kaip asz busiu pas Oruna. Ir 
tas pagelbėjo kaip nuėjo _in / 
Kovenca, tai negry'žo kol nera
do tokio Žydo, pažiiislamo 
Oruno. Žydas nuvažiavo iii Nc- 
mirayo ir gana greitai sugryžo 
tiesog in Karvasara ir teip man 
staeziai pasakė:

— Orimas reikalauje da- 
žiuretojos del savo mergų, o 
kaip asz girdžiu tu nori gaut 
toki dinsta ir esi gera, motere, 
tai seskie in mano vežimą, lin

vesziu tave in Nemirava. Oru- 
nas manės apie nieko neklau
sinėjo, tiktai nuvedės pas vy- 
riause perdetinia tarė:

— Szitaii motere ant vietos 
A gali jos, kuri kaipo labai se
na, eis tarnaut mano paezai, o 
szitai naujai pasakyk ka turi 
daryt!

Tai buvo vaikai vakar, o jau 
sziandien • esmių prie mano 
kvietkeles, o duos Dievas ne
trukus kas geresnis' in czion 
pribus.

Nuo dienos pribuvimo Jeri- 
nos nauje viltis ir gyvastis in- 
ženge in Storastaite, pradėjo 
veidelei raust ir ant veido 
linksmiau iszrodyt, o. juodos 
akeles 'žėrėjo nebūtina szviesa* 
Kas dien po sargybe geros 
Malkos, kalbėjosi Ksene, su Je
rinka apie pribuvimą seno 
Maksimo ir jauno pulkaimin* 
ko. O kada Jerina r ilgoj o ant 
p. 'Stepono, jog neskuibina 
jieszkot savo mylima, tai Kse
ne kalbėjo:

— Negalėjo'Jerįnka, jokiu 
budu, negalėjo kas tai butu už 
kareivis, jeigo del mergos pa
mestu'savo pulką ir iszsižade- 
tu apgynimo Tėvynės. Tegul 
tiktai ingali nevidonus Tėvy
nės ir laimingai iszsisaugoje, 
tai pamatysi Jerinka kaip 
tarias apkaito ir prisiglaudė 
greit in czion atbėgs. Ir tai isz- 

prie krutinės savo nesziotes.
Duotu tai Dievas, kad pri

būtu ka greieziause kalbėjo Je- 
rinka glostydama veideli savo 
augytines. 1

— Pamatysi! Jerinka, kad 
kaip

su

san-

jis sugrysz netrukus. Ba. 
ne tai. Nes ka asz kalbu, 
gryž ir manes neapleis.

Tuom laik bego dienos,
vaitos ir menesiai, o niekas ne- 
pribuvinejo gelbet isz nevalęs. 
Visaip nebageles mistino, del 
k O' pulkauninkas nepribuna, 
kodėl teip ilgai vilkina ir ne ta, 
ka ketina, būtie jo pati.

— Gal užmusztas mistino 
abidvi Ksene ir Jerinka, nes 
viena kitai nedryso apie tai 
kalbėt, viena kitai, tiktai mir
ties baime spendė abiem szir
dies.

— O gal pažeistas, gal gy
dosi ir su kantrybe lauke iszgi- 
jimo idant bėgt gelbet biednos 
sieratos. O gal gavosi in ne
laisve, nes ne, ne kalbėjo‘velei 
Storastaite ponas pulkaunin
kas nepasiduos Turkams jog 
narsus kareivis.

Nes ir to negalėjo iszmanyt, 
del ko Maksimas negryžta, jog 
jis nenuėjo ant vainos, turėtu 
ateit ir duot žinia.

Praėjo ant galo 'žiema užėjo 
pavasaris ir da niekas nepasi
rodė. Jerrinka kas kartas in

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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ŽiniosVietines
— Musu sena skaitytoja, 

ponia Ona Kazalioniene isz 
miesto, iszkeliavo in Philadel
phia, Pa,., kuri svecziuosis pas 
savo sunu Juozą.

—- Seredoj pripuola S.zven- 
to Povilo atmin., iSzv. Emilijos 
ir Szv. Lucinps, o Tautiszka 
Vardine: Uogele. Menulio at
maina: Jaunutis. Paskutinia 
diena szio menesio. Taipgi ta 
diena: 1949 m., Ždelkaite Ju
dith Coplon, kuri dirbo val
džios ofisuose, ir kuri vienam 
Ruskiuif Guibitchevui buvo isz- 
davus daug Amerikos paslap- 
cziu, buvo nuteista nuo ketu
rios deszimts metu iki deszimts 
metu in kalėjimą; 1949 m., 
Mainieriu bosas John L. Lewi- 
sas insako mainieriams dirbti 
tris dienas ant sanvaitos; 1946 
m., ketvirta sprogstanti atomi
ne bomba buvo paleista. Szita 
syki ant septynios deszimts 
trijų Japonijos kariszku laivu 
in Bikini Atoll, Pacifike; 1934 
m., Hitleris iszvalo savo parti
ja, nužudė Ernst Roehm ir ke
lis desetkus Naciu vadu; 1900 
m., gaisras Hoboken uoste, 
New York; 1950 m., Leon Blum 
Prancūzu Socialistu partijos 
Prezidentas ir buvęs Prancūzi
jos Premieras pasimirė; 1941 
m., Amerikos valdžia paėmė 
trisdeszimts Naciu laivu ir 
trisdeszimts Danu laivu, kurie 
buvo musu uostuose; 1867 m., 
Amerika nupirko Aliaskos 
kraszta nuo Rusijos.

— Pons. Juliai Gūniai, nuo 
101 E. Spruce uly., minėjimo 
24 metu vedybine sukaktis in- 
vyks Seredoj, Birželio (June) 
30-ta diena. Linkime Cuniams 
geriausios sveikatos ir Dievo 
malones.

— Ketverge pripuola pir
ma diena Liepos-July. Menesis 
paszvenstas aut garbes Bran
giausiojo Vieszpaties Kraujo. 
Menulio atmainos: Prieszpilnis 
7 diena; Pilnatis 15 d., Delczia 
22 d., Jaunutis 29 d. Ūkininku 
priežodžiai: Liepos menesis 
skaidrus, tai ženklina geras 
metas. Liepos karsztyje turi 
taip kept ka Rugseji reik da- 
goti. Jeigu per Jokūbą nelyja, 
bus szalta 'žiema. Koks Liepos 
menesis, toks 'bus ir Sausis. 
Kas tame menesyje szieno ne 
valo, tas su rezginėms žiema 
ubagus paiszaro. Ir ta diena 
Szv. Julijo, o Tautiszka Vardi
ne.; Gendrutis. Liepos menesis 
jau yra tikra vasara, saulute 
kaitina, žmogus prakaituoja ir 
nerimauja, nori važiuoti kur. 
Beveik visi darbininkai jau 
gauna vakacijas ir važiuoja in 
kalnus ar in pamaires. Palnares 
ir kalnuose koteliai, vieszbu- 
cziai jau isz kalno turi visus 
savo kambarius pažadėtus 
tiems kurie ant keliu diedu ar 
saiįvaicziu pasitrauks isz savo 

darbo ir važiuos pasilinksminti 
ir pasilsėti. Policijantai viesz- 
,kelius labai atsargiai daboja ir
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stengiasi sulaikyti tuos kurie 
per greitai važiuoja. Bet nežiū
rint visos tos atsargos, laik- 
raszcziai jau isz ainkszjo pra- 
našzauja kiek 'žmonių pražus 
kai jie insises in savo autobila 
ar kiloki ten lauža ir važiuos 
kur. Liepos menesis turi daug 
paminėtinu dienu, kurios 
mums Lietuviams ar mums 
Amerikiecziams yra svarbios 
ir vertos atsiminti. Ir ta diena: 
1569 m., invyko Liublino Unija.

— Panedelyje, Liepos July 
5-ta diena, invyks paroda ku
riame dalyvaus visi Katalikai 
isz vietiniu parapijų. Paroda 
lydesis in East End Parka, kur 
bus laikomos pamaldos ant 
garbes Szyyncz. P. M. Fatima, 
11-ta valanda ryte.

— Petnyczioj p r i p uola 
Szvencz. Paneles Marijos Ap
lankymas ir Szv. Martini jono, 
o Tautiszka Vardine: Žilvine. 
Taipgi ta diena: 1900 m., pir
mutinis zeppelinas, lengvesnis 
už orą, eroplamas padare pir
mutine savo kelione in padan
ges; 1378 m., Lietuviai užpuo
lė Sąndomyriu; 1881 nu, Ame
rikos Prezidentas James \Gar- 
field likos nuszautas per Char
les J. Guiteau, prieszininkas 
Garfieldo. Jo žudintojas likos 
pakautas Birželio 30 d., 1882 m.

— Amerikos Nepriklauso
mybes Diena kuri buvo pa
skelbta. 1776 metais, pripuola. 
Nedėliojo Liepos 4-ta diena, 
bet 'bus apvaikszczioma Pane-* 
delyje, Liepos 5-ta diena.

Frackville, Pa. — Petras 
Majauskas, nuo 30 N. 4-th St., 
mieste, pasimirė savo namuose 
pareita Sereda. Velionis ne- 
sveikavo per penkis metus. Gi
mė Lietuvoje, atvyko in Ame
rika 1907 metuose, kuris gyve
no Mahanojaus mieste, o 1922 
nu, apsigyveno Fraickvilleje. 
Prigulėjo prie Lietuviszkos pa
rapijos. Jo pati mirė 1952 me
tuose. Paliko se'kancziuš vai
kus: duktė Ona, pati And. 
Prock, mieste; keturis sūnūs: 
Alponsa Majauska, mieste; Al
bert Aponika, Rutherford, N.

land, N. Y., ir Juozą Aponi
ka, mieste, taipgi daug anuku. 
Laidotuves invyko' Panedelio 
ryta su apiegomis in Apreiszki- 
mo P. M. 'bažnyczioje devinta 
valanda ir palaidotas in Szv. 
Liudviko parapijos kapinėse 
Frack vi lie je.

Minersville, Pa. — Agniesz
ka Popeiraitiene, na.szle Anta
no Popeiraiczio numirė parei
ta Subata pas savo duktere, F. 
Mandžiarskiene, 517 Lythe 
uly. Gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika 'būdama dar jauna 
mergaite su savo te vėlais Au
gustas ir J ievą. Panlionais in 
miestą Shenadoryje, o 1909 m., 
apsigyveno Minersvilleje. Jos 
vyras Antanas mirė 1945 me
tuose. Paliko savo duktere F. 
Mandžiarskiene ir Mare Mar- 
tulaitietie, mieste, taipgi kele
tą anuku ir pro-anukus. Laido
jo U t arui n ko ryta, su apiego
mis iii Szv. Pranei szkaūs bjaiž- 
nyczioje devinta valanda, ir 
palaidota in parapijos kapinė
se.

KO CHURCHILLIS
NORI?

Kiti klausimai buvo apla
mai ir bendrai svarstomi. Bet 
kai mes jau pradėjome szi 
straipsneli pyszkinti, tai jiedu 
dar nebuvo prieje prie svar
biausio klausimo: Indo-Kini- 
jos karo ir kaip ji užbaigti, ir 
ka daryti su visa Azija, kuria 
Sovietu Rusija grasina užka
riauti.

Churchillis szito klausimo 
stengsis iszvengti, ar Eisenho- 
weih perszneketi, nes Anglija 
jau dabar yra sudarius savo 
planus ne tik del Indo-Kinijos, 
Azijos ir Komunistiszkos Kini
jos, bet net ir del Sovietu Rusi
jos. Ji jau yra pasiuntus savo 
Ambasadorių in Komunistisz- 
ka Kinija, kur jos Ambasado
rius yra pripažintas tik kaipo 
Konsulas.

Sunku suprasti ko dabar tas 
Ponas Sir Winston Churchillis 
nori pas mus, kai jis jau visa 
parietka yra pats padaręs.

Dar per anksti pasakyti ar 
kas gero isz szito susirinkimo 
iszeis, bet dauguma politikie
rių, dipliomatu ir laikraszti- 
ninku nieko nesako, bet 
liūdnai galvas krato.

jau
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J., Viktorą Aponika, Long Is-

Molotova, Komunistiszkos Ki
nijos vada, ir paskui, pasity- 
eziedamas, pastebėjo kad vien 
tik Amerika nenori taikos, ir 
nenori su nei vienu krasztu su
sitaikinti. Per tas jo audringas 
prakalbas, Ponas Sir Winston 
Churchill sėdėjo ir visu savo 
nemažu pilvu kvatuojo. Ir da
bar tiedu ponai atvažiavo pas 
mus in sveczius.

Churchill is sako kad is atva
žiavo pasitarti ir suriszti tam
priau draugiszkus santykius 
su Amerika.

Churchillis su Eisenhoweriu 
Jalai greitai sutiko ant Vokie
tijos klausimo: apginkluoti 
Vakaru Vokietija jeigu Pran
cūzija su Italija nesutiks suda
ryti bendra Europos Apsaugos 
Armija.

MAINIERIU
PASIULINIMAI

KOMPANIJAI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Tuszczios Ulyczios ‘Užpuolimo Laiku

Milijonai žmonių, penkios 
deszimts keturiuose Ameri
kos miestuose dingo nuo uly- 
cziu pasikavoti, kai buvo pa
skelbta kad keturi szimtai 
dvideszimts penki “prie- 
szo ’ ’ bombnesziai puolasi 
ant musu kraszto.

Po kairei matoma Times 
Square, in New York; o po

deszinei Essex Street-Harri
son Avenue Bostone.

Pratybos buvo pasekmin
gos, bet virszininkai prane- 
sza kad jeigu isz tikro tiek 
bcmbnesziu paleistu savo 
bombas, tai daugiau kaip 
milijonas žmonių butu žuvę 
ir keli milijonai butu sužeis
tu.

1776 metuose. Antrame Kon
tinentiniame Kongrese—‘ ‘ Mes 
laikome savaime aiszkias szias į 
tiesas, kad visi žmones yra su
tverti lygus, kad jie yra savo 
Kūrėjo apdovanoti teisėmis, 
kad sziu tarpe yra gyvybe, 
laisve ir laimes siekimas. Eži
oms teisėms užtikrinti visuo
menėje insteigta valdžia kuri 
savo teisingąją galia iszveda 
isz valdiniu pritarimo. ’ ’

Kiekvienas mokyklos vaikas 
žino tuos žodžius. Tie žodžiai 
tikrai galėtu pakreipti visa pa
sauli eiti laisves keliu.

Pirmiausia, mes Suvien. Val- 
piliecziai turime branginti 
sziuos žodžius kaipo asmenys 
ir kaipo tauta. Szis musu de- 
mokratiszkas pasitikėjimas tu
ri būti tikra, 
jais gyveno, 
taip darome.

Amerikos
Tik 178 metu. Per visa ta lai
ka laisve ežia brangus dalykas 
bet kitur pasaulyje jos szaknys 
tik pradeda dygti.

Visokiausios prakalbos Lie
pos ketvirta ragins mus saugo
ti. Amerikos gyvenimo būda. 
Bet turime dar svarbesne pa
reiga, turime ugdyti Laisves 
minti namie ir Užsienyje. C.C.

jie norėtu.
Mainieriai vis tiek turi savo 

tulszis iszsineszti isz mainu 
Utarninke, Birželio 29 diena!

KEISTA EZERO
BANGA DAVE IN

CHICAGOS KRANTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kelius, sako kad szita banga 
taip staiga pakilo, kad ir jie 
nieko apie tai nežinojo, ir ne
galėjo žmonių perspėti.

Amerikos
Nepriklausomybes

Diena Liepos 4
w

WASHINGTON, D. C. —
Suvien. Vais. Am., nelaimes 

kitu skaliu pasitkejimo pini
gais ar skonomiszka pagelba. 
Tas tiesa jau buvo nurodymas 
per devynis metus nuo Antro
jo Pasaulinio Karo pabaigos.

Ir Suvien. Valstyjose nelai
mes viso pasaulio pasitikėjimą 
stiprybe ir jiega. Istorija ta 
mums aiszkiai parodo.

Bet pasaulyje, kuris pavar
gęs nuo karu augsztosios poli
tikos ir ekonominiu spaudimu, 
dar viena minti gali prasimu- 
szti, minti kuri gali sužadini 
žmonių jausmus nepaisant tau
tybes.

Friesz 178 m., subure maža 
grupele vyru, kurie intikino 13 
skirtingu kolonijų pradėti be
veik pražūtinga kara priesz tu 
dienu stipriausia jiega, ir po 
daug ir visokiausiu nepasiseki
mu jie laimėjo. Ta minti gim
dė revoliucijas, inkvepe dva
sia silpniems nugalėti galingus 
paprastiems žmonėms pasielg
ti didvyriszkai. Tai minti sa
vivaldos, laisves, žmogaus kil
numo, lygiu progų.

Ta minti geriausia pareiksz- 
ta Nepriklausomybes, Dekla
racijoj priimtoj Liepos 4 diena

Pratybos Del Apsaugos

Musu pro-teviai 
Ne visi sziandien

istorija- trumpa.

AKLAS NERADO
PAKRANTES

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

su tais pinigais daryti ir kieno 
skola iszbraukti. Laiszke buvo 
penkių szimtu doleriu bumasz- 
ka ir penkios szimtines.

Laiszkas buvo pasiunstas isz 
Culbertson, Montana. Dabar

Prezidentas Eisenhoweris 
su dvejais savo patarėjais 
eina in tam tyczia intaisyta 
apsaugos vieta, po Baltai
siais kambarais del apgau- 
gos nuo spregstaneziu, ato
miniu bombų.

Szitokios pratybos del ap
saugos yra dabar vedamos 
beveik visuose didesniuose 
miestuose.

Prez. Eisenhoweris* pasili
ko szitame skiepe per dvi
deszimts penkias minutas, 
kol buvo duotas nustatytas

ženklas kad viskas tvarkoj.
Su Prezidentu Eisenhowe- 

ri ežia eina Wilton B. Per
sons, po kairei, jo vyriausias 
patarėjas ir Sherman Adams 
Prezidento pagalbininkas.

Penkios deszimts keturi 
miestai tuo paežiu sykiu to
kias apsaugos pratybas lai
ke, kai buvo paskelbta kad 
neva keturi szimtai dvide
szimts penki “prieszo” ero- 
planai puolasi ant musu 
kraszto.

valdžios agentai to teisingo 
ūkininko tame mieste jieszko 
ir sako kad jie yra tikri kad jie 
ji suras ir jam tinkamai pade- 
kavos už jo teisingumą.

Tas “teisingas farmerys” 
savo trumpame laiszke sako 
kad tie pinigai yra jam val
džios paskolintas sėklas del jo 
ūkio.
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It’s a Woman’s World of Opportunities
Women of Importance: 1952
Never before have women held such respon
sible jobs—in fields formerly restricted to 
men. You'll BE as important as you'd like 
to FEEL when you join the women in the 
services. There are more than 450 different 
kinds of exciting, man-size jobs: commu
nications experts, interpreters, administra
tors, electronic specialists, plane dispatchers 
... many, many more.

It’s a full partnership with our men! 
Today, in the women’s services, you’ll re
ceive equal pay, equal rank, equal oppor
tunities with our men. PLUS 30 days’ vaca
tion a year, clothing designed by top cou
turiers, medical care, allowances, travel.
Volunteer for a Vital Job
If you are a woman 18 or over, you’ll find 
more in life in uniform. Choose from the 
nine services the one best suited for you.

TAKE YOUR PLACE IN AMERICA'S BIGGEST JOB j

defense!

TwOMENtITe services
WAC • WAF • WAVES • WOMEN MARINES • ARMY NURSE CORPS • NAVY NURSE CORPS 

AIR FORCE NURSE CORPS • ARMY WOMEN'S MEDICAL SPECIALIST C~— 
AIR FORCE WOMEN’S MEDICAL SPECIALIST CORPS
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