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Mirties Slėnys; 16 Žmonių Žuvo

TWA kompanijos eropla
nas ežia nukrito ir sudužo, 
apie deszimts tukstaneziu 
szes'zi szimtai asztuonios de
szimts pėdu augsztumo, ant 
Sanida Peak kalnu, kurie 
sudaro dali Manzano Mount
ain Range, apie keturiolika

myliu nuo Albuquerque, 
New Mexico. Szesziolika 
žmonių žuvo szitoje nelaimė
je. Eroplanas tik keletą mi- 
nueziu priesz tai buvo isz- 
skrides isz Alburquerque in 
Santa Fe.

; Ir valdžia yra dabar nusta- 
; ežius kad visi darbininkai turi 
dvigubai daugiau bonu pirk
tis isz valdžios negu iki sziol. 
Paprastas darbininkas turės

; dvieju ar trijų sanvaieziu alga 
į szitiems tonams paskirti.
; O Svoietu bonai, tai ne kaip 
Amerikos bonai. Sovietu bo- 

„ . „ . n , , nūs negalima parduoti ar isz-Nauja, Sovietu tvarka dabar . ° . . . . .. , , . mainyti iki dvideszimts metu,dar daugaiu bėdos ir vargo su-; . ... . . ° ir ne neatnesza nei cento pro-daro jau ir taip nuvargintiems, cent0Į 
Ruskiams. _ ..... . . ..i Dctug* darbininku kurie d ir-

Kai Malenkovas pasitraukė j-0 ofisuose ar kituose fabri- 
ar buvo paszalintas, tai prasi-, kuose) dabar yra priversti eiti 
dėjo nauja tvarka Rusijos pra
monėje. Dabar iszejo insaky
mas mažiau rūpintis maisto 
pristatymui, ar gaminimui 
žmonėms reikalingu daigtu, ir 
daugiau pinigu ir darbo pa- 
szvesit kariszku ginklu gami
nimui. O pragyvenimas Rusi
joje jau ir taip vargingas.

Dabar kitiems reikalams ir 
maistui yra paskirti tik trys 
czertys tiek, kiek buvo paskir
ta du metai atgal. O jau ir tada 
visko visiems buvo trumpa ir 
truko.

O Rusijos žmonių skaiezius 
pusantro nuoszimczio didėja 
kas metai. Tai reiszkia, reikė
tų vis daugiau paskirti tokiems 
reikalams, o ne mažiau.

NAUJOS BĖDOS
RUSIJOJE

Mažiau Maisto, 
Daugiau Darbo

WASHINGTON, D. C. —

in kariszkus fabrikus dirbti.
Visiems darbininkams insa- 

kyta dabar szeszta nuoszimti 
visko daugiau pagaminti, už ta 
pati užmokesti.

Iszejo dar kitas insakymas 
ir perspėjimas: “Sovietu val
džia dabar daug prižiuręs kad 
darbininkai netinginiautu, bet 
dirbtu. ’ ’

SKAITYKIT 
’“SAULE”'-; 

PLATINK IT!
— Dideliu daigtu ne visa

dos galime padaryti, bet ma- 
! žus galime iszpildyt.

Buvęs Panama Prezidentas Intartas

Isz Amerikos
ZHUKOVAS

NEATVAŽIUOS
IN SVECŽIUS

Prez. Eisenhoweris Jo
Nepasikvies

\ _____

WASHINGTON, D. C. —
Prez. Eisenhoweris atidėjo vi
sus užmanymus pasikviesti
Marshal Georgi Zhukova, nau
ja Sovietu Apsaugos Minister!

’ pas save in sveczius.
Keli augszti atstovai Vasz- nėra strioko nei reikalo in tas 

ingtone sako kad Zhukovas prakalbas dabar atsakyti.' 
prasiszoko kai jis kelios dienos------------------------

vo pasakęs laikrasztininkams 
kad jis mielu noru sutiktu pa
sitarti su Zhukovu.

Labai galimas daigtas, kad 
Zhukovas buvo priverstas taip 
padaryti, kai Maskva pasiekė J 
žinios kad jis yra buvęs Eisen-| 
howerio draugas. Jis turėjo: 
savo kaili iszsigelbeti ir vieszai 
visiems pasakyt ikad kapita7 
listas Eisenhoweris nėra jo 
draugas.

Eisenhoweris, dabar laik- 
rasztininku užklaustas ka jis 
dabar darys apie pakvietimą 
Zhukovo in Vaszingtopa, trum
pai atsake, kad jis nieko neda
ro ir neketina daryti. Bet jis 
nieko vieszai nesake apie Zhu-I 
kovo intarimus, jis sako kad

Buvęs Panama kraszto 
Prezidentas, Jose Ramon 
Guizado, teisme net ir ranko
mis mosikoja, Panama mies
te, kur jis yra intartas už nu- 
žudinima Prezidento Jose 
Antonio Remon, Sausio an
tra diena. Jis nužudyto Pre-

zidento'vieta buvo užemes, 
bet už keliu dienu advokatas 
Ruben Miro priparodino kad 
jis buvo prisidejes prie Pre
zidento Remon nužudinimo. 
Jis užsigynė viską, bet buvo 
kariszko teismo rastas kal
tas ir pasmerktas.

NUSZOVE |
DAKTARA IR SAVO

SZVOGERI

“SUSIMILK
ANT MUSU!”

Žmogžudžiams Gerai
Amerikoje

atgal pasakė prakalba Mask- ISZSIGELBEJO NUO 
voje, per Armijos trisdeszimts , 
septinta sukakti. Per tas pra
kalbas jis sake kad “ Amerikos' 
bagoeziai ir Amerikos fabri
kantai rengia kara priesz So ■
vietų Rusija, Kinija ir priesz cijantu Nužudytojai 
kitus Komunistiszkus krasz-  
tusi”

Zhukovas, taip kalbėdamas, Pennsylvanijos Gubernatorius 
taikė stacziai in Prezidentą Leader iszgelbejo du policijan- 
Eisenhoweri, nors vardu ji ne-j tu. nužudytoju 
paminėjo. Ir jis szitaip užsi-; bausmes. Jis permaine ju baus- 
puole ant Eisenhoweri, tik 
sanvaite nuo to laiko kada Ei
senhoweris buvo pareiszkes 
kad jis jauezia kad Zhukovas 
dar vis yra jo draugas, kaip ir 
buvo per kara.

Tuo laiku Eisenhoweris bu-

Kaledas. Jack Naysmith, to sa- 
liuno savininkas, pats visiems 
patarnavo.

Kai tas vaikezas, David Dar- 
------ to iszeinamojo 

kambario, jis savo rankoje lai
ke revolveri. Jis tuojaus vi
siems parode kad jis taiku ne- 
kreczia ir paleido du szuviu in 
grindas.

Jo draugai teipgi iszsitrau- 
ke revolverius. Jie buvo asz- 
tucniolikos metu Harry Zeitz,

APPOMATTOX, VA. — 
Policijantai suėmė ir suaresz-i 
tavo keturios deszimts septy- į 
niu metu amžiaus Frank May-; 
berry, kai jis nuszove savo 
szvogeri Jack Tucker, in Ever
green.

Nuszauto Tucker žmona, ne
žinodama kad jos vyras jau ne
gyvas, nubėgo ir paszauke 
Daktara David A. Christian.I 
Policijantai greitai pribuvo, i 
bet buvo su szuviais pasveikin
ti. Jie sugryžo in miestą pasi- 
praszyti pageltos isz kitu poli- 
cijantu.

Miesto ir valstijos policijan
tai visus tuos namus apsupo. 
Bet priesz tu policijantu pri
buvimą, Daktaras Christian at
siskubino, mislindamas kad 
kas labai yra susirgęs. Kai tik 
jis prie duriu priėjo, Frank' 
Mayberry atidarė duris ir pa- 1^47 metuose, trys jaunuoliai | dvieju szimtu svaru vogio, ati- 
leido kelis szuvius stacziai in užėjo in Feasterville saliuna. 
daktara. Niekas domes in juos neatkrei-

MIRTIES BAUSMES |29 ŽUVO I, ir draugaibuvo taip inpyke ant to drai- 
AUTOBUSO j verio, kad jie norėjo ji ant vie- 

NFI 4IMEJE^t0S pakarti‘ Bet policijantai 
J ik * suspėjo pribūti ir ji iszgelbejo.

Tie, kurie iszliko gyvi svie- 
czina kad tas draiverys pasiu- 
tisžkai greitai važiavo, kai ta 
nelaime atsitiko. -Jie sako kad 
nei vienas nesitikėjo iszlikti 

Bai- gyvas, kai tas autobusas visu

Elliot Ir Hough Polici-

HARRISBURG, PA.

nuo mirties,

Norėjo Pakaiti
Draiveri

VIGO,. ISPANIJA. —
me aut iki gyvos galvos in ka- šiai greitai bevažiuojantis au- smarkumu davė in ta medi. In- 
■> .. ! IzsLnnna v» ii 1 mm O C! 011 A 4-v«+zs vv.lv.lejima. j fokusas nulėkė nuo vieszkelio,

Kai Gubernatorius permainedavė in medi, sudužo ir sudege. 
ta bausme, policijos draugija ; Ant to autobuso važiavo ke- 
pareiszke savo pasiprieszinima turios deszimts žmonių. Dvide- 
bet Gubernatorius Leader ne- szimts devyni žuvo toje nelai-

(Tasa Ant 4 Puslapio) me j e.

PHILADELPHIA, PA. — 
Kai Gubernatorius Leader per
maine dvieju žmogžudžiu baus
me nuo mirties in iki gyvos 
galvos in kalėjimą, mums pri
siminė kiti szios apylinkes jau- j kurio veidas kaip mažo kudi- 

l ni niekszai žmogžudžiai, kurie kio, ir isztysusiu ausiu, dvide- 
i jau septyni metai kai, per savo) szimts trijų metu amžiaus, ne- 
i advokatus yra iszsisuke, isz- gražios iszvaizdos, Harold 
venge savo bausmes. (Atsimin-1 Foster. Kodėl jie pradėjo szau- 

jkime kad bausme in kalėjimai Ii, gal niekados nebus žino- 
I iki gyvos galvos, paprastai yra ma. Visi trys, isztusztindami 
' tik dvylikos ar keturiolikos , visiems kiszenius, pradėjo bai- 
metu kalėjimo bausme, po ku-1 kauti ir tycziotis. Jie susirinko 
rio laiko tokis prasikaltėlis ga- daugiau kaip keturis szimtus 
Ii praszytis kad jis butu pa
leistas ir Pennsylvanijos vals
tijoje, paprastai jis būva pa
leistas ir eina sau laisvas.)

Trys dienos priesz Kalėdas, < pėdu dydžio ir daugiau kaip

doleriu.
Alan Hellerman, petingas, 

keturios deszimts septynių me
tu amžiaus vyras, virsz szesziu

davė tiems vagiems penkios 
deszimts doleriu.

Tas daktaras buvo visu ger-įPe nes Be iszrode taip sau pa- Edward F. Wunsch, dvide- 
biamas. Kai jo nužudytojas bu- Prasti jaunuoliai. Ju iszvaizda siimts penkių metu amžiaus
vo suimtas, susiedai norėjo ji neparodė kad jie jau buvo pen- 

bet policijantai kiolika sykiu apvogė sztorus,
buvęs Marinas ir Hellermano 
draugas stovėjo arti. Jis pate- 
mijo kaip tas Darcy savo revol
veri szvaiste. Jis staiga nu
stvėrė to razbaininko Darcy

fabrikus ir saliunus.
Du priėjo prie baro ir pa

nugalabinti, 
juos sustabdė. Jie nuveže ta 
žulika in miesto kalėjimą, bet 
vėliau policijos virszininkas prasze po alų; treczias nuėjo in 
nutarė jis slaptai visai isz iszeinamaji kambarį. Jis buvo ranka ir stengėsi revolveri isz
miesto iszveszti, nes jis jautie-, dvideszimts dvieju metu am- j° isztraukti. Kiti du razbai- 
si kad jis neturi gana policijan- i žiaus, David Daroy, niekam ne- ninkai pasiskubino savo drau- 
tu ta kalėjimą prižiūrėti ir ap- Į vertas vaikezas, kuris buvo pa-' Sui i*1 pagelba ir pradėjo szau- 
ginti jeigu susiedai, inpyke tik- metes augsztesniaja mokykla, dyti. Buvęs Marinas sukniubo 
rai norėtu ta žmogžudį nu- isz nuobodžio. Jis gyveno gra-ianf grindų.
stverti. Už tai jis buvo iszvesz- žioje susiedijoje ir visiems vis Tie jauni razbaininkai net ir 
tas visai in kita miestą. gyrėsi, kad jo tėvas yra oficie- po tam neiszsigando. Vienas

-- rius Teismo kambaruose. isz ju nusijuokdamas pastebe-
SKERSAI AMERIKA Apie dvideszimts žmonių bu- jo: “Kad tik valstijos polici- 

 vo tame saliune tuo laiku, ir j antai dabar ežia inlystu, mes
(Tasa Ant 4 Puslapio)

 vo tame saliune tuo laiku,

In 3 Valandas Ir 19 ;visi tuvo gerame upe priesz
Miniucziu Amerikos Vice-Prezidentas In Pietų Amerika

irte gimines žuvusiųjų norėjo 
ta draivery pakarti nuo paties 
medžio szakos. Policijantai bu
vo priversti užrakinti ji in ka
lėjimą, kad tie žmones ji ne
nudėtu.

szim- 
viena

buvo

WASHINGTON, D. C. — 
Lakunu Sztabas pranesza kad; 
B-47 bombneszis nuskrido isz 
California in Georgia, in tris- 
valandas ir devyniolika minu- 
cziu. Tai daugiau kaip dvieju • 
tukstaneziu myliu kelione. Ir 
tas eroplanas, bombneszis be 
jokio sustojimo tiek myliu isz-; 
skrido.

Jis skrido apie szeszis 
uts keturios deszimts 
myle in valanda.

Iki tada, greieziausia
skridęs szesziu inžinu, Jet Bo-| 
eng E-47 eroplanas ta kelione : 
buvo atlikęs in tris valandas ir į 
dvideszimts keturias minutas. I 
Jis buvo skridęs apie szeszis i 
szimtus dvideszimts dvi mylės 
in valanda. i

Ta B-47 Jet bombneszi vai-; 
ravo, Major John C. Lewis, isz 
Frostburg, Maryland.

Lakūnu Sztabo virszininkai i 
sako kad tai tik pradžia; kad 
ne už ilgo musu bombnesziai du; 
ar tris sykius greieziau gales 
skristi,' nes jie daug augszcziau 
pasikels, kur oras yra skystes- į 

■ nis ir vejas eroplanams netruk
dys.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Amerikos Vice-Preziden
tas, Richard M. Nixon, lan
kosi po Pietų Amerikos 
krasztus susipažinti su tu 
krasztu žmonėmis ir parody
ti kad mes norime su jais 
draugauti. Jis ežia, in Nica
ragua kraszta, yra pasvei
kintas jauno vaiko, kuris

yra sūnūs vieno darbininko.
Nicaragua kraszto prezi

dentas Generolas Anastasio 
Somoza sako kad jis stacziai 
pasakys musu Vice-Prezi- 
dentui kad nei jam nei jo 
žmonėms nepatinka musu in- 
sikiszimas in ginczus tarp jo 
kraszto ir Costa Rica.
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Kas Girdėt
Nauju automobiliu pardavė

jai džiaugiasi. Jie nesitikę jo 
tiek daug taip greitai parduoti.

Nors daug yra raszomai apie 
Kinija ir Formosa salas, 'bet, 
kol kas, neiszrodo kad ežia isz
kiltu tikras pasaulinis karas. 
Mes nenorime karo, o Kinie- 
cziai per daug negali pasitikėti 
ant Rusijos pagel'bos, jeigu to- 
kis karais iszkiltu.

Automobiliu darbininku uni
ja dabar- rengiasi pareikalauti 
kad darbininkams butu užtik
rinta metine alga, nežiūrint ar 
jie dirbs ar ne. Fabrikantai 
lengvai nepasiduos, nesutiks. 
Galimas daigtas kad szi pava
sari mes galime susilaukti dar 
daugiau straiku.

Dabar jau sunkiau gauti di
deli morgieziu ant nauju namu. 
Ba,likos nesiskubina skolinti pi
nigu, ypatingai ant nauju na
mu. ‘ •

gus gali labai greitai susirasti 
kur kas geresni ir pelningesni 
darba negu mokytojavimą.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

Kad ežia ir iszkiltu susikirti
mas, tai greieziausia 'butu su 
musu laivynu, bet ne su musu 
vaisku.

Dabar Amerika yra vėl nu- 
staezius linija, rubdžiu, skersai 
kuri Komunistams nevalia 
peržengti kaip buvo tok is ru- 
Ibeižius nustatytas Korėjoje.

~ ~
Laivynas sutiko su Prez. Ei- 

senhowerio nusistatymo kas- 
link to rubežiaus; Lakūnui 
sztabui nepatiko, bet virszi- 
ninkai tylėjo; armija staeziai 
sake kad Eisenhoweris klysta 
ir dabar vieszai su Prezidentu 
nesutinka.

Bet per visus szitus gi nežus 
ir ergelius, kur dingo Tautu 
San junga? Tautu San junga, 
kuri turi b ui t tarptautine, da
bar visai nutilo. Kam ji reika
linga jeigu ji szito klausimo 
negali ar nedrysta iszriszti ?

———— , ,
Anglijai baisiai nepatinka 

kad mes insikiszome in Formo
sa salos klausima ir dabar vie
szai remiame Generalissimo 
Chiang- Kai-sheka. Mat, Angli
ja dar vis nori bizni vesti su 
Kinijos Komunistais.

Gerai re i k e1 tu apsižiūrėti 
pirm negu pirksite stocku ar 
bonu isz Kanados. Isz ten in 
musu miestus yra siuneziama 
daug visokiu palsziyvu bonu 
del aliejaus szuliniu ir pana- 
sziai.

Daug Protestonu reikalauja 
kad butu uždrausta garsinti 
vyną ir alų per televizija ir per 
radiju. Bet valdžia nieko apie 
tai iki isziol nedare ir vargiai 
ka bedarys. Iszrodo kad Pro- 
testonai yra didesni ir uolesni 
blaivininkai negu Katalikai.

Musu Skaitytojas
Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. 
Ir seka korespondentus. 
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais. 
Bet jis F Saule” pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika. 
Jis skaito vietines žinias 
Apie krikszczynas, vestuves 

ir t. t.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako. 
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.

Bankieriai sako kad nauji 
namai per daug kasztuoja ir 
kad jie nėra tiek verti, kiek 
kontraktoriai sziandien reika
lauja. 

“ , , ———————
Nauju automobiliu biznis la

bai geras, bet su pavasariu ga
lima tikėtis kad tie nauji auto
mobiliai atpigs nors biski.

.. A————— a t ———
Valdžia dabar yra paskyrus 

komisija peržiureti uniju kny
gas kaslink Paszelpos Fondu. 
Jau keliose vietose buvo susek
ta kad Darbininku Uniju Va
dai sau nemažus turtelius yra 
susikrovė isz darbininku pini
gu del Paszelpos ir Apdraudos.

1 • •

Dabar daug brangiau kasz
tuoja mokslas. Beveik visi uni
versitetai ir kolegijos pabran
gino savo kasztus. Dabar kasz- 
utoja apie tūkstantis doleriu 
ant metu vien tik už mokslą di- 
desniose musu kolegijose.

Prez. Eisenhoweris biski 
prasiszoko, kai jis pareikalayo 
kad Amerikos Armija butu su
mažinta. Daug karininku su 
juo nesutiko, bet nedryso vie
szai tai pareikszti. Bet Genero
las Ridgway staeziai (pasako 
Eisenhower i ui kad jis klysta! 
Ir kaip tik tada prasidėjo' -tas 
sukilimas ant Formosa salos ir 
Kinijoje. Eisenhoweris dau
giau nieko nesakė ir nusileido.

Eina gandai tarp inžinierių, 
kad traukiniu kompanijos jau 
dabar rengia, gamina trauki
niams inžina, kuris bus varoma 
atomine jiega. Jie sako kad už 
trijų ar keturiu metu tokis in 
žinąs bus pagamintas.

Jeigu justi vaikas rengiasi, 
stoti in kolegija ar universite
tą, nebūtu pro szali atsiminti 
kad dabar po visa musu krasz- 
ta visur yra reikalaujama inži
nierių, kuriu algos neprastos.

Valdžia vis kalba apie dides
nes mokyklas, bet nieko nesa
ko apie geresnes algas mokyto
jams. Kas isz kad irpuoszniau- 
sios mokyklos jeigu tik pras- 
cziokeliai tose mokyklose mo
kina? O tikrai mokintas žino-

VORKUTOS
PRAGARE

I

Nemaža Musu Tau- 
tieeziu Iszszaudyti

Ka Mate Amerikietis 
Vorkutoje

Britu Reuterio agentūros 
praneszimu, paleistas isz Vor
kutos darbo vergu stovyklos 
Amerikietis J. H. Noble Berly
ne laikrasztininkams placziau 
papasakojo apie gyvenimą Si
bire ir darbo vergu sukilimą 
Vorkutoje. Jo pareiszkimu, 
apie 150 sukilėliu buvo Sovieti
niu sargybiniu nukauti vietoje, 
o keli szimtai sužeisti. Tik 29 
stovykloje buvo suszaudyta ir 
szimtai sužeistu, isz kuriu apie 
60 vėliau mirė. Streike dalyva-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

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

VIENAS SKAITO,...
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu svie- 
tiniu sumiszimu ir kariu, kada 
žinios ateina isz Korėjos ir Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

GRINORKA

Pypkes Durnai

Mandrybe
Nei vejas pute, nei gire uže, 
Nei aužuolai lingavo, 
Tik puszytes siūbavo. 
Mamuže bare, dukryte verke 
Už balto stalelio sėdėdama 
Po žaliu vainikėliu.
O tiez, nebarkie sena mamuže, 
Jau ilgai nebesloginsiu;
Ant aukszto kalno rugiu 

nebrisziu,
Žalioje lankoje sziena 

nebegrebsiu.

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

— Žinoma kad gausi, juk 
tau esmių kalta da tris dole
rius Už parvežima anglui.

— Szeszesdeszinits doleriu, 
tai puikus pinigas, bet pirma 
turi ji permainyt ant pinigu, 
asz negaliu tai padaryt, ba ne
turiu tiek pinigu, pasakė ang- 
liorius atiduodamas jai czeki.

Bubliene tada nusidavė pas 
buezeri.

— Vakar nenorėjai man 
duot mėsos ant Largo, pasakė 
paduodama jam czeki: “Czia 
yra czekis ant szeszesdeszimts 
doleriu, kuri ka tik aplaikiau 
isz Vaszingtono, Ibukie teip ge
ras iszmainyti ji man.”

Buczeris apžiurėjas czeki at
sake: Gerai; su mielu jioru. tai 
padarysiu, bet pirma pasira- 
szyk ant jo.

— Pasiraszyk, kad asz ne
moku raszyti, atsake nuliūdus.

— Tada jum nieko negaliu 
pagelbėt. Czekis yra negeras, 
nes be j tisu paraszo pinigu ne- 
aplaikysiu isz banko, todėl ne 
yra man geras.

— Kaip tai negeras? Argi 
nežinai jog tai pinigai. Juk tai 
nuo valdžios. Del ko nenori 
man ji iszmoket ?

— Asz tam nekaltas, jog 
nepažysti czionaitiniu tiesu. 
Juk jau karta kalbėjau, jog 
turi pasiraszyt ant jo.

— Tai duokie man nors ko
kia rodą ka galiu daryt.

— Asz ne esmių advokatu 
tik ’buezieriu. Jeigu nori rodą 
tai e iki e pas advokata.

Bubliene iszejus isz bueze- 
riaus nuėjo pas duonkepi, bet 
ir lenais ja teip priėmė kaip 
ir buczeris. Kada atėjo namo, 
vaikai jau lauke ant piet ir 
tuo jaus ant vargszes szoko:

— Kur mama buvo teip il
gai ? Mes czion laukėme nuo se
nei ir esame labai alkani.

— Mano vaikelei, o gal jus 
duosite man kokia rodą ka tu
riu daryt? Patiko mane laime, 
nes gavau nuo valdžios czeki, 
bet negaliu gauti nei cento, kol 
ant jo nepasiraszysiu. Kalbė
dama tai užėjo jai gera mislis 
in galva, o gal vaikai paraszys 
josios pravarde ant czekio?

— Mariuk greitai pasira
szyk ant szito czekio, o asz nu
bėgsiu in Lanka permainyt 
czeki ant pinigu; sakysiu kad 
tai mano paraszas.

— O ne! Mama negali pa- 
meluot, atsiliepe Stasiukas.

— Argi tai ne mano czekis. 
Delko turiu tiek kentėti, kol ji 
permainysiu? Ko jie nori nuo 
maišes ?

— Del ko motina yra tokia 
“Grinorka”. Del ko neiszmo- 
kai pasiraszyt savo pravar
des? Juk mažas vaikas mokyk
loje tai padarys, atsiliepe Ma
riute.

Bubliene net> lupas sukando, 
idant neapsiverkt ant tokio 
nužeminimo nuo savo vaiku.

— O mano vaikeli! Gal ka
da pasensite, tai geriau su
prasite, kalbėjo pro aiszarąs. 
Pasiėmė czeki ir nuėjo in ban
ka.

— Kas pasirasze ant szito 
czekio ? Užklauso josios kasie- 
rius.

Jau norėjo 'pasakyt, kad tai 
jiji, bet isz baimes negalėjo 
isztart žodelio.

— Szitas czekis yra paga- 
dytas ir turi 'būti nusiunstas 
atgal in Vaszingtona idant pri- 
siunstu kita.

— Ka? Nusiunsti atgal in 
Vaszingtona ir laukti kito! Su- 
szuko vargsze.

Bublienei užtemo akys, nu
davė jai jog iszeina isz proto. 
Atėjus namo atsisėdo ant sulū
žusio krėslo ir pradėjo dejuo
ti: “ Dieve, o Dieve, kodėl ma
ne teip baudi! Turiu novos sze
szesdeszimts doleriu, bet tosios 
popiereles su szeimyna neval
gysiu. Teip dejuodama ir isz- 
metinedama atsiminė, jog ne- 
užligio ateis isz darbo Ona ir 
tėvas, o namie nesiranda nieko 
del vakarienes, nes ant knygu
tes jau niekas nieko nedavinė
jo o pirkti nebuvo-už ka. Pra
dėjo dairytis aplinkui ka ežia 
galima'butu užstatyt panszaipe- 
je. Stacziuje rado sidabrinius 
szauksztukus, kuriuos Ona 
naudojo del arbatos, kada jo
sios drauges susirinkdavo pas 
ja. Manydama, jog kada at
pirks atgal szauksztukus kol 
Ona vela gaus svecziu, nutarė 
nuneszti in panszaipe, o už ap
lankytus pinigus nupirkti nors

kokio maisto ant vakarienes. 
Už aplaikytus G0 centu pirko 
miltu ir bulviu.

— Argi jau negalėjai ka 
kita paganuyt ant vakarienes 
ne kaip ta nuolatine bulvine 
sriuba, rugojo Ona atstumda
ma nuo saves torielka.

— Pamėgink tu nueiti in 
miestu su tuszczia masžnele, o 
persitikrinsi ka gausi, atsake 
motina.

— Man rodos, jog moku 
tau gerai už kurdą, idant nors 
karta ant dienos gauti geresni 
valgi.

— Sakai kad moki užtekti
nai, o ar nenusipirkai szia san- 
vaite brangius czeverykus ir 
nauja szlebia? Argi negeriau 
butum padarius kad man ati
duotume! tuos pinigus, o su sa
vo pirkinais da palaukt ?

— Laukti? Teip laukti. Tu 
vis man liepi laukt ir nieko ne- 
pirkinet. Gera isz tavęs motina 
nėr ka? Mažai tu rūpiniesi apie 
mano ateiti. Žiūrėk kaip kitos 
merginos rėdosi ka dilba szto- 
ruosia, o ne viena neuždirba 
kiek asz.

— O gal ju tėvas uždirba 
daugiau.

— Motor! Ir vėl tu pradedi 
savo graudus verksmus, suszu- 
ko Bublis.

— Atneszkite man plunks
na ir popiera, asz paraszysiu in 
Vaszingtona ir pasakysiu ka 
asz apie tuos rakaiius manau. 
Asz jiems parodysiu kad mus 
negali fulyt ilgiaus.

— Czekis atėjo szi ryta, at
siliepe motina su baime.

— Jau atsiuntė? Kur jisai ? 
Ant kiek? Del ko mama tuo- 
jaus apie tai man nekalbėjai, 
tarė Ona.

— Ba czekis turi būti nu
siunstas atgal, apsakydama 
kas atsitiko su czekiu.

— Oj tu motin, motin! Jau 
tu visai niekam netikus. Kož- 
nas grinorius daugiau žino už 
tavo, suszuko Ona.

Motina iszgirdus tuos žo
džius, net nusviro, paslėpė1 sa
vo veidą in žiurstą ir graudžiai 
apsiverke.

— Ko po kvarabu zlumbi! 
Kaip iszauginai teip turi, su
riko Bublis.

— Teip, kada vaikai k a pa
daro gero, tai tavo iszaukleji- 
mas, o kaip' ka blogo, tai mano 
kalte.

— Kaipgi vaikai gali turė
ti del manes paguo'done jeigu 
tu, juju tėvas teip pasielgineji 
su manim.

— Asz turiu tave guodoti. 
Argi tu man lygi? Ar tu nors 
trupinėli turi iszmintingo pro
to. Daugiau nieko nežinai kaip 
tik vaikszcziot po stuba susi
raukus kai Į) szinits paraliu ir 
neduodi niekam ramybes tik 
nuolatos steni ir steni.

— Tai ka dabar daryt ? Kur 
tasai czekis? Užklausė Ona.

Motina padavė jai czeki.
— BUS DAUGIAU— '

KATALOGAS
KNYGŲ

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

szito Katalogo
Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.133—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
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios 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 e 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.158—A p i e Kapitoną# 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
&pie 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.J75—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecžiu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

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

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

180^2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

t Užsisakant knygas isa 
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.

lUiU 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., - ĮJ. S.



GRINORKA
Kiek Ji Iszkentejo Nuo Savo 

Vaiku Ir Kaip Su Ja 
Pasielginejo

QNUK mano mylima dukre
le, paszauke Bubliene. Pri

žadėjai tu man paraszyti laisz
ka in Kariszka Sztaba, nes jau 
keturi menesiai,praėjo kaip ne 
gavau Antanuko paszelpos.

— Duok tu man pakaju! 
Atsiliepe sziurksztai Ona, at
kreipdama galva nuo motinos 
ir vėla užsidengė su kaldra. Ar 
negaliu malsziai da pagulėt va
landėlė be tavo nuolatinio zur- 
zejimo!

— Argi man nesakiai, jog 
atsikelsi sziandiem ankscziau, 
idant parasziy'ti laiszka, melde 
Bubliene, bandydama pakelti 
ranka savo dukreles. Juk va
kar buvai ant szokio, užvakar 
ant teatro ir vėl susivėlinai. 
Argi asz tavęs turiu melsti 
kai'p kokio svetimo, idant pa
raižytum man laiszka? Visi 
man kalba, jog turiu dukrele 
kuri dirba sztore ir du vaikus 
kurie lankosi in mokykla ka 
moka raszyt ir skaityt, o nėra 
kam paraszyt laiszko. Kasgi ti
kėtu kaip man szirdis skauda, 
kad turiu melsti savo vaiku, 
idant man ka padary tu.

Kalbėdama tuos žodžius mo
tore apsiverke ir vėl graudin
gai kalbėjo:

— Dieve mano! Ir vela 
pradėjo prikelinet dukrele: 
Kelkis szirdlžiuk, paraszyk 
man laiszka, o tuom iszgelbesi 
mano gyva.sti! Nuolatos sutin
ku skolininkus kurie man len
da in akis, tiek tu skolų! Dieve 
mano, ar asz tikėjausi tokio 
pasielgimo nuo mano vaiku?

— Juk ne tu viena turi 
skolų, geriau duotumai mal
sziai pagulėt.

— Argi tu gali gulėt lovo
je, kada man peilis po gerkle 
stovi"? Gaspadoriuis ateina kas 
diena raudos, o tu nenori man

Ant Gavėnios

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

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

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timG kasztu. Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

prigelbet gavime pinigu, idant 
atsikratytau nuo tu žmonių ir 
turetau malszuina!

Ant galo Ona pamaczius kad 
vos turi kėlės miliutas del apsi
rengimo, paszoko isz lovos pra
dedama greitai rėdytis idant 
nepasivelint in darba.

— Tegul mama man duoda 
pusryczius, tare in motina szu- 
kuodamasi. Ko ežia stovi ir už-

* *
Pas žmones randasi biaurus 

papratimas, 
Jok kada, kas rengėsi 

paeziuotis, 
Tai tnojaus paleidžia 

visokias apkalbas.
Ypatingai tuom ‘daugiausia 

Užsiima moterėles su 
ilgais liežuviais, 

Kokin kožnoje apygardoje 
ne stekas.

Daugiausia daro tai 
szetoniszkas užvydejimas. 

Tokias moteres lie'žuvninkes 
galima pažinti tuo jaus, 

Iszdžiuvus kaip kurtai, 
pageltus ir susisukus. 

Nuo tokiu moterių visi 
privalo saugotis, 

Kaip nuo arsziausios 
ligos.

* * *
Ana diena in dideli miestą 

atsibaladojau,
Daug vaiszkiniu lėliukių 

ten pamaeziau, 
Mislinau, kas tai gali būti, 

Kad visu veidai kaip 
giltines balti.

Mat, taip buvo iszmaliavotos 
musu Lietuvaites, 

Gražios mergaites, 
Su kitais sėbrauja, 

Autobilais visur keliauja, 
Nei sarmatos neturi, 

Norints Lietuviszki vyrukai 
ant ju žiuri, 

Sztai, sarmatinasi Lietuviu, 
Tai prikimba prie 

Angliku, 
Ba Anglikas tai 

didsenis ponas, 
Meiliai pavažinėja, 

Ir gerymu užtrytuoja.
Girdėjau apie jas 

daugiau, 
Ir alpie jas gerai 'žinau, 
Bet kaip nepasiliausi, 

Tai tiek gaus, 
Kad net miltai 

nuo teisu nubyrės.

— 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.
SAA/X/WAAAAA/WS/WXZ.A/W* 
Istorija Apie . . .

“AMŽINA ŽYDĄ”
Jo kelione po svietą ir liūdimas 

apie Jezu Kristų.
Per paczta, 25 Centai. 

SAULE - Mahanoy City, Pa.

—- Stasiuk, sūneli mano, ar 
gi turiu eiti pas svetinius 'žmo-1 
uis idant man paraszytu laja 
laiszkai?

Bet Stasiukas pasiėmęs se
nus marszkinius kurie buvo 
naudoti kaipo szeimyniszkas i 
abrusas, szluosty damas pa- į 
szauke: “ da asz neparasziau ■ 
savo lekcijos, paraižysiu ry1-i 
toj.”

— Rytoj, rytoj! Jus visi 
teip mane raminate. O geras 
Dieve! Kaipgi tai sunku, jeigu i 
žmogus nemoka raszyti. Mano! 
locni vaikai, mano kraujas, yra 
del manes arszesni ne kail) sve
timi žmones.”

Po tuja žodžiu Bubliene su
rinko torielkas inbliuda ir pra
dėjo rengtis prie skalbimo dra
panų, kurias pamirkino vaka
ru priesz tai. “Esmių kaip ak
las sutvėrimas, negalėdama ne 
žingsnio žengti, idant nepra- 
szyt vaiku pagalbos. Nėr ko 
stebėtis, jog su manim taip pa- 
sielgineja, ” rūgo jo Bubliene 
stovėdama prie cėberio. Asza- 
ros l'yrejo nelaimingai moterei 
ii- dūsavo: “Mano Dieve ko asz 
atvažiavau in ta Amerika?”

Nebagele pailsus atsisėdo 
ant krėslo, o isztraukus sena 
laiszka nuo sūnaus pradėjo ja 
vartyti ant visu pusiu. Nemo
kėdama skaityt žiurėjo ant li
tam, rodos traukte isztrauktu

vertine ji man galva visokais 
niekais, paduok man jekute. 
Ak, kaip toji motere erzina 
mano nervus su tuom nuolati
niu savo klegejimu.

Motina iszgirdus tuos žo
džius isz lupu savo dukreles, 
rodos kad jai kas su kumszte 
kirto in veidą. Pradėjo visa 
drebėti. — Mano Dieve, ir vela 
diena perbėgsi be paraszymo 
laiszko.

— Tavo nuolatinis stenėji
mas ir paraszymas laiszko ma
ne instums in liga. Argi jau ne- 
parasziau dvieju laiszkuT Jau 
ir tei.p sziandien pasivėlinsiu.

— Teip parasziai dvi laisz- 
kus in laika keturi u menesiu, 
bet kiek turėjau tavęs praszyti 
ir melsti kol prisirengei prie 
raszymo ?
. — Geriau kad mane neko- 
liotumai isz paežio ryto, ge
riau paduok man pusryczius.

Bubliene inpyle kava in puo
duką ir padėjo bandukes.

— Kada mama, pirks nau
jus puodukus su ausukėms. Da 
niekur nemaeziau tokio namo 
kad nebūtu viso puoduko, ne
galima gyventi tokioje aplin
kybėje kur viskas iszrodo kaip 
ubago krepszis. Atszoko nuo 
stalo ant kurio gulėjo iszmety- 
ti surūdijusi peiliai, videleiai, 
szmoteliai duonos ir bandukes 
krepszelyje.

— Ant pusrycziu privalau 
turėti kava ezystam puoduko- 
je ir ant czysto stalo, juk ta 
pati galiu aplaikyt Lile restau- 
rancijoj už deszimts centu, no- 
rints už tuos pinigus ka tau 
moku privalau tiek aplaikyt. 
Geriau man kur kitur būti ant 
burdo, ne kaip pas tave.

— Ka asz galiu, padaryt? 
Isz kur gausiu ant visko pini
gu idant pirkti naujus puodu
kus. Nuo kada Antanas instojo 
in kariuomene neturiu kitokiu 
ineigu kaip nuo jo ir tavo už
dą ibio.

— Motor! Argi neatidaviau 
tau visa shvo uiždaDbi praeita 
sau vaite? Atsiliepe Buiblis, li
gotas žmogus, mažo ūgio ku
ris ka tik pabaigė skustis.

— Teip tavo uždarbis vie
nos sanvaites, po trijų mene
siu bedarbes. Tuos kelis dole
rius ka man davės sutirpo kaip 
ledas, vos iszteko ant pataisy
mo vaikams, czeveryiku ir ’isz- 
pirkimo isz panszapes kaldros.

— Geriau nezurzek! Kad 
asz turetau tokia paezia kaip 
turi mano kaimynas Roipa, tai 
sedetau sau namie malsziai ir 
rukytau cigarus, dažiureda- 
nias kitus darbininkus ir ne
reikėtų jieszkoti darbo pas ki
tus.

— Dieve, o Dieve, visa ma
no kalte, jog turiu 'toki vyra!

Kada Ona. iszejo Bubliene 
prijeo prie jaunesnes dukreles, 
kuri stovėjo prie zerkolo szu- 
kuodama plaukus: “Szirdlžiuk, 
mano kūdiki, matai kaip Ona 
atidėjo raszydama laiszka die
na nuo dienos, pasigailekie 
nors tu ant manes ir paraszyk 
man ta laiszka, padaryk tai del 
savo motinos melas kūdiki. 
Mano galva jau visai apsisuko 
nuo tu visu ru'pescziu. ”

Mare sekdama paskui Ona 
dirstelėjo ant motinos piktai 
atsiliepdama: “Tu visados 
man galva užvertineji su savo 
reikalais kada asz neturiu lai
ko. Argi mama nemato jog asz 
redausi ? ’ ’

Susirupinus motina nuėjo 
pas sūneli Stasiuką, kuris sto
vėjo prie blind o nu duodamas 
jog prausėsi.
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akimi kas ten paraszyta. Žino
jo buk josios suims likos pa- 
ženklytu seržantu. Jieszkojo 
tojo žodžio “Seržantas”. O tu 
mano sūneli, tu pirmutinis ma
no sakalėli, mano pirmutinis 
sūnelis. Dieve, viena ranka tu 
mane iszkeli, o su kita stumi 
žemyn. Prigelbėjai mano, šune
liui pasilikti seržantu Ameri- 
koniszkoje kariuomene, o asz 
laiszka nuo jo negaliu perskai
tyt, o kol dasipraszau savo vai
ku idant man paraszytu laisz
ka, tai man szirdis plyszta isz 
gailesties! ’ ’

Atsiminė sau apie savo gim
tini kaima, koki tai gyvenimą

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
; ... MALDA ... ;
; Viesz. Jėzaus ir ; 
; Motinos Szvencz. ;

! Sapnas Motinos. Szven- ! 
( cziausios, mieganezios ! 
! ant kalno Alyvų, žemei ! 
[ Batanijos, bažnyczioj I 
t Szv. Mykolo Arkaniuolo. |

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

Į SAULE PUBLISHING CO., 
> MAHANOY CITY. PA. U.S.A. 

turės kaip pribus in Amerika. 
Perstatinėjo tada sau kokia ji 
bus turtinga tam naujam svie
te. Perstatinėjo sau, kaip tai ji 
eis su tarnaite in kromus, kuri 
nesz gurbeli, o ji eis kaip ban- 
kierO' pati. Kaip tai buezeris 
pasitiks ja prie duriu su garbe, 
kaip sztore atidavines jai pa- 
guodone ir lielps sesti ant krės
lo. Toliaus, kai!p josios vyras 
pasiliks Amerike dideliu biz
nierių ir apipils ja auksu ir 
brangioms dovanoms. O vai
kai ? Kaip jieji poniszkai iszro- 
dis. Kaip josios sūnūs alpsives, 
kaip Amerikonai 'žiūros pei; 
langus ant puikios svodbos ir 
stebėsis papuoszais ir skaliais 
valgais. Ant galo apsidairė ap
linkui neszvare kuknia ir jo
sios puikus sapnai dingo.

t
— Ak! Kodėl sapnavau 

apie aukso kalnus debesysia. 
Geriau, kad butau iszsimoki- 
nus raszyti ir skaityti tai ture
tau brangesni turtą, o dabar 
turiu būti paniekinta Amerike 
per savo locnus vaikus.

Tame davėsi girdėt baladoji- 
mas in duris. Bubliene paszo
ko nuo krėslo bėgdama prie 
duriu kurias atidarė, regėdama 
stovinti laiszkaneszis.

— J u iieirn Buiblis?
— Jes jes, Bublis, atsake 

nudžiugus.
Laiszkaneszis padavė jai 

laiszka, kuria vartė ant visu

A - B - CELAPSS
arba pradžia 
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Visu Ražancziaus 

Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.
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,'pusiu, tuom laik mislindama 
ko ežia paprasziyti idant jai. 
perskaitytu kas joje paraszy
ta. “Mano Dieve, esmių kaip 
tasai 'žmogus, kuris mirszta 
nuo troszkimo, o negali padegt 
vandeni. Laikau rankoje laisz
ka nuo Antanuko ir negaliu 
dažinot ka jisai man raszo. Q 
gal siiiveczka ka gyvena užpa
kalyje man ja perskaitys.”

Kaip mane teip ir padare. 
Nubėgo pas siuveczka melsda
ma: ‘'‘Susimilk poniute per
skaityk man laiszka kuria ap- 
laikiau nuo Antanuko.”

— Dabar neturiu laiko, nes 
atėjo pas mane saliuninke 
idant imtau miera del pasiuvi
mo dreses. Ateik vėliau.

Nusiminus iszejo, bet prie 
namu sutiko angloriu kurio 
'pradėjo melsti ant visu szven- 
tuju idant jai preskaitytu 
laiszko nuo sunaus. Su savo 
juodais pirsztais atplesze ko- 
perta isz kurio isztrauke plona 
szmoteli popieros.

— Tai ne laiszkas, tai cze- 
kis ant? szeszesdeszimts doleriu. 
Na, ant galo ir asz savo aplai- 
kysiu.

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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ZiniosVietines
— Panedelio ryta, netikė

tai ‘pasimirė savo namuose, se
nas angliakasis, Andrejus Si
monaitis, 917 E. Centre uly. 
Velionis atvyko isz Lietuvos 
daugelis metu atgal in Maha- 
nojuje. Buvo angliakasis ir 
paskutini karta dirbo Maha
noy City kasyklose. Prigulėjo 
prie Lietu viszkos parapijos, 
Szvento Vardo ir Eagles drau
gijų. Paliko savo paezia Hele
na, dvi dukterys: Mare, pati 
Stanislavo Lazaraviczio, mies
te ir Liliana, pati John Horan, 
Philadelphia; du aliukus ir se
serį Mare Gudiyiene isz Marlin. 
Laidotuves invyks Subatos ry
ta, su apiegomis in Szv. Juoza
po bažnyczioje devinta valanda 
ir (palaidos iii parapijos kapi
nes©. Graborius Liudvikas 
Traskauskas laidos.

— Ut arui n ko ryta apie 
10:30 valanda numirė miesto 
gyventojas Bernardas Milukas 
nuo 533 W. Spruce uly., savo 
namuose. Velionis gimė Lietu
voje, atvyko in Amerika dau
gelis metu atgal. Buvo anglia
kasis, o paskutini ‘karta dirbo 
mainuose 1935 metuose. Paliko 
savo paezia Mare; keturis sū
nūs: Juozą, kuris tarnauja 
Merchant Marine; Edvardą, 
Baltimore, Md., Roberta, Phi
ladelphia, Pa., Edmundą, Lair- 
caister. Dvi dukterys: Matilda, 
namie ir L. Duensing, Barstow, 
Calif., taipgi tris aliukus ir se
serį, Viktorija Kreznoriene isz 
New York. Laidos Petnyczios 
ryta su Szv. Misziomis in Szv. 
Juozapo bažnyczioje devinta 
valanda ir palaidos iii parapi
jos kapinėse. Graiborius K. 
Rėklaitis laidos.

—■ Laike nami.no darbo, Ma
re Humanikiene, nuo 531 W. 
Centre uly., staiga susirgo nuo 
szirdies atako Paneidelyje ir 
numirė 6:20 valanda vakare. 

Velione gimė Austrijoje. Pri
gulėjo prie Szv. 'Nikalojaus pa
rapijos ir Said.Jėzaus Szirdies 
draugijos. Paliko savo vyra 
Jokūbą-; keturis įsunus; tris 
anukus ir broli. Laidojo Ket
verge ryta, su apiegomis in 
Szv. Nikalojaus bažnyczioje 
devinta valanda ir palaidojo in 
parapijos kapuose. Graborius 
L. Traskauskas laidojo.

— Sukatoj pripuola Szv. 
Frederiko, Szv. Teopilio ir Szv. 
Andriono, o Tautiszka Vardi
nė': Adaikrio. Pasninkas. Ir ta 
diena: 1953 m., Rusijos Preniie- 
ras Jozef Stalinas (pasimirė 
Kremline. Jo inpedinis Georgi 
Malenkov, buvęs Komunistu 
Partijos Sekretorius; 1933 m., 
Franklin D. Rooseveltas užda
ro visus bankas, iszleidlžia in- 
sakyma surinkti visus auksi
nius pinigus Amerikoje; 1933 
m., Naciai užima savo kraszto 
taryba, “Reischataga”; 1311 
m., Didžiosios Lietuvos Kuni- 
gaiksztis Vitenis pateko Kry
žeiviu nelaisvėn; 1770 m., Bos
tono skerdynes, trys užmuszti,

asztuoni sužeisti, kai Ameri- 
kiecziai susikirto su Anglijos 
kariuomene.

— Panedelyje apie 5:30 va
landa po pietų, nelaime atsiti
ko arti Park Place kasyklos, 
kai bulldozeris kuri vairavo 
Eugene Boger isz Park Place, Į 
nulėkė nuo dori banko.»Nelai-’ 
mingas žmogus likos sužeistas ‘ 
in koja ir likos nuvesztas in 
Pottsvilles ligon’bute del gydy
mo.

— Nelaime atsitiko Pane
delyje ant vieszkelio Rt. 45, dvi 
mylės nuo Mahanojaus, kai du , 
automobiliai susikalė prigulin-j 
ti prie Andrew Kapusnick, nuo 
506 AAr. Pine uly., Mahanoy 
City ir William. Bender, nuo 
Gilbert uly., Shenadoro. Iszka- 
dos padaryta ant $350.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola antra Gavėnios Nede
da ir Szv. Marei jono, o Tau- 
itszka A7ardine: Raminta. Ir ta 
diena: 1935 m., A’aldžia paskel
bia, kad Amerikoje randasi 
daugiau kaip dvideszimts du 
milijonai žmonių be darbo; 
1947 m., Augszcziausias Ame
rikos Teismas įpripažinsta, kad 
inainieriu bosas John L. Lewi- 
sas y a prasikaltęs priesz Teis
mą. Jis nesutiko sustabdyti 
streikas Lapkriczio menesyje, 
kai jam buvo valdžios insaky- 
ta; 1836 m., “Alamo Karas.” 
Alamo miestelis ‘bu$o Misijo- 
nieriu Pranciszkonu i (įsteigtas 
1718 metuose, jis randasi ipa.- 
cziame San Antonio viduryje, 
ir dabar yra tautiszka szvento- 
ve. Czia szimtas asztuonios de
szimts Texas kareiviu žuvo, 
stengdamiesi atsiginti nuo 
Meksikonu kurie ta miestą už
ėmė. Musu kareiviu ir marinu 
karo szukis ir sziandien yra: 
“'Nelpamirszkite A I a m o!”; 
1857 m., 1 (įstatymas pavadin
tas “Died Scott Decision” nu
sprendė. kad juodukai vergai 
negali būti Amerikos piliecziai.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Tamoszio Akvinieczio, Katali
ku Bažnyczios didžiausio 
Mokslinczio, o Tautiszka*Var
dine: Amolio. Taipgi ta diena: 
1959 m., trylika 'žuvo kai ero- 
planas pataikė in vėliavos stie
bą, Minneapolis mieste Minu.; 
1950 m., Al inksztos anglies 
kompanijos pasiraszo ant nau
jo kontrakto su mainieriais; 
1939 m., Alainieriu Unija pasi
traukė isz CIO Unijos; 1906 
m., A’ilniaus mergaieziu gim
nazijoje iuvesta pamokos Lie
tuviu kalboj.

— Utarninke pripuola Szv. 
Jono nuo Dievo, o Tautiszka 
VardiiK1: Anglis. Menulio at
maina: Pilnatis. Ir ta dienai: 
1.789 m., Pirmutinis Amerikos 
Kongresas; 1861 m., gimė vie
nas pirmųjų Auszrininku ir vi
suomenes veikėju, Daktaras 
Jonas Szliupas.

Pottsville, Pa. —
Teodoras Akelaitis, nuo, 621 
Pierce uly., p'asiniire Panedely
je po piet nuo szirdies atako. 
Velionis kitados gyveno Maha
noy City, o trisdeszimts metu 
atgal apsigyveno Pottsvilleje. 
Paskutini karta dirbo C blitz 
Coal Co. Paliko savo paezia 
Paulina, (po tėvais Zagarins- 
kiute); dvi dukterys: Julija, 
pati Edward Schakler isz Rea
ding ir Paulino, pati John Mc
Cready, Pottsville; tris sūnūs: 
Jo'kulia, Pottsville; Teodora, 
M inersville ir Toma, namie. 
Trys seserys. Laidotuves invy- 
ko Ketverge ryta su apiegomis 
in Szv. Patriko 'bažnyczioje ir 
palaidotas parapijos kapinėse.

Philadelphia, Pa. — 
Užgavėnių vakare 22-ro \7asa- 
rio, Lietuviu MuzikalojO Sve
tainėje in vyko vietiniu Jurge- 
cziu Rankiotas juju parapijos 
naudai. Žmonių 'buvo prisirin
ko kur-kas daugiau negu buvo 
tikietasi. A’akaro vedėju buvo 
patsai klebonas, Kmūgasi Dak
taras A’ytautas Martuseviczius. 
Rankiote dalyvavo ne vien tik 
Jurgeeziai, bet ir isz kitu vietų, 
nes mat, pavyzdžiui: Kazimie- 
riecziu klebonais Prelatas Ig
nacas A’alancziunas tame ban- 
kiete priesz valgi sukamojo 
malda, o jo vikaras Kunigas B. 
Sziinkus, po valgiui. Prietogi 
dalyvavo tame ban'kiete ir toli 
gyvenantis nuo Jurgecziu ir 
karsztas Lietuvos pafrijotas, 
Antanas Kaniuszis, kaip ir ki
ti ir kitos. A’algis to bankieto 
buvo puikus pasidekojant ru- 
peszcziui ponios Elenos Kaza- 
kauskienes, vadoves vietiniu 
moterių veikėju. Szis tai ban- 
kietas, kaip teko sužinoti, Jur
gecziu parapijai pelno atnesze 
beveik du tukstaneziu doleriu. 
O ponia Albina Czebatoriene, 
apart kitu naudingu veikimu z
naudai to 'bankieto, arba tei
singiau pasakius, naudai Jur
gecziu ])arapijos, inžanginiu ti
kinėtu in ta bankieta iszkalno 
iszpardave beveik szimta de- 
vyinosdeszimts penkis. Tode- 
lei:
Czebatoriene vardu Albina4

Anglijos Užsienio Sek. Sir Anthony Eden

Spindėjo grože kaipo mergina 
Ir isztekcjus jai už jos vyro, 
(Irože jos vis-vien da nepajiro.
O kaip veikėja, yr’ devin- 

darbe
Ja už veikimą apguobia garbe 
Kaipo didvyria, ar karaliene, 
Nes to yr’ verta Czebatoriene!

— K. V.

ISZSIGELBEJO NUO 
MIRTIES BAUSMES

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

paisė. Szita draugija pasiuntė 
delegacija pas Gubernatorių 
Leader, pareikszti visu polici- 
jantu nepasitenkinimą ir pasi
piktinimą.

Gubernaotrius sako kad bu
vo neužvinezyjamai priparo- 
dinta kad Elliot nėra pilno 
proto.

Albert Baxter, policijantu 
FOP draugijos pirmininkas, 
piktai pasakė, kad jeigu szi- 
taip Gubernatorius gali teismo 
iszmesti, permainyti ir nepai- 
sinti, tai dabar žulikai ir niek- 
szai nepaisius kiek policijantu 
jie iszžudys.

Szitie žmogžudžiai nėra nei 
policijantams nei kalėjimams 
ne svetimi, ir tai nebuvo ju pir
mutiniai prasikaltimai.

“SUSIMILK
ANT MUSU!”

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

THREE U'S FOR SAFETY
COURTESY
CAUTION
CONTROL

The fact that people will jaywalk
. will dart out from between j|y 

, parked cars... will cross -.Mr 
against lights ... will do many 
other foolish things-only 

increases the responsibility of a driver. 
Remember... no pedestrian ever ran 
over another and killed him. So 
drive courteously-give pedestrians 
the right-of-way. Drive cau- 
tiousZy-especially in shopping 
districts and on dark roads. I 
Drive with control-so you can stop 

in time to avoid hitting someone.
Drive to stay alive in
This is not a license to kill or in jure. 

It will be revoked or suspended jor cause.

George M. Leader, Governor

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANh
G«r»W A. Gleeson. Colonel C. M. Wilhelm. «/ Penit,ylt'ania Stati Polia
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visus juos nudetume kai tik jie 
pasirodytu.”

Vienas isz ju nuėjo už baro, 
pasiėmė bonka sznapso ir pri
ėjo prie moteriszkes, kuri klū
pojo prie Hellerman, ir su pasi- 
ty ežio j imu jai pasakė: “Nesi
rūpink, boba, jis jau mires.”

Paskui, kai jo draugai .kva- 
tuojo, jis paėmė nužudyto žmo
gaus skrybėlė ir užsidėjo ant 
galvos sakydamas: “Kur jis 
nuėjo, jam skrybėlės nerei
kės.”

Kai jie pradėjo pasitraukti 
isz to saliuno, vienas isz ju su 
koja dar paspyrė Hellermana, 
kuris gulėjo ant grindų.

Lauke, automobilyje ju lau
ke, jaunas, szesziolikos metu 
pienburnis, Felix Capone, ku
ris tokio trumpo proto, kad per 
deszimts mokslo meut jis ne
buvo iszmokes nei savo vardo 
pasiraszyti, tikras bemokslis, 
berasztis ir gal bepotis.

Kai visi jie pradėjo sau va
žiuoti, vienas isz ju paleido dar 
du szuviu. Vienas isz tu szuviu 
pataikė trisdeszimts asztuoniu 
metu amžiaus William Kelly 
staeziai in kakta.

Kelly pasimirė per Kalėdas. 
Hellerman pagyveno kol jis ga
lėjo svieczyti priesz tuos jau
nus žulikus ir paskui pasimirė.

Anglijos Užsienio Sekre
torius, Sir Anthony Eden at
sisveikina su savo draugais 
in Londono aerodroma, kai 
jis iszvažiuoja in Bangkok, 
Thailand. Su juo ežia yra

Sir John Harding, karalisz- 
ko sztabo virszininkas. Jie 
nori atgaivinti Southeast 
Azijos draugijos sutarti, ku
ri buvo sudaryta Manila 
mieste.

Tai buvo septyni metai at
gal. Iki dabar sukeziai, ir kiti, 
kriepiasi in augszcziausius 
teismus ir reikalauja kad szi- 
tiems žulikams viskas butu do
vanota, nors vietinis, valstijos 
ir valdžios teismas yra pasmer
kė juos mirties bausme.

Labai teisingai daug laik- 
rasztininku dabar klausia kur 
teisybe, kur musu teismas ir ka 
musu teisėjai daro, ir ka musu 
valdininkai, kaip Gubernato
riai mislina, kai tokiems žuli
kams jie taip pataikauja?

MPirkie U. S. Bonus!

esant didžiausiam salcziui, nes 
vagonai negali riedėti tuszit. 
Czia nepakeneziama taip pat 
ne mažiausio delsimo. Vienok 
viena nakti, kai lauke terino-

sziek tiek jas pasigerinti. Taip 
pavyzda jis mini, kad valgyk
los szefas viename Vorkutos la
geryje yra Lietuvis. Savaime

vo apie 80,000,000,000 darbo SUpran^ama) jįs kįek g-aieda- ■ metras rode 50 laipsniu szal- 
vergu. Isz viso Vorkutos srity mag padeda savo tautiecziams J czio> “Railkos Szonas” asisa- 
esa 200 ligi 250 stovyklų su ko-i maisto nuolie- ke siaueziant sniego pūgai
kiais 500,000 suimtuju. Jis pats ^ad t-e nemįrtu įsz bad0. į krauti isz vagono medžius. Bri-
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buvo iszlaikytas Rusu nelais
vėje apie deszimts metu. Vor
kutoje buvo vartojami visokiu.^au^nįus vįenetus, kurie kiek nutvėrė už rankoves. Vienok

“Rankos Szonas” taip jam 
move savo rankos szonu in pa- 

Neužmirszti taip pat Lietu- kakle, kad tas iszilgas iszsi- 
viai partizanai ir ju kietos ko- j tiese ant žemes. Po kiek laiko 
vos su užgyventojais kur ne isz atsipeikejse, brigadininkas 

praneszi vįenos puses nebūta jokio pasi- j pranesze Rusui deszimtininkui, 
mu, Noble V^ Berlyne^ i gailėjimo. Net ir darbo vergu i kad minimasis Lietuvis ne tik 

stovyklose, kaip paaiszki isz atssake dirbti, bet dar ji sumu- 
tu Scholmerio pasipasakojimu,'sze- Deszimtininkas, apžiure- 
musu tautiecziai neužmirszta į Jes i£z v*su pusiu “Rankos Szo- 

i savojo kraszto tikrųjų veiki- na”> ve^ ramiausiai užėmusi 
mu. sielojasi Mažosios Lietu- ■ vieta prie krosnies, jam ir sa
vos ir Vilniaus kraszto

Lietuviai su kitais pabaltie- gadininkas pradėjo ji plūsti ir, 
ežiais yra sudarė tam tikrus norėdamas pavaryti in darba, . . • • • . -i • -a • •« I . i • -TT* 1

rusziu kankinimai, kokias tik g-a]e(janii visur padeda savie- 
pasaulis žino ir kokiu dar ne- j gįems 
žino. Paczioje Sov. Sanjungoje 
laikoma Amerikiecziu kariu 
dar isz Korėjos karo. Britu 
“Daily Telegraph

papasakojo spaudos atstovams, 
kad Sovietu darbo stovyklose' 
dar teteyra gyvi 8 lakūnai isz 
Amerikos karo lėktuvo, kuris 
1950 m., Balandžio men., buvo 
nuszautas virszum Baltijos ju-, 
ros. Kaip žinoma, priesz pen
kių metus Rusai sake, kad isz 
paszauto lektuvio jokiu lakunu. 
jienera suėmė.

Pereitais metais daugiau kai j sįtikinimu, ta pat padarytu su 
1,650 buvusiu Vokiecziu karo j Lįetuvai Prisimenama taip pat 
belaisviu gryžo in Vokietija isz Į Ųrach0 įstarija, žąsys ir kiti, 
lytinio bloko valstybių. Isz ju Nurodoma, kad Lietuviszkoji 
apie 1,200 buvo gražinti isz 
Sov. Sanjungos. Sziek tiek 
gryžta ir dabar.

reika
lais. Lietuviai, Scholmerio pa- 
reiszkimu, del Vilniaus galėtu 

i sukilti kaip vienas ir eiti in ką
rą su visa Lenkija, kuri, jo in-

, vėl ramiausiai užėmusi

Dr. J. Scholmeris Apie Musu 
Tautieczius ir Aktyviąją 

Prieszinima

Isz Vorkutos paleistas pasi
žymėjęs Vokiecziu ggydytojas 
Dr. J. Scholmeris savo veikale 
“Mirusieji vėl gryžta atgal’’ 
ir savo atsiminimuose nekar
ta prisimena taip pat tenai su
tiktuosius musu tautieczius. 
Apie juos Scholmeris kalba su 
sanjausma ir žmoniszku insi- 
jautimu in ju likimą. Kai kurie 
jo atsiminimuose sužymėtieji 
tikrai yra jau paskelbti musu 
spaudoje. Czia prie ju tepride
damas vienas kitas būdinges
nis dalykėlis. Scholmeris savo 
atsiminimuose mini masines 
Lietuviu, Latviu ir Estu de
portacijas ir j u gyvenimo san- 
lygas darbo vergu stovyklose. 
Netenka ne aiszkinti, jog tos 
sanlygos yra nežmoniszkos.

žąsis yra Vorkutoje tapusi tie
siog politikos ženkliumu, ro- 
daneziu kadais klestejusia Lie
tuvos gerove. Ir dabar briga- 

i dininkai, rėkdami ant nenorin- 
I ežiu ar nesugebaneziu reika
laujamu spareziu dirbti Lietu

siu, paprastai pastebi: “Žąsis 
valgyti tai mokėjote, bet dirbti 
tai nenorite.” Lietuviai, kaip 
ir kiti pabaltiecziai, nesileidžia 
net ir Bolszeviku smurtinin
kams muszami. Toks ju laisves 
pamėgimas užimantams impo
nuoja. Scholmeris, pavaizduo- j 
darnas szi dalyka vienu budin
gu pavyzdžiu, pažymi, kad vie
nas isz daugiausia gerbiamu 
musu tautiecziu visoje Vorku
tos stovykloje yra vadinamas 

i “Rankos Šonu”. Tai yra ma- 
; žas, liesas ir pažiūrėti nieko 
ypatingo savy neturis žmoge
lis. Viena diena jis buvo pri
skirtas prie medininku briga
dos. Szi brigada, kaip ir kiti 
medžio krovėjai, turi dirbti 
diena nakti visokiame ore ir>

,ko: “Juk szita žmogaus puse 
negali tavęs sumuszti. Kiek jus 
isz viso žmonių muszete briga
dininką?’’ Vienok inžeistas 
“Rankos Szonas’’ jam atkirto, 
kad jei deszimtininkas noris, 
tai ir pats galis būti partiestas 
ant žemes. Tas isz tokio gąsdi
nimo tik nusijuokė ir iszsivede 
“Rankos Szona” laukan. Bri
gada nustojo dirbusi, norėda
ma pasižiūrėti kas isz tos visos 
komedijos iszeis. Nusitraukęs 
savo “buszlata”, deszimtinin
kas klausia “Rankos Szona”: 
“Ka man isz tavęs padaryti?” 
“Ka nori”, atkerta “Rankos 
Szonas”. Tada deszimtininkas 
cziupo ji už pecziu. Kas pas
kum dėjosi, vyko žaibo greitu
mu. Susikirtimo inveiktas bu
vo tas, jog deszimtininkas liko 
be sąmones gulėti ant žemes ir 
atsipeikėjo vos po gero valan
dos ketvirezio. Vienok tas in- 
vykis nepaprastai p a ke le 
“Rankos Szono” garbe: nuo 
tos dienos jam visi jaute nepa
prastai didele pagarba. Kai 
reikdavo iszkrauti vagonus, 
tai ji visuomet paskirdavo kitu 
darbu. Jai lauke siausdavo au
dra, jis galėdavo ramiausiai ka 
nors dirbti viduje. Sztai ko
kiais budais mokantieji “džiu- 
džitsu” gali ginti savo ir savų
jų tautiecziu garbe.

nami.no



