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EISENHOWERIS UŽSIGINA
KAD JIS PASITRAUKS

Isz Amerikos
VIESULOS

9 VALSTIJOSE
WASHINGTON, D. C. — 

Prez. Eisenhoweris piktai atsi
kirto ir labai trumpai, net 
sziurkszcziai atsake laikraszti- 
ninkams, kai jie jo užklausė ar 
teisybe kad jis rengiasi isz sa
vo vietos pasitraukti, ir Prezi
dento pare’gas pavesti Vice
prezidentui Richard Nixonui?

Jis piktai pasakė kad tie, 
kurie tok:as paskalas sklei
džia, intaria jo teisingumą ir jo 
garbe. Jis sako kad kai jis su
tiko stoti in rinkimus antra 
karta, jis tai dare su savo dak
taru patarimu.

Jis sako kad jis nežino ir ne
gali suprasti isz kur tokie gan
dai prasideda ir kas tokias pas
kalas skleidžia.

Jis nori investi musu krasz- 
to Konstitucijai priedą, kad 
kraszto taryba sztabas, su Vice 
Prezidentu butu ingalioti nu
tarti kada Prezidentas, ar del 
nesveikatos ar del senatvės tu
rėtu pasitraukti, ir kad pats 
Prezidentas szitame klausime 
neturėtu jokio balso.

Bet kai kurie sako kad jokia 
taryba taip nenutartu, isz pa
gerbimo. Jie sako kad tokia 
taryba ar tokis sztabas butu 
sudarytas kaip tik isz Prezi
dento draugu ar jam palankiu

UNIJA NEDUOS
MILIJONO^DOLERIU

Del Prezidento Dave
Beck Propagandos
WASHINGTON, D. C. —

Teamsters Unijos Prezidentas

Kapitonas Pasega Pala Mažucziui 
%

“Constitution” laivo Ka
pitonas James W. Labelle 
pasimokina kaip mažucziui 
pasegti pala, kai laivas in- 
plauke in New Yflrk uosta. 
Mažuczio motina ji ežia lai
ko ant keliu. Ji pagimdė ji

Prezidentas
Dwi_ht Eisenhoweris

žmonių, ir už tai jis nieko to
kio nedarytu ir už tai jis butu 
niekam vertas.

Jis teipgi užsigynė kad, jis 
buvo pasiszaukes Anglijos Sir 
Anthony Eden, tada Anglijos 
Mlnisteris, ir Guy Mollet, 
Prancūzijos Minister!, in Ame
rika ir norėjo kad jie tuojaus 
insakytu sustabdinti kara Su
ez Kanalo kraszte. Vienas 
laikrasztis buvo raszes kad Ei
senhoweris buvo szitaip pada
ręs diena priesz savo rinkimus, 
ir tas laikrasztis toliau rasze 
kad tiedu Anglijos ir Prancū
zijos vadai nesutiko pas Eisen-

Dave Beck gavo kaip su szla-j 
pia mazgote per snuki, kai jo 
paties unija ir jo paties unijos ■ 
augszcziau&ias sztabas pasakė 
kad jis nei cento negaus isz tos 
unijos del propagandos, save) 
iszsiteisinti. .

Dave Beck, Senato komisijos 
paimtas na gan, didžiavosi kad

ant laivo, kai laivas buvo 
iszplaukes isz Europos. Mo
tina yra Ponia Raffaele Giu
seppe Farolo. Ji su savo 
naujai gimusiu vaikucziu 
važiuoja in Montreal, Kana
da,.

hcweri atvažiuoti.
Jis teipgi numėtė in szali 

Sekretoriaus John Foster Dul- 
les autobiografijos knyga, kur 
yra paraszyta kad Prezidentas 
buvo užtikrinęs Kinijos Gene
ralissimo Chiang Kai-shekui 
kad Amerika stotu jam in pa- 
gelba jeigu Kinijos Komunis
tai užsipultu ant Quemyo ir 
Matsu salų. Jis sako kad tai vi-1 
siszka melagyste, kad jis nieko 
panaszaus niekados nebuvo pa
sakęs. Ir Sekretorius Dulles 
taip pat užsigynė!

Eisenhoweris teipgi insake 
visiems savo szoferiams, kad 
jie visados turi laikytis visu 
instatymu kaslihk važiavimo, 
ir niekados greicziau neva
žiuoti negu pavėlinta. Jis sako 
kad jis nežinojo kad jo draive- 
rys taip retitai važiavo isz 
Vaszlngtono in Gettysburg, 
kai laikrasztininkai, kurie se- 
ke jo automobiliu buvo polici
jos sustabdinti už per greita 
važia vima.

Dabar pasirodo kad Eisen
howeris baisiai daug laiko pra
leidžia tik iszkindamasis ki
tiems, ir teisinasi.

Prancūzai turi priežodi: 
“Tas, kuris teisinasi yra kal
tas.” 

jis paskirs savo unijos milijo
ną doleriu kad per visus Ame
rikos laikraszczius paaiszkinus 
kad jis nekaltas ir kad Senato 
komisija ji persekioja.

Dabar jis gavo žinoti kad jo 
paties unija jam nei surudiju- 

' šio skatiko neduos ir nepa- 
! skirs.

Jis gyrėsi ir didžiavosi kad 
vienas milijonas ir keturi szim- 
tai tukstaneziu tos jo unijos 
nariu ji remia ir rems. Bet da
bar pasirodo kad jis pasiliko 
ne tik be paramos, bet ir be 
savo tu palydovu.

Nors unija nesutiko paskirti 
ta milijoną doleriu savo Prez. 
Dave Beck apginti iriszteisin- 

1 ti, bet eina gandai kad ta uni
ja yra paskyrus du szimtu tuk
staneziu doleriu del propagan
dos ir del pagarsinimu, kad 
kaip nors iszsiteisinus ir pasi- 
aiszkinus kad ne unija, bet tik 
Unijos Prezidentas ežia kaltas! Į

Mums sunku suprasti kokio 
ežia pasiaiszkinimo tas Teams
ters unijos' Prezidentas nori. 
Jis niekados neturėjo ir netu
rės geresnes progos pasiekti 
tiek daug žmonių, kiek jis bu
tu pasiekęs per tuos Senatos 
tardinimus. Jeigu jis turėjo ka 
pasakyti tai tada jis turėjo bai
siai gera proga, ir visai už dy
ka. Tai kam dabar jis nori sa
vo unijos milijoną doleriu pra
leisti del pasigarsinimo, kai jis 

i butu galejes gauti daug plates- 
ni ir didesni pasigarsinima vi-' 

I sai už dyka, per tuos Senato

25 Žmones Žuvo, 
Daugiau Kaip 800 

Sužeisti

CHICAGO, ILL. — Baisios 
viesulos jau antra karta iszti- 
ko daug miestu ir valstijų. 
Daug:aus!a iszkados buvo pa
daryta Texas ir Oklahoma val
stijose.

Su tomis viesulomis atėjo ir 
sniego pūgos ir baisus szaltis. 
Dalias mieste, Texas valstijoje 
desz’mts žmonių žuvo.

Jau antra ar treczia karta 
tokios viesulos isztiko Fort 
Worth-Dal’as apylinke, Texas
valstijoje ir Arkansas ir Loui- ti ligonius ir sužeistus.
siana valstijas. Dalias miestas gal labiausiai

Missouri, Kentucky, Tennes- yra nukentejes. Czia viesulos 
see, Alabama ir Mississippi sunaikino net szeszios deszimts 
valstijos mažiau nukentejo. skveru, blocku namu ir ofisu.

Vien tik Dalias mieste, Te- Apie du szimtai žmonių buvo 
xas va^tijoje spėjama kad isz- taip sužeisti, kad jie buvo nu- 
kados yra padaryta ant dau-l (Tasa Ant 4 Puslapio)

Anglijos Ministeris Har- : 
o d Macmillan, czia laikrasz 
ti ninkama pasako ir paaisz- 
kina, in Tucker’s Town, 
Bermuda saloje, kad jis su 
Prezidentu susisznekejo ir 
sutiko kasllnk Vidur-Rytu 
klausimo.

Jis sako kad Prezidentas 
Eisenhoweris sutiko Angli- 
jai pasiunsti daug musu

Naujas Teisėjas

Augszcziausio musu krasz- j 
to naujas teisėjas, penkios | 
deszimts szesziu metu am- j 
žiaus Teisėjas Charles 
Evans Whittaker, Vaszing- 
tene, pasimieruoja savo nau

EROPLANAS
NUKRITO

i

Vienuolika Žuvo

CHINCOTEAGUE, VIRGI- 
—Vienuolika jurininku lakū
nu žuvo kai dvieju inžinu, 
bombneszis eroplanas, ka tik 
pasikėlęs nuo žemes, užsidegė, 
nukrito. Tuo laiku lietus bai
siai lijo ir buvo ūkanotos pa
danges.

Laivyno sztabas sako kad 
tas eroplanas buvo tik devy
nios deszimts sekundų pakilęs 
kai jis užsidegė ir nukrito. Jis 
buvo pakilęs isz Chincoteague,

komisijos tardinimus.

giau kaip keturiu milijonu do
leriu.

Mažas Cash miestelis, Ar
kansas valstijoje buvo beveik 
sunaikintas; viesulos sunaiki
no ofisu murus, nukėlė bažny- 
czia nuo jos pamatu, sugriovė 
beveik visus namus, sunaikino 
abi mokyklas ir iszrove telefo
no ir elektros stulpus ir nu
traukė visus d ratus.

Visose szltose valstijose vi- 
: sos mokyklos buvo uždarintos 
ir vetams buvo patarta neisz- 
leisti vaikus isz namu.

I

Colorado, New Mexico ir 
Wyom’ng valstijos buvo nu
klotos keturiu ligi szesziu pėdu

i sniego paklode.
Traukiniai inklimpo in pū

gas ir sustojo, autob ašiai su
stojo ant vieszkeliu, draiveriai 
turėjo savo automobilius pa
likti kalnuose ar slėniuose ir 
jieszkotis sau nakvynes.

Armija pasiuntė keletą savo 
eroplanu, helicopteriu iszvesz-

jus teisėjo rubus, kai jo žmo
na, linksmai in ji žiuri.

Jis užima Teisėjo Stanley 
Reed vieta, kuris neseniai 
isz tos garbes vietos pasi
traukė.

penkiolika minueziu priesz 
septynias isz ryto, ir turėjo 
skristi in Marinu baze in Cher
ry Point, North Carolina.

Tie kurie mate ta nelaime 
sako kad tas eroplanas užside
gė ir paskui, kaip paszautas 
pauksztis nukrito. Jis nukrito 
ant farmos netoli nuo Chinco
teague miestelio.

Elmer Thomas, sztorninkas 
mažame miestelyje, sako kad 
apie tūkstantis ar du tukstan- 
cziai žmonių veržėsi in ta vieta 
kur tas eroplanas buvo nukri
tęs. ‘‘Bet mes nieko nebegale- 
jome daryti,” jis sake, “gais
ras, liepsna buvo tokis baisus 
ir karsztas kad jokiu budu ne
buvo galima prie to eroplano 
prisiartinti!” Jis sako kad kai 
jie galėjo prie to jau sudegu-

Anglijos Ministeris

šio eropjano prisiartinti tai vi
si jau buvo žuvę.

Laivyno zstabas patikrino ir 
pranesze kad visi vienuolika 
ant to eroplano žuvo.

STRAIKOS
ANGLIJOJE

. BAIGTOS

Unijos Insako Darbi
ninkams Gryszti

In Darbus •

LONDON, ANGLIJA. — 
Unijų bosai insake kad strai- 
kos butu baigtos ir kad visi 
darbininkai grysztu in savo 
darbus. Apie vienas milijonas, 
septyni sz‘nitai tukstaneziu 
darbininku buvo sustraikave.

Bet unija vadai perspėjo 
valdž’a kad tos straikos bus 
atnaujintos, je’gu teismas ir 
pask’rtos komisijos nesutiks 
ant darbininku pareikalavimu.

Trijų žmonių teismas, komi
sija pradės pasitarimus už ke
liu dienu, nutarti kiek bus ga
biu? pigas tiems darbininkams 
pakelti.

Tos straikos tesisi per septy
niolika dienu. Per ta laika 
daug la ko buvo sugarsz Inta 
del pabudavojimo, pastatymo 
trijų sz:‘mtu laivu, daug val
džios ir armijos’eroplanu ir au
tomobiliu.

Automobiliu biznis Anglijai 
labiausiai rupi, nes dabar Ang
lijos pramone su automobiliais 
labai gerai eina Amerikoje. O 
tos straikos, jeigu butu atnau
jintos, visam tam bizniui galė
tu baisiai labai pakenkti.

Unijų vaai buvo pasirenge 
insakyti dar pusantro milijono 
darbininkams iszeiti ant strai- 

naujausiu ginklu kaip Guid
ed Missiles, kurie gali ero- 
plana nuszauti tūkstanti 
penkis szimtus myliu atstu
mo. Jis sako kad tokie gin
klai Anglijos rankose pri- 
parodins Sovietams kad 
jiems neužsimokėtu kita ka
ra pradėti, nes jie tokio ka
ro pabaigos nesusilauktu.

L3 O

ku.
Per szitas straikas uniju va

dams jau yra “kasztave apie 
penkis milijonus svaru pini
gais, (musu pinigais butu 
apie keturiolika milijonu dole
riu).

Daug uniju vadu nesutiko 
gryszti in darba, bet Darbo 
Ministeris visas jas perspėjo 
kad jeigu nebus greitai baig
tos tai valdžia insikisz ir uniju 
vadus suims.

Straiku pabaiga per vėlai, ir 
darbininkai prakiszo apie asz- 
tuonios deszimts keturis tuks- 
tanezius doleriu, kai didingas 
Anglijos laivas ‘Queen Mary’ 
inplauke in Cherbourg uosta, 
o ne in Southampton, kur jis 
paprastai apsistoja Cunard 
laivu kompanija visus kelei
vius isz Cherbourg iszveže su 
mažesniais laivais ar su ero- 
planais in. j u paskirtas vietas

Anglijos uniju darbininkai 
neteko asztuonios deszimts ke
turiu tukstaneziu doleriu.

Ir dab-.r, to laivo Cunard Li
ne kompanija, nepaisina kad 
tos straikos jau ir užsibaigė, ji 
. .. s savo to didingo laivo ke- 
leivius su mažais laivais ir su 
eruplanai- atves? in Cherbourg 
isz kur tas laivas vėl iszplauks 
i n Amerika. O uniju darbi- 
ninkai kita tiek tukstaneziai 
doleriu neteks.

.Ir kiti laivai panasziai ven
gia. tu straikuojaneziu darbi
ninku: ‘Ivernia,’ ir ‘Queen 
Mary’ panasziai dabar vengia 
tu uostu kur darbininkai strai- 
kuoja.

Darbimnkai mislino kad jie 
ka pabaidys kai jie pareiszke 
kad didingas ir puosznus ‘Qu
een Mary’ laivas yra jiems ne
pageidaujamas. Tas laivas 
pasuko in kita uosta ir ddrbi-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
tancziai Lietuviu1 laimingai 
perplauk© Atlanta, neblogai 
insikure, taigi 'butu ipats laikas 
žvilgterėti in ju veiklos ir nu-

Anglijos Daktarai dabar rei
kalauja didesnio atlyginimo. 
Kai 'žinote, Anglijoje daktarai, 
ligonines ir gydinimas yra. po 
Valdžios tvarka, ir valdžia, at
lygina. daktarams. Daktarai 
dabar reikalauja visa czverti 
daugiau atlyginimo. ■

Kai Anglijos valdžia invede 
ta'Socialistine tvarka del dak
taru ir del ligoniniu, kad visi 
galen už dyka gydint is, tai val
džiai kasztavo mažiau kaip 
penki szimtai milijonu doleriu 
in metus. Dalbai* valdžiai kasz- 
luoja apie vienas bilijonas den- 
vyni szitntai trisdeszimts du 
milijonai doleriu ant metu. Tai 
beveik keturi sykiai daugiau 
negu kasztavo 1948 metais.

’ * • 1

Valdžia norėjo visus- darbi
ninkus del to gydinimo tak
šnoti po deszimtuka ant san
vaites', bet taip labai visi pasi- 
prieszino kad nebuvo galima 
tai investi.

Anglijos darbininkas yra 
priparodines kad jau dabar, 
tas, kuris uždirba, trisdeszimts 
doleriu ant sanvaites, turi del 
Social Security iszmoketi do
leri ii* penktuką ant sanvaites. 
Ir tai dar nieko nesakoma apie 
ineigu taksas,, kurios, yra daug 
didesnes negu Amerikiecziu.

■ • •

O jeigu Anglijos daktarai 
gaus ka jie dabar reikalauja, 
tai valdžiai beveik dar tiek 
daugiau kasztuos.

Daktarai grasina kad jie isz- 
eis ant straikiu ir kad apie ke
turios deszimts tukstancziu 
daktaru mes ta valdžios pro
grama del gydinimo >ir grysz 
prie savo, asmeniszko biznio 
ir priims ligonis kurie gales 
jiems be valdžios pagellbos už
simokėti.

ligoninos ir prięglaudos. O kas 
iszaugs isz musiszkiu naujai 
atvykusiu ir musu veikla už
ėmusiu 1 ’ ’

SZIAUCZIUS ::
:: IR VELNIAS

turtingiems ir vargszams. 
Kuomet Tadas buvo biednas, 
tai taiip bafžny'ezioje meldėsi: 
“Vieszpatie atleisk man nusi

veiktu darbu balansa.
“O koks nusivylimas buvu-i 

siems geros valios žmonėms!
‘ ‘ Czi u r Ii on i es ansambl is’ gir- 

dimas. jau. lik ant pJokszteliu, 
rekordu, Lietuviu teatro pas
kutinis veiksmas baigėsi u'žku- 
lusine drama, kur bemaž visi 
sir visais persi pyko, žvaigždes 
sužibėjo Li'etuviszkuose pa
rengimuose ir gerokai prigeso.

Bendruomenes likimą, dar 
jai 'beesant gimdymo skaus
muose, iszipranaszavo Vaidyla.

Politinėje veikloje, tikras 
Žoliniu kermoszius Zarasu 
turgavieteje,

Svarbiausia, tai nieko nenu- 
stebinome, net patys saves, nes 
isz praeities žinome, kaip sun
kiai sekasi Lietuviams tarpu
savy susiszneketi.

‘ ‘ N epasi s e k u s iu b a 11 d y m u 
spragas reikėjo kuo nęrs. už- 
kiszti, ir jos buvo ulžkisztos. 
Kaip grybai ipo lietaus eme 
dygti visokios draugijos ir 
sanjungos, kurios dažnai žy
mimos pirmomis raidėmis,^ ir 
tu sutrumpintu pavadinimu 
nemažiau, kaip Sovietiszkoje 
enciklopedijoje. Sunku net ir 
susigaudinti.

Susiorganizavo paszti n i ūkai 
be paszto, geližeinkeliecziai lie. 
geležinkelio, karininkai be ka
riuomenes (ju, ponios, taip pat) 
sziauliai be szautuvu, mokyto
jai be mokiniu ir mokyklų ir 
taip be galo be kraszto.

Atvirai kalbant, senųjų at
eiviu kliubai ir draugijos turė
jo tikresni pagrindą- Jie ap? 
junge grupes 'žmonių vietos ir

Szeszioliktasis Vasaris davė 
mums daug griausmingu pra
kalbu, daug isz p'irszto iszlauž- 
tn svajonių, 4tar daugiau ne isz 
szio svieto pasižadėjimu, buvo 
kreiptasi iu valdžios ir valsti
jos didžiulius., svetimtauezius, 
kurie, kaip geri politikieriai 
sutiko viską, paskelbti, bile tik 
j u vardai Ims sykiu ’skleibiami 
sykiu su tais, ju paskelbimais 
kaslink laisvos Lietuvos ar del • 
kurios del grybu ar barszcziu 
paskyrimo nedelios-

Ir kas isz viso to ’! Nei vienas 
isz ju ne tik negalėjo, bet ir ne
norėjo nei pirszto pakelti del 
musu Lietuvos!

Tokis pasigarsinimo vajus 
sudarė tinkama ir pigia propa
ganda musu politikieriams. Ir 
daugiau nieko.

Pypkes Durnai

laiko sanlygose. Isz ju iszaugo 
spauda, apdraudoį, draugijos,

Nepririszta

Petras — Del ko tavo prie- 
telis taip nuliūdęs?

Jonas — Patiko ji nelai
me!

Petras — Kas atsitiko?
Jonas Pati jam pabėgo.
Petras — Dieve mano! Del 

ko pabėgo?
Jonas — U-gi todėl, kad 

prie jo nebuvo pririszta, tai 
pabėgo!

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

—■ Pinigu, ponuli.
— Kokiu tani pinigu? Von 

isz mano namu! Sukatoj ateisi! 
Jonai duok jam keliu in užpa
kali ir už apykakles iszmesk 
per duris.

Bet tuojaus-gi jis prisiminė, 
kaip su juo paežiu sakytojai 
paslėgdavo, ir jam dvasioje 
sunku pasidarė, ir idant tai irž- 
mirszt, jisai iszsitrauke isz ki- 
szeniaus stora pinigine ir pra
dėjo skaitliuot. Daug buvo pi
nigu, bet Tadas dar daugiau 
norėjo. Velnias mėlynais aki- 
nais atiiesze jam kita, stores
ne pinigine, bet jis dar daugiau 
užsimanė, ir kuo ilgiau jis 
skaitliavo, tuo labiau jautėsi 
esąs, liepa t ei i k i n tas.

Vakare kipszas atvedė pas. ji 
aukszta su didele krutinę, gra
žia ponia, raudonais rūbais ir 
paaiszkino, -kad tai jo naujoji 
žmona. Ligi pat vidur-nak- 

lezio jis bueziavosi ir mylavosi 
su ja ir vailge saldainius ir py- 
ragaiezius. O nakezia, jis gulė
jo ant minkszto, pūkinio pata
lo, vartėsi nuo vieno szono ant 
kito ir niekai]), negalėjo už
migt. Jam buvo nejauku.

Daug pinigu, kalbėjo jis. 
žmonai: Tai žiūrėk, vagys in- 
si kraustysi a. Ar negaletumei 
nueit-su. žvake pažiūrėt?

Jis visa, n akt i neužmigo ir 
laiks nuo laiko paszokdavo isz 
lovos pasižiūrėt ar neiszkraus- 
tyti isz spintos pinigai ir ar 
ne esama, vagiu. Pary ežiui rei
kėjo eiti in bažnyczia anksty
vųjų Misziu iszklausyti. Baž- 
nyczioj vienoda, grabe visiems,

Pirkite U. S. Bonus ^Pirkie U. S. Bonus! Pirkite U. S. Bonus

Daktarai sako kad nuo ju 
susitarimo, su valdžia, pragy
venimas yra visu treczdaliu 
pabranges, o ju ineigos nei 
vieno centu nėra pakilusios, ir 
už tai jie dabar visa czverti 
daugiau reikalauja.

Kai Macmillan užėmė Ang
lijos valdžios pirma, vieta, jis 
prižadėjo panaikinti jaunu vy
ruku ėmimą in vaiska. Jis da
bar turi savo žodi iszlaikyti.

Tai reiszkia kad Anglijos 
armija, vaiskas nukris nuo 
390,000 Ugi 180,000 kareiviu.

Pirmutinis naujos valdžios 
Anglijoje bus panaikinti savo, 
vaiska ar bent ji sumažinti Va
karu Vokietijoje. Jau dabar 
tas vaiskas Vokietijoje yra 
sumažintas nuo 80,000 karei
viu ligi 56,000.

Anglams tokis žingsnis bai
siai patinka, bet ne Amerikai, 
nei kitiems Anglijos draugams 
Alijantams.

THAT WONDERFUL SECURE FEELING

Anglijos valdžia, yra Susiru- 
pinus kad tiek daug jos jauni
mo iszvažiuoja in kitus krasz- 
tu, kaip in Australija ir in Ka
nada.

Jaunimas nemato jokios at
eities Anglijoje ii* už tai dabar 
žiuri, in kitus krasztus. Ir kai 
jie iszvažiuoja jie labai kada SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.
sngryszta atgal.

“Laisvoj Lietuvoj” Jurgis 
Voldemaras rąszo ir sako:

“Sztai, nuo !•; stovykla lai
ku praėjo keletas metu, tuks-

Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos
Nariu, ant mažu korteliu, ku-1

rios telpa in maldaknyges. Vi
nis setas $1.00. Prisiunskite 
«avo orderi ir viena doleri ant 
dreso: Saule Publishing Co., 

Maha,noy City, Pa. U.S.A.

SKAITYKIT 
F “SAULE”

PLATINK IT!

dejeliui!” Ta. pat kalbėjo ir 
dalbai*, tapes turtingu žmogu
mi. Kokis-gi skirtumas? O nu
mirus turtuoli tada užkaso ne 
in auksa, nei iri deimantus, bot 
in tokia jau juoda žemele kaip 
ir paskutini pavargėli. Tadas 
stengėsi nusikratyti blogu 
mjncziu, bet tai jam nesisekė, o 
ežia dar visame kune sun kū
mas nuo pietų ir vietoj maldos 
lenda in galvai invairios min
tys apie spinta, su pinigais, 
apie vagis, apie savo parduota', 
pražudyta duszia.

Isz bažnvežios jis piktas isz- 
ejo. Idant iszlblaszkius negeras 
mintis, jis., kaip- tai ankseziau 
būdavo,' užtraukė visa gerkle 
daina. Bet vos tiktai buvo prau 
dejas dainuot, kaip in ji prisi
artino policininkas ir atidavęs 
jam pagarba tarė:

— Ponuli, ponams neleisti
na gatvėje dainuot! Jus ne 
kurpius!

TadSs prisiglaudo pecziais 
in tvora ir pradėjo galvot: 
kai]) ežia pasilinksminus?

Ponuli! Suszuko jam 
kiemsargis. Per daug nesirem- 
kite in tvora, kailinius suter- 
szite!

Tadas nuėjo in krautuve ir 
nusipirko sau geriausia armo
nika, paskui eidamas gatve 
grajino, tampydamas armoni
ka.

— O dar ir-gi ponas! Erzi
no ji vožėjai.

— Tarsi kokius kurpius.
— Nejaugi jionams galima 

triukszma kelt? Tarė jam po
licininkas. .Jus vereziau in 
kareziama užsuktumet!

— Ponuli, del Dievo mei- 
1 e s pas igai 1 ek i t e pa v arge Ii o! 
Szauke elgetos isz, visu pusiu 
Tada, apspitę. Izsmeskite nors 
lituką!

Ankseziau, kuomet jis buvo 
kurpium, elgetos in ji ne ma
žiausios domes • nekreipdavo, 
dabar-gi jie jam ramiai per 
gatve pereit neduodavo. .

O namie ji pasitiko jo nau
joji žmona, ponia, apsivilkusi 
žalia szilkine suknele. Jis jau 
buvo benoris ja.priglaust ir jau 
užsimojo' idant du kartus jai 
iri kupra, sudavus 'bet ji tarė 
supykusi:

—■ Stacziokas (Lamas! Ne
moki elgtis su moterimis! Jei
gu myli tai rankele palbu- 
czinok, o pesztis neleisiu.

‘‘Na, prakeiktas gyvenimas! 
Pagalvojo Tadas. Gyvena žmo- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
e"1-*1“'-—I". ■ I

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą iy liūdimai 
apie Jezu Kristų.

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

gąs kriminaliszkas apraszy 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—V ai delo ta, apysaka 
isz pirmutines puses szimtrne-

No.158—A p i e Kapitoną* 
Stormfield Danguje; Paliego- 
te; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas Iss 
szito Katalogo 

Nr. 1957 , t

‘istorijos, pasakos,
APYSAKOS, IR T. T.

f

No. 101—’Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
t'Tivya. 4tM nnslanin. 50c

No J 02- - Brokeikia. medin

ežio iszirnt.a isz IJetuviszku 
užiieku. Su paveikslais. 171 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinami 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 i-r 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c.
• No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu; Peleni ute; 
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 pasakę katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio,* Lietuviui.

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

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

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejnsia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i o Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o M ai u n in kas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
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.

Pirkite U. S. Bonus

N o. J 60—A pi e Po Lai kui; 
Per . Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Hu
nus; Meszla-vėžis; Grapas; Ėg
li; Arži uolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No. 166—Apie Simus Mai
klams; 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 Burtaj; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
ąrba atidengimas Paslapcziu 
Atęites su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu K n y g u t e 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

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

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristus© 
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 
Krikszczionybies. 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 M edali ko Dievo Motino* 
Garbei. 15c.

No.203;—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas ibm 
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 Jaiszka su pinigais.

ISir* Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
tirno kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULl! PUBLISHING CO., 
Mabanoy City, Pa., - ĮL B M



“SAULE’,’ MAHANOY CITY. PA.

Sziauczius Ir Velnias
PUVO tai priesz Kalėdas.

Mare jau seniai kriokė ties 
kakaliu, lemputėje jau visas 
žibalas iszdege, o Tadas Nilius 
vis dar sėdėjo ir dirbo*. Jis. se
nai butu metes dailia, ir isze- 
jes in gatve bet. batu užsakyto
jas isz Varpinio^ skersgatvio, 
priesz dvi sanvaites užsisakęs 
batus, buvo vakar atvykęs, isz- 
siipludo ir insake būtinai pa
siūt batus dar, nelaukiant 
pasku t i|n e s d i en o s.

“Katorginis gyvenimas! 
Murmėjo dirbdamas Tadas. 
Vieni žmones seniai miega, ki- 
ti lėbauja ir linksminasi, o tu 
ežia, kaip koks Kainas, sėdėk 
ir siūk, velnias žino kam ir 
del ko!”

Idant kaįp nors netyczia ne
užmigus, jis laiks nuo laiko 
pasiekdavo' isz po stalo degti
nes buteliuką ir gerdavo per 
kakleli ir po kiekvieno gurksz- 
nio kraipė galva ir garsiai kal
bėjo:

“Sakykite isz kokios malo
nes polnai. užsakytoja,i lėbauja, 
o asz privalau jiems sint? Ai: 
del to, kad jie turi pinigu, o 
asz elgeta?”

Jis vis užsakytoju neapkęs
davo, ypacz tai, kuris gyveno 
Varpiniam skersgatvyje. Ta
das buvo paniurusios iszvaiz- 
dos ponas, ilga-plaukis, gelton- 
veidis, dideliais mėlynais aki
niais ir užkimusiu balsu. Jo 
pravarde kaip ir Vokiszka to
kia, kuri nesiduoda atsimint ir

SVARBUS
PRANESZIMAS!

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi 

palaikyti sena preke, kaina 
tol, kol galėjo, bet, matydami, 
kad kiekviena menesi sunkiau 
ir sunkiau užlaikyti spaustuve 
ir iszleisti “Saule,” leidėjai 
yra priversti pakelti prenume
rata Dabar!!!

Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks:

Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

Kanadoje: Metams $8.00; 
puse metu $4.50.

Pietų Amerika, Vokietijoj ir 
Bkotlandije: Metams $10.00; 
pusei metu $5.50.

Atskiras “Saules” numeris 
10 centai.

Prenumerato ir atskirą nu
meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad “viskas” mums 
sas materijolas, kuris yra rei- 
teipgi pabrango! Pabrango vi- 
“ Taipgi sziandien viskas paki- 
kalingas laikraszczio leidimui! 
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo
kesčiai!” Tikimies kad musu 
Guodotini Skaitytojai supras, 
kodėl mes esame priversti tai 
daryti!

Mums baisiai nemalonu apie 
tai jums praneszti, bet kagi ga
lima daryti? Pinigai yra reika
lingi del laidimo “Saules” ir 
del užlaikymo darbininku!

Stengiamies vesti laikraszti 
“Saule” kuogeriausiai, kad ji 
patiktu musu mieliems Skaity
tojams, ir turime vilties, kad 
visi sutiktu su musu praszymu 
ir pasiliks musu Skaitytojai ir 
Draugai ant toliaus. Szirdingai 
Acziu!

Su gilia pagarba, liekame, 
—“Saules” Redakcija. 

iszta.rt. Kokios jis buvo kilmes 
ir kuo užsiimdavo, nebuvo ga
lima, suprast. Kuomet, priesz 
dvi sanvaites Tadas buvo n li
ejas pas ji nuimt inicra, jis, už
sakytojas, sėdėjo ant grindų ir

I *J*************************
Vienam miestelyje apie 

Tenaitini Lieutviu
p a si leg ima, 

Nors trumpai jums apsakysiu
Teisingai viską, apraszysiu, 
Ten yra. mažai inteligentu, 
Bet daugiau yaktigoninkn,

Kuriems visai nerupi 
apszvieta,

Šalinuosi a..del j u vieta, 
Laikraszcziu jokiu neskaito, 
Kad ir turi užtektinai laiko, ’

O jeigu kas ant gėrio 
kalbina,J . . . *Tai visaip toki iszvadina.

Ten ir mergos kelios yra
Kurios jieszkosi sau vyro, 
-Del tu nereikia skaityt,
Tiktai naktimi lakstyt,
Ten yra ir davadnu, 

Merginu patogiu ir doru, 
Tosios skaito pasislepia, 
Naudinga, laikraszti ar 

knvga, A o ’
Asz apie kėlės nieksz.es 

žinau,
Bet da slaptybėje užlaikau, 

Bet jeigu greitai
nesusi vai yds, 

Tai didele sarmata aplaikys.

* * * *

Geriausia padarytu žmogus; 
Kuris pasigeria, saliunoje, 

Ant veseilios arba 
kriksztynO'Se, 

Kad nueitu namo ir 
iszsimiegotu,

O no landžiotu kaip kiaule 
po tokias vietas,

Kur girto neužkenezia ir 
biaurinasi.

* * *
Szirdeles mano, neprivalote 

ant manes pykti,
Ir ant mane sznairuoti, 

Pi r m i a u s i a gera i 
apsvarstykite,

Ir teisingai, pasakykite: 
Ar gal asz meluoju,

Ar gal per daug vajavoju ? 
Czion nieks melo neras, 
Ir pasakys: “ Tarada,ika 

geras, 
Tikra teisyibia pasakoja, 

Tikrai viską ponija, 
Ir tegul kožnas tuos 

žodžius užkavojo.”

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

Platinkit “Saule”

kaž ka grūdo* tam tikrame in
de. Dar nesuspėjo Tadas pasi
sveikint, kaip ‘isz indo-grus- 
tavo staiga užsidegė ir sulieps
nojo aisizki, raudona liepsnele, 
kambaryj pakvipo siera ir de
gintos plunksnos, o paskiau 
visas kambarin prisipildė tirsz- 
tais, rožiniais durnais, taip kad 
Tadas net penkis kartus su- 
sziaudejo; ir po tam begryžda- 
mas namon jis galvojo: “Kas 
Dievo bijosi, tas tokiais dar
bais neužsiims.”

z Kuomet butely ‘rojaus skys
timėlio’ neliko nei laszelio, Ta
das padėjo batus ant stalo* ir 
užsisvajojo. Jis sunkia galva 
parėmė kumszczia ir pradėjo 
galvot apie1 savo neturtą, apie 
sunku, tamsu gyvenimą,, pas
kiau, apie turtuolius, apie ju 
didelius namus, fajetonus, ka
rietas, automobilius, apie* sz,im
tus ir tu'kstanezius doleriu ir 
litu. O, kaip butu gera, po 
szimts velniu, jeigu tiems tur
tuoliams sutruktu ir subirtu 
namai, iszdvestu arkliai, isž- 
pliktu kailiniai ir brangios žie
mines kepures! Kaip butu ge
ra, jeigu turtuoliai iszpalengvo. 
pavirstu elgetomis, kuriems 
nėra kas valgyt, o biednas kar
pis pavirstu turtuoliu ir patsai 
per Kalėdas gantu pasitycziot 
isz b'iedno kurpiaus.

Taip vesvajodamas, Tadas 
staiga atsiminė apie savo dar; 
ba, ir atidengė akis.

“Sze tau kad nori istorija! 
Pagalvojo jis, apžiūrėdamas 
batus. Jau batai seniai kaip 
pasiūti, o asz vis tebesedžiu. 
Reikia, nuneszt užsakytojui!”

Jis suvyniojo batus in rau
dona skarele, užsimėtė ant pe- 
eziu, sena, suplyszusi szvarka 
ir iszejo in gatve. Lauke buvo 
szalta. ir sniego, o sniegas, 
kaip asztrios .ir sziurkszcziosi 
adatos badydavo veidą. Buvo 
szalta, slidu ir tamsu, gatvių 
žibintai silpnai žybeziojo ir 
gatvėje kažkodėl kvepėjo ži
balas taip, kad Tadas pradėjo 
eziaudet ir kosėt. Gatvėmis tai 
szen, tai ten važinėjo' turtuo
liai ir kiekvienas turtuolis ran-
koše buvo belaikes kumpi, ki- 
szen.iuje lyteri degtines. Isz 
karietų ir rogių žiurėjo in Ta
da turtingos paneles, rodyda
vo jam liežuvius ir juokdamos 
szaukdavo:

— Ubagas! Ubagas!
Užpakalyj Tado ėjo studen

tai, karininkai, pirkliai ir ge
nerolai ir eidami ji erzindavo.

—■ Girtuoklis! Girtuoklis!
Girtas kaip sziauczius!

Ubagas! Kad ji velniai!
Visa tai buvo skaudu, bet 

Tadas tylėjo ir tiktai nusijuok
davo. Kuomet gi jis susitiko 
žinoma, mieste kurpiu, turinti 
savo avalines krautuve Kaži 
Gulbiną isz Varszavos kuris 
jam pasakė: “Asz vedžiau

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

I
. . . MALDA ... t

Viesz. Jėzaus ir
Motinos Szvencz. •*

Sapnas Motinos Szven- ]» 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei ]! 
Batanijos, bažnyczioj ]! 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. j!

Knygos Did. 3%x5i4 col. ]!

TIKTAI, 25 Cts. ;!SAULE PUBLISHING CO., '!MAHANOY CITY. PA. U.S.A. 

turtinga žmona, pas rpa.ne 
dirbtuvėje gizeliai tebedirba, 
o tu elgeta, tu neturi ka val
gyt,” Tadas neiszlaike ir pra
dėjo ji vytis'. Jis ligi tol ji vi
josi, kol nepasijuto Varpiniam 
skersgatvy j; Jo užsakytojas 
gyveno ketvirtam name nuo 
kampo O' jo butas buvo paezia- 
nie virszutiniame aukszte. In 
ji. reikėjo eit per ilga, auksz- 
tyn labai auksztais ir slidžiais 
laiptais, kurie siūbavo po ko
jomis. Kuomet Tadas in ji in- 
ejo, jis kaip ir tuomet, priesz 
dvi sanvaites sėdėjo ant grin
di! ir kaiž-ka grūdo tam tikra
me inde.

— Ponuli, batelius ' atne- 
sziau! Tarė paniurusiu balsu 
I adas.

Užsakytojas, pakilo ir tylė
damas pradėjo mieruotis ba
tais. Tadas, norėdamas jam 
pagelbėt, atsiklaupė ant, vieno 
kleio ir nutraukė nuo jo sena 
bata, bet tuojau,s-gi paszoko ir 
iszsigandef, atsidūrė prie duru. 
Užsakytojas ne kojas turėjo 
bet arklio kanapas.

“Ehe, vyruti! Pagalvojo Ta
das. Sze tau bobute, Jungines! 
Kad tave bala!”

Pirmu atveju buvo reikalin
ga persižegnot, paskui, viską 
pametus tekinam bėgt atgal, 
bet jis-gi tuojaus susiprato kad 
velnią sutinkąs pirma ii’, rasit, 
paskutini karta savo gyveni
me ir butu kvaila nepasinaudo
jus jo patarnavimu, bei patari
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mais.
Jis migai ėjo pats save ir nu

tarė laime iszlbandyt. Rankas 
sudejese in užpakali, idant ne
persižegnojus, jis mandagiai 
sukosėjo ir pradėjo:

— Sako, kad nieko pašau-

Ant Gavėnios
No. 197 Graudus Verksmai 

arba Pasibudinimąs 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. 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 nekuriais 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 did prisiun
timo kasztu. Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

lyj nėra, blogesnio ir biaures- 
nio kaip velnias, o asz ponuli 
taip suprantu kad velnias la
bai. iszmintinga jėga. Pas vel
nią dovanokite už iszsireiszki- 
ma panopos, uodega, iszužpaka 
iio, bet užtai jo galvoj daugiau 
proto', negu pas koki studentą.

— Myliu, už tokius žodžius 
tarė už si gan aklinės užsakyto
jas. Acziu, kurpiau! Kogi tu 
norėtum.'?

Ir kurpius, negaiszindamas 
laiko, pradėjo skustis savo1 li
kimu. Jis pradejas nuo to, kad 
jau nuo pat jaunystes pavyde*- 
daves turtingseniems. Jam vi
suomet buvo* skaudu, kad ne 
visi žmones vienodai gyvena 
dideliuose namuose ir važinėja 
gerais arkliais. Del ko norėtųsi 
žinot, jis neturtingas? Kuo* jis 
blogesnis už Kaži Gulbiną isz 
Varszavos, kuris turi nuosa
vus namus ir dukteris dėvi 
skrybėlės? Jis turi tokia, pat 
uosi, tokias pat rankas, kojas, 
galva, peczius kaip turtingieji 
tai del ko jis privaląs dirbt, 
kuomet anie lėbauja? Del ko 
jis vede Mare, o ne ponia, nuo 
kurios atsiduoda kvepalai, 
perfumai? Turtingu ponu na
muose jis dažnai matydavo, 
gražiu paneliu, bet jos ne
kreipdavo in ji mažiausios do
mes ir tiktai, retkareziais nusi
juokdavo ir viena kitai sznabž- 
dejo: “Žiūrėkite, kokia saito 
krupio raudonai nosis, matyt 
nuo* degtines!” Teisybe Mare

gera, dora, darbszti boba, bet 
ji, jog nemokyta jos ranka sun
ki, skaudžiai musza, o kuomet 
prie jos tenka kalbėt apie po
litika, arba sziaip ka-nors pro
tingo, tai ji inlendassu savo 
dvylekiu ir kalba visokius nie
kus, kad net pikta darosi jos 
beklausant.

— Kogi tu nori? Perkirto; 
ji užsakytojas.

— O asz praszau, ponuli, 
Velnią, Jonuli jeigu jusu tokia 
malone padarykite mane tur
tingu žmogumi!

— Kodėl ne! Galima. Tik
tai jog už tai tu privalai man 
atiduoti savo* duszia! Kol dar 
gaidžiai neulžgiedojo* eik ir pa- 
siraszyk sztai ant szitos popie- 
reles, kad man parduodi savo 
duszia.

— Ponuli! Tarė manda
giai Tadas. Kuomet jus pas 
mane užsakote batus, asz ne
ėmiau isz kalno* isz jusu pini
gu. Reikia isz pradžios užsa
kymas iszpildyt, o paskui pini
gu reikalaut! '

— Na., gerai! Sutiko užsa
kytojas. »

Inde staiga pakilo aiszki 
liepsna,, paplito' tirszti rožių 
spalvos durnai ir pasmirdp de
gintos plunksnos su siera. 
Kuomet durnai iszsisklaide Ta
das patrynė akis ir iszvydo 
kad jis jau ne Tadas ir ne kur
pius, bet kaž-koks kitas žmo
gus, gražiame' bruslote su laik
rodžiu, naujomis kelnėmis, ir 
kalbėdavo:

— Ponuli valgykite in svei- *
kata!
i Koki turtai! Tarnai padavė 
dideli szmota avienos ir leksz- 
te su agurkais, paskui atnesze 
ant skaurados kepta, žasi, tru
puti lukterėjus, virtos kiaulie
nos su krienais. Ir kaip visa 
tai mandagiai, meiliai, su ce
remonijom! Tadas valgė ir 
priesz kiekviena valgi iszsi- 
gerdavo po dideli stikleli pui
kios degtines, tarsi nors gene
rolas arba, grafas. įSuvalgius 
kiauliena padavė jam koszes 
su žastaukiais, paskiau kiau- 
szinienes su spirgu,czais ir kep
ta paezenka ir jis viską valgė, 
gere ir gėrėjosi. Bet kas dar? 
Dar padavė pyrago, su svogū
nais ir virinta rope su kvasu. 
“Ir kaip tiem ponams nuo to
kio valgio pilvai netrūksta!” 
Galvojo jis. Pagalios dar pada
vė dideli puodeli su medum. 
Po piet atėjo* Velnias mėly
nais akiniais ir žemai lenkda
masis paklausė:

— Ar ponas Nilius# esate 
patenkintas pietumis ?

Bet Tadas negalėjo nei vieno 
žodžio* isztart, taip jam po pie
tų iszlpute vidurius. Sotumas 
buvo nemalonus, sunkus ir, 
idant sziek-tiek nusiraminus, 
jis pradėjo apžiurinet bata ant 
savo* kaires kojos.

—- Už tokius batus asz no- 
imdavau mažiau kaip 38 litus. 
Kokis kurpius tai siuvo? Pa
klausė jis.

— Kazys Gulbinas, atsake 
tarnas.

*— Paszaukt ji, kvaili kuo- 
greieziaus!

Netrukus atvyko Kazys Gul
binas isz Varszavos. Jis bailiai 
atsistojo* prie duru ir paklau
sė: Ponuli, ka paliepsite pada
ryti?

—' Tylėk, suszuko Tadas ir 
koja treptelejo. Nedrysk svars
tyt ir atmink savo kurpine kil
me, koks tu žmogus esi. Rupū
že! Tu batu siut nemoki! Asz 
tau snuki sudaužysiu! Del ko 
tu atėjai?

(Tasa Aut 2 Puslapio),
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Žinios Vietines IRANU PAGELBA
NUTRAUKTA

— Seredoj pripuola Szv. 
Apolonijos ir Szv. Ezjkielio, o 
Tautiszka Vardine :Mintautas. 
Ir ta diena: 1829 metuose “Sa- 
lavation Armija” apvaiksz- 
czioja szita diena, nes Salavai- 
sziu pirmtakunas Wm. Booth 
gimė szita diena.

— Apie asztuonis deszimts 
darbininku isz Bundy Tubing 
kompanijos, Hometown, likos 
praszalinti nuo darbo, isz. prie
žasties kad kompanija neturi 
orderiu.

— Ketverge pripuola Szv. 
Leono. Did., o Tautiszka Var
dine: Vykintas. Taipgi ta die
na: 1814 metuose Napoleonas 
pasitraukė isz Fountainblean. 
Jis buvo isztremtas isz Pran
cūzijos ir nuvesztas in Elba 
Salas, isz kur jis po. deszimts 
menesiu pabėgo, bet vėl buvo 
suimtas ir ežia praleido savo 
paskutiniais dienas; 1789 m., 
pirmutinis politiszkas laikrasz 
tis pradėtas Amerikoje Gazet
te.

— Juozas Czeskus, nuo 698 
W. Pine uly., ana diena susi- 
žiede savo ranka, puldamas 
ant ledo. Juozas yra t rok 
draiverys del Peca Goal kom
panijos. (>

— Petnyczioj pripuola Szv. 
JulijO', o Tautiszka Vardine: 
Jūrate. Ir ta diena: 1864 me
tuose Sumter tvirtove paimta 
per Amerikos Civilini Kare; 
1945m., Prezidentas Franklin 
D. Rooseveltais pasimirė, o 
Vice-Prezidentas Harry Tru
man as stojo in jo vieta.
— Sirgdamas per keletą san- 

vaites kuris gydėsi in. Locust 
Mt. ligonbute, Pranas Pctkie- 
viezius nuo 210 E. Pine uly., 
vet eranas isz Pirmo s S vieti
nes Kares, pasimirė 'Sukatos 
ryta, apie 3:30 valanda. Velio- 
nis gimė Lietuvoje, atvyko in 
Shenadoryje, o apie dvide
szimts metu atgal apsigyveno 
Mahanojujc*. Buvo angliaka- 
sis ir paskutini kaita dirbo 
Keadingo ir kitose kasyklose. 
Prigulė jo, prie Hall-R eese Pos
to 1420 ir Eagles Social iszko 
kliubo. Paliko savo paezia 
Ona (Ponkievieziute), ir duk- 
tere Adele, pati Arthur Vance, 
isz Dallas, Texas. Laidojo 
Utarninko ryta devinta val
anda ir palaidotas in Kalvari
jos Kalno kapinėse Shenado
ryje. Graborius L. Traukaus- 
kas laidojo.

— Peter Gudd, nuo 23 D 
ulyczios, kuris gydėsi in Lo
cust Mt. ligonbute, ana diena 
sugry'žio namo

— Readingo angliakasykliu 
kompanija pranesza kad nuo 
Balandžio (Apr.) 8-tos dienos 
kainos, prekes ant anglių likos 
atpigintos nuo 80c. ligi $2.00 
ant tono, kaip tai: broken, egg 
stove ir chestnut $2.00 ant to
no; pea ir buckwheat $1.00 ant 
tono; Rice 85c., ant tono; bri
quets 80c., ant tono. -Taipgi ir 
kitos kompanijos atpigino pre
kes, kainos ant augliu.

— Kita Nedelia. pripuola 
Verbų Nedelia, apreiszkia bi
jojimą Kristaus in Jeruzalema 
ant asilo.

— Laikas vėl bus permai
nytas Nedelioj Balandžio-Apr. 
28-ta diena. Laikrodžiai bus 
pastumti greieziau viena va
landa. Tasai laikas vadina
mas kaipo “Daylight Saving 
Time.. ”

Kol Žmogžudžiai Bus 
Suimti

TEHERANAS, IRANAS.— 
Amerikos valdžios virszinin- 
kai Teherano kraszte davė to 
kraszto virszininkams žinoti 
kad visa Amerikos pagelba ir 
paszelpa yra nuo szios dienos 
nutraukta, kol tie Amerikie- 
cziu žmogžudžiai, razbaininkai 
bus suimti ir tinkamai nubaus
ti.

Clark S. Gregory Amerikos 
Paszelpos Iranui virszininkas 
taip pareiszke Irano valdžios 
virszininkams kad užtikrinus 
kad kiti Amerikiecziai tame 
kraszte nebutu panasziai nuga
labinti.

Trys Amerikiecziai, kuriu 
viena buvo moteriszke buvo 
razbaininku nužudinti ana 
sanvaite.

Amerikos atstovai dabar yra 
davė Irano valdžiai žinoti, kad 
jeigu ta valdžia negali su savo 
razbaininkais apsidirbti, tai ji 
negali tikėtis jokios pagelbos 
ar paszelpos isz Amerikos.

Raztaininku vadas, kurio 
tikras vardas yra Doulat Shah 
žodis Shah reiszkia bajoriszko 
kraujo gimines; pirmiau turė
jo po savimi apie szeszios de- 
sz mts razbaininku, bet dabar 
turi tik apie tuziną. Du jo bro
liai buvo nužudinti ir daug jo 
palydovu.

Dabar visa Irano armija ir 
policija jieszko to razbaininko 
ir gainioja jo palydovus, ka
dangi iszejo insakymas isz 
virszunes kad tas razbaininkas 
turi būti suimtas ar nugalabin
tas, nes valdžiai baisiai rupi 
Amerikos paszelpa ir pagelba.

Armijos vadai ir policijos 
virszininkai yra prižadėję ir 
pasiryžę nebegryszti kol jie 
nenugalabins ar nesuims ta 
razbaininka.

Ir tie razbaininkai ta labai 
gerai dabar žino; jie persisky
rė su savo moterimis ir žmono
mis ir dabar jie vieni neszasi 
kiek tik jie gali prie rubežiaus, 
nes jie gerai žino kad ju dienos 
Irano kraszte suskaitytos.

valstijos apdraudos kompani
ja, kuri apdraustu tuos draive- 
rius, kurie isz paprastu kompa
nijų negali gauti apdraudos, už 
tai kad jie jau per daug sykiu: 
pasirodė pavojingi ant viesz-' 
keliu su automobiliu.

Pennsylvanijos valstijos vir- 
szininkai gerai padarytu jeigu 
jie pasitartu su kitu valstijų 
virszininkais, kaip Massachu
setts, kur visi automobiliu sa
vininkai ir automobiliu drai- 
veriai turi iszsiimti apdrauda 
sykiu su savo laisniais.

Jeigu kiekvienas žmogus ku
ris turi automobiliu turėtu su

draudos užsimokėti.
Kaip dabar dalykai stovi 

Pennsylvanijos valstijoje, tai j 
vaikezas gali nusipirkti sau 
lauža už $50 ir sau važiuoti ant 
musu vieszkeliu. Bet jeigu tam 
vaikezui kasztuotu du sykiu 
tiek už apdrauda ant to $50 
vertes laužo, tai jis vargiai isz- į 
galėtu ta lauža pirktis ir taip 
jis nebutu ant musu vieszkeliu.

STRAIKOS
ANGLIJOJE

BAIGTOS

kuojancziu uostu venge ir da
bar vengia. O niekas kitas 
taip riebiai neatmoka ir nedo
vanoja arbat-pinigeliais kaip 
Amerikiecziai.

Tai dabar pasirodo, kad jei
gu tie straakuojantieji darbi
ninkai gautu du sykiu tiek 
kiek jie reikalauja, jie vis 
daug, baisiai daug yra praki- 
sze in tas trumpas straiku 
dienas.

Jiems su dviguba alga imtu 
deszimts ar dvideszimts metu 
atgauti tai ka jie prarado per 
septyniolika dienu.

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — MICHIGAN

PRIVERSTINA
APDRAUDA

savo automobiliaus laisniais 
užsimokėti ir už apdrauda, tai 
daug senu laužu, automobilpa- 
laikiu dingtų nuo musu uly- 
cziu ir vieszkeliu, nes daug 
vaikezu neiszgaletu tokios ap-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ninkai neteko apie szimto tuks 
tanczio doleriu vien tik ant 
tipsu, rankinu, arbatpinigeliu.

Amerikos laivai visu tu strai

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at 
silyginsi, ar ja paremsi!

JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelines 

Andriuliu ir j u szeimynos, Fountain, Michigan.
Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 

gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN

Dykumynu* “Laivai”

Kareivis ežia stovi ant 
sargybos, kai kiti Norvegi
jos kompanijos nariai isz 
Tautu Sanjungos armijos 
sustabdo verbliudu ir asilu 
eile, peržiureti ka jie veža, 
kai jie inkeliauja in niekam

neprigulima žeme prie Tel 
AvivGaza kelio, Egipti. Tau 
tu Sanjungos kariuomenes 
visa szita kraszta dabar lai
ko po savo sargyba ir pri
žiūri kad niekas ginklu te
nai neinvesztu ar neiszvesz-

tu..
Bet tokia sargyba baisiai 

sunki, nes tuose pesku dy- 
kumuose baisiai sunku lini
ja nustatyti, kur vieno žeme 
prasideda ir kurio užsibai
gia.

*♦*♦!♦*♦**♦*♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦**♦*♦♦**♦**♦*

SZIAUCZIUS ::
:: IR VELNIAS

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

Visi Draiveriai Tures 
Iszsiimti Apdrauda
HARRISBURG, PA. — 

Pennsylvanijos Gubernatorius 
George Leader yra savo vals
tijos tarybai padavęs byla, kad 
visi kurie turi automobilius ar 
automobilius vairuoja turėtu 
apsidrausti.

Viena byla reikalauja kad 
visi kurie vairuoja automobi
lius turėtu apdrauda ar butu 
priversti kad jie turi gana pi
nigu ar turto užsimokėti jeigu 
kokia nelaime juos isztiktu.

Antra byla reikalautu kad 
visi tie kurie negali užsimokėti 
kasztus už isztikta nelaime pa- 
trotintu savo automobilius.

Treczia byla yra kad kiek
vienas draiverys užsimokėtu 
penkios deszimts centu virsz 
savo laisniu kasztu. Tie pini
gai eitu in bendra iždą užmo
kėti tiems kurie negali isz ne
laimėje kalto draiverio gauti 
atlyginimo.

Ketvirta byla yra insteigti

VIESULOS
9 VALSTIJOSE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

veszti in ligonines. Apie penki 
szimtai žmonių turėjo jieszko- 
tis pastoges pas susiedus ir 
draugus ar gimines.

Mažu Biznierių Administra
cija, Vaszingtone tuojaus pa- 
siulino paskolas tu miestu biz
nieriams, kurie norėtu atsista
tydinti savo sztorus ar fabri
kus. Tos paskolos yra duoda
mos be jokio nuoszimczio, pro
cento.

KANADOS
AMBASADORIUS

NUSIŽUDĖ

Buvo Intartas Už 
Komunizmą

CAIRO, EGIPTAS.—
E. Herbert Norman, Kanados 
Ambasaodrius in Egiptą, nu- 
szoko nuo augszto stogo ir už- 
simusze. •

Kanados Ambasada pranesz 
dama apie jo mirti sako kad 
iszrodo kad jis nusižudė. Am
basados atstovai sako kad ke
turios deszimts asztuoniu me-

Pirkite U. S. Bonus

tu amžiaus Ambasadorius Her 
bert Norman jau kuri laika bu 
vo nusiminęs ir baisiai susirū
pinės, kai Amerikos Senato ko
misija buvo paskelbus kad ji 

i turi daug patikrintu žinių ir 
, dar daugiau tikisi gauti apie 
ta Ambasadorių ir jo susiriszi- 
ma su Komunistais. Szita ko
misija buvo pasirengus pripa- 
rodinti kad tas Kanados Am
basadorius yra buvęs Komu
nistas ir prie Komunistu par-

i tijos buvo prigulėjęs.
Kanados valdžia labai grei

tai buvo pareiszkus savo pro
testą ir buvo pareikalavus kad 
ta komisija atszauktu ta savo 
skunda ir iszteisintu ta to 
kraszto Ambasadorių.

Kanados Užsienio Sekreto
rius Lester B. Pearson sako 
kad Kanados valdžia buvo pil
nai iszteisinus ta Ambasadorių 
1951 metais. Jis sako kad 
ežia tik paskalos.

Kanados Ambasada Vasz
ingtone sako kad Ambasado
rius Norman buvo sanžiningas 
žmogus ir visi tie neteisingi in 
tarimai ji baisiai paveikė.

Herbert Norman buvo pa
skirtas Ambasadoriumi in Egi 
pta 1956 metais. Jo lavonas 
buvo surastas prie Szvedu 
Ambasados ofisu, nuo kuriu 
stogo jis buvo nuszokes.

Vidur-Rytu laikrasztis sako 
kad jis buvo palikes laiszkus 
savo žmonai ir vienam savo 
draugui Brynolf Eng, Szvedu 
ministeriui, Cairo mieste.
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nes! Nei tu daina užtrauksi 
nei tu ant armonikos ipagrajy- 
si, nei tu su boba pažais!. Tfu, 
kad tu kur suplendetum!”

Vos tiktai jis buvo atsisėdės 
gert su ponia, arbatos kaip isz- 
lindo isz kažin kur piktoji dva
sia mėlynais akiniais ir tarė:

— Na, ponas Niliau, asz sa
vo prižada, tiksliai iszpildžiau. 
Daibar jus pasiraszykite ant 
szitos popiereles ir eikite pas
kui mane. Dabar jus žinote ka 
reiszkia turtingai gyvent, ži- 
uote užtektinai!

Ir nutempė Tada in pragara, 
tiesiog in paezia bedugne kur 
susirinko velniai isz visu pa- 
szaliu garsiai szauke:

— Kvailys! Iszgama! Asi
las!

Pragare baisiai smirdėjo ži
balas, taip kad buvo galima už
du st.

Ir sztai viskas isznyko. Ta
das atidarė akis ir pamate sa
vo stala, batus ir blctne lempu
te. Lempos stiklas buvo juodas 
ir nuo mažos ugneles knate ru
ko dvokiantieji durnai, kaip isz 
kamino. Szale jo stovėjo užsa
kytojas mėlynais akiniais ir 
piktai szauke:

—- Kvailys! Iszgama! Asi
las! Asz tave, sukeziau, iszmo- 
kysiu! Priesz dvi sanvaites pri
žadėjai batus pasiūt o batai 
lyg sziai dienai negatavi! Tu 
manai kad asz turiu laiko- po 
penkis kartus in diena, valkio
tis pas tavo del batu ? Nieks,ze! 
Gyvuly neszventinto tvarto!

Tadas nuleido galva ir stvė
rėsi už batu. Ilgai dar užsaky
tojas barėsi, koliojosi ir grū
mojo. Kuomet jis pagalios nu
siramino, Tadas ramiai pa
klausė:

— O kuom jus, ponuli, už
siimate?

—\ Asz darau bengalinius 
žiburius ir rakietas. Asz to 
amato žinovas ir technikas. .

Skambino Miszioms. Tadas 
atidavė batus, gavo pinigu ir 
nuėjo i u Ibažnycziar

Gatvėmis skersai ir iszilgai 
važinėjo karietos ir roges su 
gražiais ir sziĮkais pasirodžiu
siais ponais. SzaIi-galviais 
drauge su įprastais žmonomis 
ėjo pirkliai, ponias ir karinin
kai. Bet Tadas jiems jau nepa
vydėjo ir nemurmejo del savo 
likimo. Dabar jam rodosi kad 
lygiai turtingiam ir. ibieclniam 
esą bloga gyvent. Vieni turi 
galimybes karietomis ir auto
mobiliais važinėtis, o kiti dai
nuot visa gerkle dainas ir gra- 
jyt ant armonikos, o bendrai 
visus laukia vienas ir tas pats 
likimas ir vienas karstas, nie
ko nėra tokio už ka butu gali
ma atiduot velniui nors ir ma
žiausia savo duszios dalele.
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