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Kareivio Draugas

Kareivis Clarence E. Wat
son, . pėstininkas in Furth, 
Vokietijoje, norėdamas pa
rodinti kokis draugiszkas. 
yra szitas liūtas, liavas, in- 
deda savo galva in jo burna.

Apatiniame paveiksle jis 
nori parodinti kaip prijauk
intas yra szitas laukinis liū
tas. Szitas liūtas buvo tik 
keturiu menesiu kai karei

Isz Amerikos
LAIVAS NUSKENDO

Su 90 Keleiviu, 5
Iszgclbeti

NEW YORK, N. Y. — 
Vokiecziu “Pamir” laivas nu
skendo per audras, kai viesulą 
“Carrie” ji isztiko audringose 
Atlanto jurose.

Anglijos prekybinis laivas 
pranesze kad jis ant mariu bu
vo radęs kelis mažus sudau- 
žintus laivelius “life-boats”.

Anglijos ‘ ‘ Coast Guard ’ ’ 
laivas pranesze kad jam kitas 
Anglijos prekybinis laivas 
“San Sylvestre” pasiuntė ži
nia kad jis buvo užtikęs be
veik visa pryszakine dali to 
dingusio laivo, ir buvo matyti 
kad tas laivas buvo iszplaukes 
isz Lubeck, Vokietijos. Kaip 
tik isz to uosto buvo iszplau
kes tas “Pamir” laivas.

Anglijos ir Amerikos laivai 
ir eroplanai greitai nusiskubi
no in ta vieta kur tos liekanos 
buvo surastos ir ilgai jieszkojo 
bet nieko nesurado.

Vėliau laivas “S. S. Saxon” 
per savo radija pranesze kad 
jis užtiko viena maža laiveli su 
penkiais žmonėmis, kurie sako 
kad deszimts žmonių buvo 
tame laivelyje, bet penki pasi
mirė. Jie sako kad kitas laive
lis su dvideszimts penkiais 
žmonėmis buvo paleistas nuo 

vio Watsono teta, Ponia V. 
Davis, isz Wilmington, Del
aware, ji buvo padovanojus 
jam ir jo draugams karei
viams. Bet tai buvo apie de
szimts menesiu atgal, ir da
bar tas mažas žvierukas yra 
užaugės in dideli liūtą, ir 
niekas nebežino ka su juo 
daryti.
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skestanezio “Pamir” laivo. 
(Bet, kai mes szitas žinutes 
raszome, tai tas didelis laive
lis dar nebuvo surastas; ir be
veik visai vilties nebeliko kad 
jis bus surastas.)

5 ŽUVO MAINOSE

6 Iszgclbeti, Sužeisti
PITTSBURGH, PA. — 

Vienuolika vyru buvo už
griauti perki szimtai szeszios 
deszimts penkios pėdos po že
me, Marianne mainose; kai jie 
stengiesi pa.teisyti elektros 
maszina del szviežlo oro.

Nelaime atsitiko apie trisde- 
szimts myliu nuo Pittsburgh 
miesto, Washington miestely
je. Toje nelaimėje penki žuvo. 
Szeszi buvo iszgelbeti. Vienas 
isz j u. buvo labai sužeistas ir 
randasi Washington, Pa. ligo
nine. Jis rya 59 metu amžiaus 
James Wright.

Žuvusieji buvo: 56 metu 
amž’aus George Demko; Phi
lip Kornet, George Harmuth, 
Joseph Smith ir Stanley Col
lins.

In ligonine teipgi buvo nu- 
veszti sužeistieji: Mike Kniz- 
ner, Stanley Majesky, John 
Krupzig, Charles Sprowls ir 
William Nelson. Jie buvo ap
deginti ir baisiai sukriesti.

Visi tie vyrai, bosai, formo- 
nai, prižiūrėtojai ir virszinin- 
kai szitu mainu buvo in tas 
mainas nusileidę apie asztuo- 
nias valandas pirm to suspro-

Valdžia Vaiska Pasiuntė In Little 
Rock, Ark.; Prez. Eisenhower is 
Iszleido Insakyma: Liautis Susikir
timu, Tarp Baltu-Juodu Studentu

NEWPORT, R. I. — Prez. 
Eisenhoworis yra. iszleides in- 
s^kyma Little Rock miesto, 
Arkansas žmonėms, tuoj aus 
liautis visu tu susikirtimu 
tarp baltu ir juodu studentu ir 
laikytis valdžios instatymu.

Jo insakymas buvo tokis 
aiszkus, kad dabar valdžios 
vaiska tenai pasiuntė, kad 
žmones susitvarkytu ir kad 
pavėlintu Juodukams lankytis 
in mokyklas sykiu su Baltais 
mokiniais. 1

Jis prie to savo insakymo 
dar pridėjo: “Asz, kaipo Ame
rikos kraszto Prezidentas sa
kau visiems tiems, kurie dabar 
kraszto valdžiai prieszinasi ir 
buntus tenai kelia kad jie tuo- 
jaus liautųsi ir kad jie iszsi- 
skirstytu ir prie mokyklų ne
lystu.”

Laikrasztininku Sekretorius 
Vaszingtone, Hagerty paaisz- 
kino kad Prez. Eisenhoweris 
turėjo toki insakyma iszleisti, 
pirm negu jis galėtu pasiuns- 
ti vaMžios vaiska tenai. i

Mayorai Pasitaria

Amerikos miestu valdovu 
Mayoru Seime, New York 
mieste, per ju Sidabro Jubi
liejų, ežia trys tokie didžiū
nai miestu valdovai, Mayo
rai pasitaria: isz kaires in 
deszine ežia randasi: Mayo
rai John Hynes isz Boston,

gimo, kuris atsitiko biski po! 
septintos valandos isz ryto. Jie' 
buvo nusileidę in tas mainas 
pataisyti elektros inžina, del 
szviežio oro.

Jeigu tas inžinas nebutu su-' 
gedes, tai tuo laiku ežia dirb
tu apie pustreczio szimto mai- 
nieriu. Isz viso szitose maino
se dirba apie szeszi szimtai 
darbininku. Mainu savininkai 
yrą Bethlehem Steel Company. I

KARININKAS
NUTEISTAS

Iki Gyvos Galvos 
In Kalėjimą

SHREVEPORT, LA. — 
Lakur as .karininkas, Kapito- į 
nas George H.. French buvo 
karo teismo pasmerktas in ka
lėjimą iki gyvos galvos.

Ankscziau Prez. Eisenhowe- 
ris buvo pasakęs:

Asz noriu kelis dalykus pa- 
aiszkinti apie ta nelemta atsi
tikima prie Central High 
School, in Little R,ock, Arkan
sas.

1— Nei atskiras žmogus nei 
gauja žmonių negali stoti 
priesz viso kraszto instatymus.

2— Asz visomis galiomis 
stengsiuos iszpildinti ir užlai
kyti visus valdžios instatymus 
neiszskiriant ir szito kaslink 
Juoduku mokiniu.

3—Asz gerai žinau kad dau
guma Little Rock miesto gy
ventoju nieko bendra neturėjo 
ir nebeturi su tais keliais 
karsztagalviais, kurie visiems’ 
dabar sarmata daro. Isz tikro, 
liūdna butu visąm musu krasz- 
tui diena, jeigu musu vaikai 
galėtu lankyti mokykla tik su 
policijos ar vaisko priežira ir 
sargyba!

Mass., Wm. Hartsfield isz 
Atlanta, Geo., ir Thomas D- !
Allesandro isz Baltimre, i 
Md., Vice-Prezidentas Rich
ard M. Nixonas iszkilmingai 
atidarė szitu miestu Mayoru 
Seimą ir pirma posėdi.
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JUODUKU PIRMA 
DIENA

In Little Rock High 
School

LITTLE ROCK, ARK. —
Mokinys, Juodukas, Jefferson 
Thomas, buvo vienas devynių 
Juoduku mokiniu, kurie slap
tomis inejo viena diena in 
Little Rock miesto Central 
High School del pamoku. Jis 
szitaip papasakoja tos vienos 
dienos nuotykius:

Mes pirmiausiai buvo nu
vesti in virszininko ofisą, kur 
jis davė mums daug patarimu 
ir perspėjimu.

Pirma pamoka buvo istori
jos. Baltieji mokiniai nudavė 
kad jie mus visai nei nemate 
ar nepaisė. Mokytojai paskyrė 
man vieta, kur asz visa valan
da iszsedejau. Nei vienas isz 
musu nebuvo paszauktas at- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Jis norėjo Sovietams isz- 
duoti daug lakunu sztabo pa- 
slapcziu apie atomines bom
bas ir kitus musu naujausius 
ginklus.

Jis pats niekados nebuvo ir 
nėra Komunistas ir nieko ben
dro su jais niekados nebeture- 
jo. Per teismą paaiszkejo kad 
szitas lakūnas Kapitonas buvo 
ligi ausu skolose paskendęs ir 
už tai jis norėjo tas kariszkas 
paslaptis Sovietams parduoti 
už dvideszimts septynis tuks-l 
tanezius penkis szimtus dole
riu.

Jis tyczia pamėtė laiszka 
prie Sovietu Ambasados ofisu 
Vaszingtone. Tame laiszke jis 
buvo paraszes kad Sovietai ga
li su juo pasikalbėti ir susi
tarti jeigu jie pasius savo at
stovą pas ji, jo vieszbuczio 
kambaryje.

FBI policija nustvėrė ta 
laiszka ir Kapitoną suareszta- 
vo. Jis vis gynese kad jis ne
kaltas, kad jis'nieko blogo nė
ra padaręs. Jo žmona kaltina 
kariszka teismą, sakydama 
kad jos vyras neturėjo progos 
pasiaiszkinti ar gintis.

Laime
Antanas — Kas yra lai

me tai žmogus tik po apsi- 
paeziavimui gali suprasti.

Agota — Gerai tamista ' 
kalbi! ,

Antanas — Taip, pra- 
szau panos Agotos, bet jau 
tada buna per vėlai!

NETEKS SAVO
PASZPORTU

JAUNIEJI

Kurie Važiavo In Ko
munistiszka Kinija
WASHINGTON, D. C. — 

Vaszingtono sztabas dabar isz
leido insakyma ir perspejima 
visiems tiems jauniems karsz- 
tagalviams, kurie, priesz val
džios patarima buvo nuvažia
vę in Komunistiszka Kinija,' 
kai Kiniecziai juos pakvietė ir 
ju kelione užmokėjo.

Isz visu ju paszportai bus 
atimti, ir jiems bus valia vien 
tik atgal in Amerika gryszti. 
Bet jie negales pasilikti Euro
poje ar kitur ar isz vieno 
kraszto in kita važiuoti.

Sztai ka valdžia, Vaszingto
ne davė jiems žinoti:

Visu keturios deszimts dvie
ju paszporati bus panaikinti, 
už tai kad jie isz Maskvos 
Kongreso važiavo in Komunis
tiszka Kinija, priesz valdžios 
perspejima ir uždraudmia.

Vieno isz ju, Earl R. Will
iamson, isz Oakland, Califor ! 
nijos, paszportas buvo panai 
kintas in Honolulu. William
son apleido Kinija priesz kitus 
ir greitai sugryžo in San Fran
cisco, California.

Valdžia davė Shelby Tucker 
Jr., isz Pass Christian, Miss
issippi, žinoti kad jo paszpor
tas bus panaikintas, jeigu jis 
nepargrysz in 60 dienu. Jis ei-Į 
na mokslus in Oxford Univer ! 
siteta, Anglijoje. Ponas Tu?-Į 
ker buvo vienas isz tu, kurie 
priėmė Komunistu pakvietimą 
atsilankyti in Komunistiszka j 
Kinija. Jis isz Kinijos buvo 
Komunistu iszmestas už tai 
kad jis nesutiko jiems nei sa
vo vardo pasakyti, nei savo 
paszporto parodinti.

Valdžia teipgi panaikino

Sveikina Szokike

Buvęs Amerikos Preziden
tas Harry Trumanaš su sa
vo žmona ežia sveikina Ang
lijos szokike, Margot Fon
teyn. Trumanaš su savo 
žmona buvo atsilankęs in 
teatra Anglijos Rogal Bal

Suknelių Karaliene

Loszke Myrna Hansen, 
Amerikos Gražuoliu Kara-
liene, buvo paskirta ir pa
gerbta kaipo Amerikos Suk
nelių Karaliene, in Holly
wood, California. Ji ežia 
parodo kaip tinkama sukne
le tinkamai tinka, tinkamai 
Amerikos gražuolei.

laikrasztininko, William Wor
thy paszporta, isz Baltimore, 
Md., nes jis Luvo iszvažiaves 
■ n Komunistiszka Kinija ana 
Gruodžio ^neneši, nepaisyda
mas valdžios uždraudimo.

Visiems kitiems valdžia pa
na sziai pranesze per laiszkus.

Lincoln White, valdžios 
laikrasztininku atstovas sako 
kad visi jie gali kreiptis in 
paszportu sztaba ar in augsz- 
tesre valdžia, bet jis pataria 
kad tai jiems nieko" nepagel- 
bes.

New York mieste, Pono 
Worthy’s advokatas William 
Kunstler sako kad jis kaip tik 
taip dabar darys.

Kitu advokatai sako kad jie 
kreipsis in teismą ir reikalaus 
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let, kur szita gražuole szoko, 
New York. Trumanaš su 
savo žmona yra atvažiavę in 
New York miestą atlankyti 
savo dukrele Margarieta in 
Manhattan.

a □ o
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Kas Girdėt LIETUVISZKAS SURIS Pypkes Durnai
Eroplanu kompanijos dalbar 

nubaus tuos keleivius, kurie 
užsip'ra.szo vietos ant kurio) 
eroplano ir paskui nepasirodo, 
neima to eroplano. Bausme 
bus trys doleriai. Keleivis ga
lės tuos tris dolerius atgauti, 
jeigu jis kita eroplana. paims 
ant tos paczios kompanijos 
eroplano.

Tokios bausmes jau seniai 
reikėjo. Nes daug žmonių da
bar užsipraszo vietas ant keliu 
eroplanu ir paskui pasirenka, 
kuris jiems geriausiai patin
ka. O kiti, kurie norėtu ant to 
eroplano skristi negali nes 
vietos jau užimtos. O kai atei
na laikas tam eroplanui . isz- 
skristi, pasirodo kad randasi 
kelios tusz'czios sėdynės, nes 
tie kurie isz anksto užsisakė, 
nepasirodė. O tie kurie tikrai 
norėjo važiuoti, turi ilgiau ki
to eroplano laukti.

Bet mes nor su 'bausme su
tinkame, bet ne su tokia. Trys 
doleriai vieniems per daug, o 
kitiems per maža. Mums isz
rodo kad tokia bausme turėtu 
būti iszrokojama nuoszim- 
eziais, sulyg kiek ta kelione 
kasztuoja. Mes sakytume 
penktas nuoszimtis tps kelio
nes kasztu butu tinkama baus
me.

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS 

FOUNTAIN — MICHIGAN

Davadnas
Kur tiktai busi ar
Terp tureziu ar vargszu 

pakliūsi,
Stuboje ar kareziamoje, 
Visur gražiai apsieike.
Tegul tave niekas nepeike,
Tegul kožnas pasakys, 
Kad esi davadnas.

SUGAUTAS :: ::
:: :: VELNIAS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

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

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

gaminamas tik Andriuliu ir j u szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir justi mėgiama skoni. Szis Suris taip yri 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

Tikimasi kad ateinaneziais 
melais 'taksos bus sumažintosKaraliene Elzbieta, Angli

jos Karaliene, besiruoszdama 
del savo atsilankymo pas mus, 
nori nusikratyti nors de- 
szimjts svaru, kad ji butu gra
žesne ir tiesesne. Ji dabar vi
sus savo krauczius skubina ir 
stamužina, kad fie jai pasiutu 
visa eile nauju ir gražiu suk
nelių, dresiu; ji yra pareikala
vus kad tuo jaus in paločiau s 
kambarus pribūtu geriausiu 
.sztoru virszininkai su gra
žiausiomis skrybėlaitėmis ir 
puikiausiais bateliais, kad ji 
galėtu tikrai karaliszkai pasi- 
rodint Amerikoje.

Dauguma jos suknelių, dre
biu yra mėlynos. Tai jos mė
giamiausia spalva ir ji labai 
gražiai iszrodo mėlynose suk
nelėse su savo rauduonrusvo- 
mis kaselėmis ir rudomis aki- 
kmis. Ir visa tai jai bus in 
sveikata ir groži, nes ant te
levizijos mėlyna spalva gra
žiausiai pasirodo.

Matyti kad Karalienei Elz
bietai labai rupi kuo gražiau
siai pasirodyti mums asme- 
niszkai ir ant televizijos. Bet, 
mums iszrodo, kad ji ir taip 
graži ir maloni, ir kad nėra, 
reikalo baltinti lelija ar gra
žinti rože.

daro su Užsieniu. O kas atei- 
naneziais melais bus? Jie no
rėtu žinoti, ir už tai jie dabar
taip atsargiai duoda savo or-
derins, atsargiai perkasi del 
ateinancziu metu.

Dar kita priežastis, ir vi- 
siszkai ne maža, beveik visi 
darbininkai viską pirkosi ’ir 
perkasi ant iszmokesezio. Ar 
jie jau bus už tuos savo daig- 
tus iszmokeje kita meta, ir ga
les dar daugiau pirktis, ar jie 
dar ateinaneziais metais mo
kes už tuos daigius kuriuos jie 
pernai ar szimet pirkosi? Visa 
tai biznieriams labai rupi.

Kontrakf oriai nesirūpina. 
Jie sako kad jie yra tikri kad 
ateinaneziais metais nauju na
mu statyba padanges deszim- 
tu nuoszimcziu. Ir jie sako 
kad bankos turės duoti ilges
nius ir lengvesnius morgi- 
czius žmonėms ant nauju na
mu, nes ’bankos per daug pi
nigu turi.

Valdžia ir atskiros valstijos 
daugiau pinigu paskirs ir pra
leis ant statymo mokyklų, 
vieszkeliu ir kitu vieszu in- 
staigu. Tai bus'biznio biznie
riams ir darbo darbininkams.

tarp trijų ir keturiu bilijonu
doleriu. Tošį taksos bus suma
žintos ne falbrikantams ar biz
nieriams., bet darbininkams ir 
eilinėms žmonėms. Ar taip tik
rai bus ar ne, niekas dar nebe-
žino, b.et biznieriai taip tikisi 
ir taip sako.

"" • • ■

Maistas dabar brangus, bet 
dar labiau pabrangs. Kamie
nams rugiapjūte!

Dabar beveik visi biznieriai 
delsia, laukia pažiūrėti isz ku
rios puses pramones vejas pu- 
czia. Jie dabar jau turi savo 
tavora pirktis del ateinancziu 
metu. Bet jie ant‘ateinancziu 
metu per daug nepasitiki, ir 
už tai dabar atsargiai perkasi, 
dar atsargiau savo bizni tvar
ko.

Sztai ko jie labiausiai bijo
si: . Apsiginklavimo kasztai 
yra labai sumažinti. Tai reisz- 
kia mažiau darini darbinin
kams ir mažiau biznio biznie
riams.

Visos automobiliu kompani
jos tikisi savo bizni pagerinti, 
padidinti apie penktu nuo
szimcziu. Automobiliu kom
panijų virszininkai sako kad 
nauji 1958 metu automobiliai 
bus tokie nauji, tokie kito- 
niszki, kad visi kiti automobi
liai bus isz mados iszejė, ir 
žmones skubinsis ‘pirktis nau
jus automobilius, nežiūrint ar 
ju. automobilius dar iszmoke- 
tas ar no.

Pramone teipg'i nukentejo ir 
dar labiau nukentės. Jau da-į 
bar musu biznieriai apie b’ili-l 
joną doleriu mažiau biznio i

Ir biznieriai tikisi kad yra 
vilties kad ateinaneziais me
tais taksos bus sumažintos. O 
kai taksos bus sumažintos, tai 
žmones daugiau, pinigu lures 
ir, daugiau pinigu turėdami 
visko daugiau pirksis.

Karo Sztabas daba.r jau tik
rai susirūpinės ir rengiasi ka 
nors daryti. Karo Sztabas ne
gali palaikyti savo geru, mo
kintu ir gabiu karininku, ku
rie* palieka vaiska ir ima dar
bus ir vietas pramonėje, kur 
ju laukia riebos algos. Armija, 
Laivynas ir Lakumu Sztabas 
turės pakelti, padidinti kari
ninku algas, kad jos butu ly
gios toms algoms, kurias kom
panijos ir fabrikantai moka, 
tokiems gabiems žmonėms.

Tas' pats ir su musu dip- 
liomalams ur su musu valdžios 
atstovams. Kaip gi mes galime 
tikėtis ar reikalauti kad kuris 
žmogus vaiskui ar valdžiai 
tarnautu už pusdyke, kai t o kis 
žmogus gali szimta tuksta.n- 
cziu doleriu ar daugiau ant 
met u užsid i rbti pramonėje ?

Jau visai ne naujiena kad 
daug musu Ambasadorių, 
Sekretorių ir kitu atstovu pa
liko riebias sizimto tukstaneziu 
doleriu ant metu algas, tar
nauti už penkiolika ar dvide- 
szimts tukstaneziu doleriu ant 
metu valdžioje. Po teisybei, 
dabar vien: tik milijonierius 
gali užimti Ambasadoriaus 
vieta musu krasztui, nes pa
prastas žmogus jokiu budu ne- 
begalet-u pragyventi .isz val
džios mokamos algos. x

— Asz didelio miesto nie
kuomet ne esiu maeziusi, žiū
rėsiu dabar in nriszko virszu- 
nes. Kaip ežia gera, Antanėli, 
kaip ežia gražu! Visuomet 
tai]) bueziau, bueziau...

— (lama, Petrele, pjauki
me, margis didelis, suvėluosi
me.

Saulele in žiemą toli jau 
nugryžo,. dienos gerokai su
trumpėjo. Nuo saulėtekio iki 
pietų visai neilga valanda. O 
in vakara beveizdint saulele 
nurietėjusi ant laidos. Oras 
vėsesnis, rūstesnis paliko visi 
paszaliai. Skystas vejas pūs
damas virpina sidabrines vor- 
tinkles kuriomis kaip tinklu, 
aprazgytas visas žemes pavir- 
szius, tiek pievoms, tiek ražie
nos dirvose. Pavasario pra? 
naszai, gandrai, iszsivede jau 
vaikus, stypinėja būriais po 
dirvonus^o kiti langoja aplin
kui: tur but baudžiasi už ju- 
riu mariu iszneszti ant uode
gos pavakarį.'Smulkieji pauk- 
szteliai vieni nutilo jau cziul- 
beti, kiti visai jau mus aplei
dę, iszsikrijo in pietus, jiesz- 
kodami sziltesnio oro. Papur
galves varnos! krankia ant va
sarojaus pradalgiu; numano 
ju szirdele veikiai pritruk-
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siaut tokiu skanesniu. Sodos, 
žmones inkibo jau in bulves, 
o dvaro dar galas vasarojaus 
negrėbta.

Urėdas privarė pilna lauka 
boba. Vienos ritina pradalges, 
kitos gubikes stato, dar kitos 
grobsto. Toliau vyrai vežimus 
kraunasi. Urėdas, valkioda
mas nuo vienu prie kitu, 
szaukia barasi, ragina skubė
ti. O kur bus buvęs, vis prie 
bobų prisistojas. Czia žinoma 
maloniau. Viena žodi, kita 
žodi, ir susideda visa kalbele. 
Toliau bejuokaujamos užnyko 
ponaieziui pirszti.

— Artinasi žiema, būtinai 
reik vesti, nes vienam szalta 
gidėti, ponaieziui bobos in- 
kalbinejo.

— Bepigu kad jus man 
parodytumet kur merga, man 
tikrai patinkama,, tarė urėdas 
lyg nulindęs. Bet žinau jog 
tokios man niekur nėra!

— O je, kiek ju yra! Juo
kėsi bobos. Deszimtimis, 
szimtais gali ponaitis iszsi- 
sk irti!

— Isz ko besi skirsi u? Vi
same pasaulyje viena, buvo, 
ir prigesintas akis atgręžę in 
Petronėlė. Kol ta težydejo 
nepamaeziau, kalbėjo toliau, 
dabar kitas, už mane laimin
gesnis, nuskynė lelija, prisi- 
riszo jos szirdele. Nežinau ar 
prisiriszo, tik pagavo, iki ne
pažinus man, iszplesze!

— 'Antaniene, pa sz a ū ke 
ruseziu balsu, eik pagrėbsty
ti vyrams po vežimu! O jus, 
bobos, szarpuokite, lyg pietų, 
turite sustatyti.

Saulele pakilusi kaitino 
kaip vasara.

Urėdas pinna, Antaniene 
paskui ji nuėjo. Tas eidamas 
kaip malūnas, be perstojimo 
liežuviu male:

— Ata-ta! Bent maža va
landėlė pavogiau vienas sau, 
nors per lanka pereiti su ma
no gražiausiąja. Mano nelai
me, tarė atsiduksejas. Daugi
nis laimingesnis, pavydžiu 
jam labai, ir skersomis žiurė
jo in Petronėlė. Ak, tu mano 
rože, lelija! Mylėtume mane 
kad asz tavo vyru bueziau?

— TOLIAUS BUS —

Mes milijonus ir bilijonus 
kiszame* ir pilame svetimiems 
krasztanas, bet savo atstovams 
bloga alga, mokamo! Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa. • U, S. A

— Ar nuneszei laiszka 
ant paczto, Mare?

— Nunesziau.
— O isz kur gavai pinigu 

ant markes?
— Inkiszau laiszka in 

skryniute teip idant niekas 
nematytu.
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ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
rzio iszimta isž Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 17' 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTa isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Kaganiszka 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.

NoJ.16—Istorija ape Siera 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N0.1lU= Apio 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, 15o.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktį 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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-

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 
įdreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

lapių, 20c.
No. 158 —A p i e Kapitoa&i 

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, Žvalgi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 1(X) puslapiu35c.

No.166—Apie Hunus Mal» 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 2()o.

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

No.l73—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davinėti Pinigus. 45 pus., 20o.

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

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

Kitokios Knygos

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

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

180 V”—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. i 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 Kristuso 
15c.

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

No.198—Gromata arba Mm- 
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. 35o.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

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., - 0. $. B



Sugautas Velnias
yRA sakoma sena pasakė i 

kad lyg’ Szv. Jonio visi žmo
nes meldžiasi, szaukia lietaus, 
bet neiszmeldžia, o po Szv. Jo
no ir viena boba, užkrosnyje 
atsisėdusi, bile tik paszuibžda 
vienus poterius, tuojau pra
kiura lyti.

Bet szimet nelabai teinvyks- 
ta toji pasąka. Ne tik Szv. Jo
nas parėjo, bet jau ir po Szv. 
Petro, o lietaus kaip nėra taip 
nėra. Saulele rodosi kartais 
insileidžia in debesius ir vejas 
szniokszczia, kaip priesz lietu, i 
paskui, ryto' meta, dėlto saule 
teka skaisti, spindanti, tar
tum iszsipraususi nakties rū
ke, ir vela kaitina per kiaura 
diena, neužstojama nei ma
žiausio debesėlio.

Visoki augalai ir žoleles, isz- 
kaitinti pavytusiais lapais, gu
li per diena ant iszdžiovintos 
žemes. Per nakti truputi atves
ta. Jos vešesniu ir ūkanotu 
oru ir vėl gaivejasi žemes žo
leles.

Diena, dar pusrycziai, sau
lele spėriai nudžiovino rasa ir 
vėl žolelių lapeliai nulinko. Že
me iszdžiuvo, saules inkaitoje 
spindėjo, n e t suskeldėjo. 
Dumbluotos pelkes visur su
stiro. i

Žmones skuba plusza sziena 
valyti, nes rugiai baltuoja ir 
baltuoja kas kart didžiau, 
pirsztu prikiszami užeis ir 
rugpiute. Ūkininkai linksma 
akia žiuri in rugius, nes nevie
nam labai trūksta jau duone
les; galėtu kur prie kalnelio 
jau prasipjauti kraikams, bet 
nelaime, vis tas szienas tebe- 
siipainioja. Darbas ant darbo 
lipa, ir mano žmones susiple- 
szyti. Szeimyna keikia kad Po
kaitis prapuolė; meilija so
draus lietaus, kad 'bent pasil
sėt galėtu. O ežia, prieszingai, 
kas ;dienai saulele rietą per 
skaistiteli žydra, kaip nušalno
ta, dangaus skliautai, tartum 
ugninais savo sparnais nusi- 
blaszkiusi visus debesėlius sau 
nuo tako.

Dvaro rugiu laukas jau vi
sai pabalo. Isznokusios var
pos visai nulinko, tartum ste
bisi in žeme, numanydamos 
jog netrukus reikes grūde
liams in žeme gryžti ir szalta- 
me kalėjime per žiema kentėti. 
Kita nebelaukdama žmogaus 
rankos, vėjo užgauta, iszbere 
savo grūdelius ir nusilengvi
nusi staczia atsistojo. Sziau- 
dai sudžiūvę net rausti ima ir 
vėjo linguojami szniokszczia 
szna'bždedami.

PonaSį insirežes pilvą, žiuri 
ant ežios atsistojas kaip urė
das dalija kumiecziaims mar
gius pjauti ir skaito pelną isz 
grudu: kiek vagonu galės pri
statyti in Ryga, kiek in Liepo- 
ju. Kad tik nepajustu Kursze- 
nu Žydai, nuo. kuriu jau se
niai yra pinigai iszimti. Ku- 
miecziams ir szeimynai užteks 
pasturlakų duonai!

Padalijo urėdas kiekvienam 
po tris margius. Darbo bus tri- 
mi dienoms, nes tiek dienu bo
bos turi iszeiti prie rugiu.

Liko dar baras rugiu. Urė
das klausiasi pono ka su tais 
daryti.

— Samdyti darbininkus, 
tarė ponas, nes rugiai byra, 
reikia skubinai pjauti!

Samdininku būrys, sustoja 
in eile, pjauna atkalnėje, per 
busvapsni nuo kits-kito atsili
kę. Kiekviename tarpe eina 

moteriszke kinkuodama, tar- 
tumi linksi vyrui, globoja kad 
neveiktu jos placziomis pra
dalgėmis'. Sklaido rankas, no
rėdama apkabinti jam, kojas, o 
tas inirszes kerta ir kerta kas
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Kaip kur tai nekurios 
moterėles, 

Labai troszko bažnytėlės, 
O kaip ja gavo tai dabai 

d ak ako, 
■ Ir dabar nekurios sako, 

Dau geriau mums buvo 
Kaip bažny ežios pas mus, 

nebuvo, 
Dabar ne tik bara mus' 

vyrai 
Bet bara ir kunigai.

Vyras sako neturiu dabar 
pinigu, 

Turiu neszt ant visokiu 
1 auku,

Asz szlebes ir skrybėlės 
geros neturiu, 

Pas savo kumetes pasirodyti 
negaliu, 

Nei in bažnyczia dabar 
neinleidžia, 

Už visokius daigiu 
pinigu geidžia, 

Szirdeles mano, visur ta 
pati kvaraba, 

Visur pinigu negana.
* * *

Jus mergicos isz 
Brooklyno, 

Po saliunas vežliojet, 
Per naktis su vyrais 

baliavojet, 
Jau didelis laikas 

susiprasti, 
Prie Dievos atsiversti, 

Ba tas negerai ir. 
nepadoriai.

* * *
Tik ta guzutes karsztis 

moterėles apėmė, 
Kad jau jais velneva 

suvis apėmė, 
Kaip tai vienam pleise - 

Carbono bobeles padūko, 
Kad net per kėlės edenas 

buvo be dūko.
Kelios funes šukele^ 

Visos baisiai apsivele, 
Biauriai susirupeziavo, 

Po tam per kėlės dienas 
dejavo.

* * *
Geri žmones tokiu baiku 

neiszdaro, 
Ka musu tautos kucai 

padaro, 
Kokis tai vaikinelis su 

mergele savo, 
In dideli miestą sude laisnu 

imti važiavo, 
Keli sporteliai su bambi]iu 

vijosi, 
Mat pagadyti Veselka; jiems 

norėjosi, 
Policijantai darbo gana, 

turėjo.
Kol tąja ruje iszgeniojo, 

Ant galo porele laimingai 
nuvažiavo, 

Laisnius greitai gavo, 
Ir porteliams nei gero. 

kartas toliau. Moteriszke, ne
perglabodama, isz apmaudo 
nusiviede pėda in sizali, vėl 
linksi ir vėl pėdus svaido. Nie
ko neveikdama, kiekviena ei
na ir eina inkandin savo vyro; 
viena mažiau, kita didžiau at
silikusi, velkasi paskui, kaip 
uodegos.

Pėdai renkasi in krūvas, sto
ja in gurbas. Geltoni vilnijan
tieji laukaki beveizidint pa
virsta pilka, plika ražiena, ei
lėmis g'ubu, kaip szaszais su
kapota.

Toliau po lauka sznabžda 
Viename ir kitame barelyje 
žmones, insilinde in rugius. 
iszkiszo\jau galva isz rugiu ir 
guba, tartum žvalgosi in nu
svirusias varpeles nepjautųjų; 
didžiuojasi suglaudusi in ku
peta pėdu buri; tupi iszsiputu- 
si kaip viszta, apgužusi viszte- 
lius. Apie tas brazda vieni vy
rai, nes paezios riszti su pus
rycziai s teateis.

Aprasota žeme žibėjo, bu
vo tekanezios saules spinduliu 
apiszviesta.

Bendra ežiomis bobos 
braukdamos rasą, iszsisklai- 
džiusios kiekviena sau, su 
puodeliais rankose, skleidžia 
nuo tako užgulusius rugius. 
Palikusio'S vienus vaikus na
mie, skuba in visos dienos dar
bu.

Saulele, slinkdama augsztyn 
skleidė kas kart didžiau in kai
tintus spindulius. Medžiu sza- 
szuoletis mažėjo, rasa nyko.

Petronelai Dauginieniai dar 
liuoisa koja. Nutekėjo pernai 
rudeni, grynai isz meiles. Abu
du be kokio turto. Per žiema 
sziaip taip su Petronėlės mo
tinėlės pagelba iszsi maitino. 
Ūkininkai bernus viengungius 
tesamdo; taigi ir Antanas 
Dauginis kaip vede paezia, 
niez-niekas isz ūkininku ne 
kalbinti nepakalbino tarnauti. 
Kur-gi dings? Reike lysti in 
dvaro bimbilynes ir per kiau
rus metus staeziai už pilvą 
vergauti. Dvarus mažne vi
sur Žydai valdo. Tarnauti Žy
dui. Antano kailis kratėsi. Pa- 
kumulsziu dvaro ponas tegy
veno dar be Žydo. Todėl An
tanas, nieko nelaukdamas, prie 
jo nuėjo stoti. Jaunas, sveikas 
tvirtos stovylos, patiko ponui 
gal būti geras darbininkas, ne
truko susiderėti. Nelaukdamas 
nieko, paemes dvaro arklius 
vienu ’vežimu atsikraustė.

Dabar jau puse metu kaip 
susidėjo Antanas su Petronė
le. Nors vargiuose, nors kruvi
nai dirba abudu del duonos 
kąsnelio, vienok tarpe saves 
dar žodelio1 nesusikeite.

Szirty paszokusi pramojo 
skubinasi pusryti, prie duriu 
prikabino spynele, rakteli in 
kiszeniu, kažin ka kukuli insi- 
vele in skreitą puodeli in ran
ka, lekia kone tekina, nes ir 
taip jau nuo kitu pasiliko. Ap
sižvalgė ant alnelio.

Antai raudonuoja veste. 
“Tai mano Antanėlis,” bėgda
ma galvoja, “vargszelis tas 
mano! Kada, jau prie darbo?! 
Szirdele jau jam nusmoko. O 
asz guliu, kaip kiaule! Kas-gi 
kaltas? Ko nepažadino iszeida- 
ma.s, reikes isžbarti.”

Per kelis žingsnius nuo tako 
inremes lazda in pasturgali, 
urėdas pusiausedoms stovėjo 
netoli vieno statipetojo. Parei
nant Petroneliai, nuo kojų ligi 
galvos perleidęs ja akimis, ta
re tam žmogeliui:

— Tokios gražios mote- 
riszkes dar nebuvau mates 
kaip ta musu Dauginiene. Be
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reikalo tokia jauna nutekėjo, 
vestesni butu gavusi vyra. Tai 
lele buvusi mergina! O vyras, 
et, tiktai pajuodėlis., visai ne 
jai, ne tokio ji bufusi verta.

Tuos žodžius Petrone aisz- 
kiai girdėjo eidama: pavojui 
buvo ir urėdas balsu kalbėjo. 
Ka atsake tas žmogelis, nebu
vo girdėti.

Po valandėlės dar nugirdo:
—- Visas mergos turtas, 

gražumas. O per ja gražesne^ 
niekur tiktai nėra.

Nejuoziomis. iszgirsti urėdo 
žodžiai giliai insmego Petro
neliai in szirdi, darydami dve
jopa inspudi, nustebimo ir 
džiaugsmo. Toks netikėtas pa
gyrimas visa ja sujaudino. Su
lengvino1 žingsnius ir virpan- 
czia szirdimi, deganezionus 
akimis klausėsi, isztempusi 
ausis, ar nenugirs dar koki 
gražu urėdo žodeli. Nieko ne
girdėt. Velei pasijudino grei- 
cziau įbėgti.

Pribėgusi prie krūvos pėdu, 
pastate puodeli, iszriszo rysze- 
Ii ir staeziai puolė i u glebi An
tanui. Tas, apsikabinės, my
luodamas tarė:

— Mano mažulėlė, jau at
bėgai! Sziandien nepasiilgsi u, 
busime kartu per diena.

— Taip ketinau bartis ant 
tavęs, Antanėli. Kailp ežia reik 
dabar pradėti? Sėskis, valgyk, 
turbūt jau gerai praalkai ? To

ki plota jau nupjovės!
— Už ka žadėjai bartis, 

Petrele? Klause Antanas, im
damas puodeli.

— Kam nepažadinai ma
nės iszeidamas? Dar ir langus 
užleidęs! Paszokus, man to
kios szoros! Visos jau iszviru- 
sios, neinmanau kur pulti. 
Taip supykau, žadėjau ne pus- 
rycziu tau -neatneszti.

— Dėlto taip skaniai ir 
iszvirai supykusi, juokėsi An
tanas, sėsdamas valgyt.

— Tau visada skanu, nors 
butu visai juoda putra. Ir szia 
dien nelaime man atsitiko: be
skubėdama paliejau daugiau 
negu puse pieno. Pasiliko juo-
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da bulviene, o jam vis gerai, 
vis skanu!

— Nors ir juoda, bile tik 
tavo virta! Tarė Antanas, 
s r e 1x1 am as bu 1 v i en e.

Vėjelis puksznojo, varinėda
mas pilkus ir gelsvus deibesiu 
k u kuli ukus.

Petroselei urėdo žodžiai be 
paliovos skambėjo galvoje, to
dėl atsisėdusi prieszais, žiūrė
dama in Antąna, maustė:

—1 Kaip tie poniszkieji 
greitai pamato viską,! Kaip ir 
tas urėdas, rodos, nesistebi in 
žmogų vienok mato kas gra
žus, kas ne. Teisybe, Antanas 
labai pajuodęs. Tuo pažinimu 
rodės be galo gražus, o dabar 
et, tiktai! Bet jis mane dide
liai myli. Urėdas sako: ne to
ki butu gavusi. Tiesa, atsitin
ka kartais. Juk ir Birute dai
nuojame, prasta mergele, ku- 
nigaiksztis del gražumo pa
emes. Dabar to nėra! Vėl sa
ko: “Tokios gražios dar ne
buvau mates,” ir szyptelejo, 
rodos kad ežia kokia, iiszrink- 
tine buGziau. 'Szluostesi kakta 
ir kasa pasitaisė. “Mergos vi
sas turtas, gražumas.” Tiesa, 
juk ir Antanas ne turtus eme. 
O kas žino, kad dar 'bueziau 
mergoms pastigusi, gal ir 
butu doresnis atsitikęs? Bent 
rasi butu nereikėja tu dienu 
pikiuoti? Urėdu paezios po 
dvarus, antai, kaip ropienes,

-----------  -------- - ----
be jokio darbo. Patys taip* 
pat, iszsisprende vaikszczio- 
darnį, duona ėda dykai. O tas 
mano vargszas, n'usidirbesi, 
kaip skaniai srebia! Prie ūki
ninko geriau buvo pavalgęs 
ir lengviau dirbo, o dabar, 
viskas sunkiau! Ko ta meile 
nepadaro! Atnesza laime, bet 
kartu ir in varga instumia!

Antanas, pastatęs tuszczia 
puodeli, nusibraukė uostus ir 
persižegnojais tarė: ’

— O tai dabar su medum 
pavalgiau! Dėkui, Petrele, 
sveika skaniai iszvirusi. Die
vas gyvas tau užmokės. Ko
dėl nieko neszneki? Ai- pyks
ti ant manes?

—i Ant tavęs pykti, Anta
nėli? Kad asz kaip galecziau 
dangų prilenkti ir tave tenai 
inkelti! ,

— O asz inszokes ir tavė 
insitraukeziau!

Juokeisi albudu. 1
Petronėle, atrėmusi savo 

karszta galva in Antano kru
tinę, žydrias akeles paskandi
no tolybėje. In karsztus del
nus nutverusi jo ranka, dre- 
baneziu balsu tarė:

— Žiūrėk Antanėli, in nu- 
p jau tusius rugius. Kaip tos 
gubos, gražiai surikiuotos iii 
eiles, stovi pavieniui prieszais 
kita-kitos, taip danguje, rasr- 
tumem aniuolus, sustojusius 
eilėmis priesz Augszcziaiusiojo 
Majestota, lygiai tailp-pat kaip1 
tos gubos, nulenktomis galvo
mis garbinanezius Sutvertoja.

Tamsios žaibuojanezios An
tano akys atsigręžė in gubas.

— Anuiolus kas žino kada 
pamatysime, tarė, o tos gubos 
rodosi, kaip tik kareiviu ei
les, surikiuotos priesz kara
lių. Pjovėjai sklaidos, kaip vy
resnieji, eina pirma, taisydami 
burius in eiles o urėdas stovi, 
kaip karalius. Toliau už lauko 
miszkas augsztesnioms ir že- 
mesnioms virszuuemis atsimu- 
sza priesz saule, kaip koki 
miesto boksztai, bonios kami
nai, sodai.

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Žinios Vietines
— Ruduo.
— Subatoj pripuola Szv. 

Vaclovo, o Tautiszka Vardine: 
Visgirde. Ir ta diena: 1914 m., 
Vidurinėje Lenkijoje, Rusai 
pere jo per Vokietijos rubežiu, 
linkiu Poseno, bet Vokiecziai 
juos ežia sulaikė in Vengrija; 
1946 m., Graikijos Karalius 
Jurgis Antrasis sugryžo in sa
vo kraszta ir užėmė sostą; 
1939 m., Naciu-Sovietu sutar
tis sudaryta, jie pasidalino vi
sa Lenkija; 1924 m., • Ameri
kiečiu lakūnai apskrido, ap
lėkė aplink visa pasauli ir ke
lione Laigė Seattle mieste.

— Vietines Politiszki Rin
kimai (Election Day) pripuo
la Utarninke, Lapkriczio Nov. 
5-ta diena. Taigi turime pra- 
neszte, kad ponas Vincas Le- 
zauskas isz pirmo vordo, vela 
yra Kandidatas ant Ko-nsul- 
mono Pirmam Vorde. Jisai 
yra Lietuvis ir skaitosi kaipo 
vienas isz musu ateiviu žmo
nių. Todėl, Lietuviai turi laibai 
gera proga iszrinkti poną Le- 
zauska ant Konsulmono. Jis 
yra: “'Teisingas, Tinkamas, 
Kandidatas pildyt ta urėdą!” 
Ponas Lezauskas yra Visu 
Prieteliu Vyras! Jisai praszo 
jusu Balso ir Paramos. Acziu.

— Czedinimo laikas pasi
baigs Nedėliojo, todėl laikro
džiai ir laikrodėliai turi Luti 
atsukti Viena, valanda atgal 
(Eastern Standard Time).

— Pareita Nedeldienyje 
apie 8:30 valanda vakare, du 
vaikezai isz Mali ano jaus, Da
nielius J. Kluczinskas, 18 me
tu amžiaus ir jo broliukas Ti- 
motietis, 14 metu amžiaus li
kos sužeisti automobiliu nelai
mėje ir likos nuveszti in Ash
land ligonbute del gydymo. 
Tyrinėjimas padaryta per po
licija sako kad nelaime atsiti
ko arti Girardvilles ant kal
no Flicker Hill, kai vaikežiu 
automobilius nulėkė nuo kelio 
ir trenke in stulpą.

— Kita sau vaite: Nedelioj 
pripuola szesziolikta Nedelia 
po Sekminių, ir Szv. Mykolo 
Arkangelio, o Tautiszka Var
dine: Vilkailis. Taipgi ta die
na: 1536 m., Lietuvoje ap
skelbta instatymai.

—• Musu senas skaitytojas, 
ponas Reimundas Milius ir 
jo draugas ponas Adol'pas Va- 
lulik, isz Minersvilles, motora- 
vo in miestą su reikalais ir 
prie tos progos ponas1 Milius 
atnaujino savo prenumerata 
ant kito meto. Acziu už atsi- 
lankyma.

—Panedelyje pripuola Szv. 
Jeronimo, dakt., o Tautiszka 
Vardine: Bytaute. Ir ta diena: 
1938 m., sukaktis Mueneheno 
sutartis, kai 'Czekoslovakijos 
Sudeten žemes buvo pavestos 
Vokiecziams. Anglijos Minis- 
teris Neville Chamberlain, 
pargnybdamas isz tos konfe
rencijos, savo žmonėms pasa
kė: “Asz parneszau jums tai
ka musu laikams.” Nors be
veik visi baisiai pasmerkė 
Anglijos Minister! Chamber
lain už jo toki Vokiecziams 
Naciams nusileidimą, bet tu
rime atsiminti kad musu Prez. 
Franklin D. Rooseveltas labai 
ji ragino, jam patarė ir ji net 
grasino, kad jis taip turi pa
daryti.

— Utarninke prapuola pir
ma diena Spalio (Oct.) taipgi 
Szv. Remigijų, o Tautiszka 

Vardine: Mastis. Menesis pa- 
szvenstas ant garbes Paneles 
Marijos Rožancziavos1. Ūki
ninku priežodžiai del Spalio 
menesio: Rudens skaidres die
nos gabena veik veja ir snie
gus. Jeigu zuikelis ilgai vasa
ros kaili dove ja, tai ir žiema 
dar toli. Jeigu Spalio menuo? 
szaltas tai ateinaneziame mete 
nebus kirmėlių gadinaneziu 
kopūstu; 1943 m., Amerikos 
Penktoji Armija inmarszavo 
in Italijos miestą Naples; 1946 
m., vienuolika Naciu buvo pa
smerkti mirties bausme ant 
kartuvių, už kariszku prasi
kaltimus, o dvyliktasis Marti
nas Bormann, kuris nebuvo 
sugautas ir 'buvo pasmerktas 
taip butu pakartas; 1883 m., 
Amerikos paczto sztampos bu
vo atpigintos nuo trijų centu 
ligi dvieju centu; 1918 m., 
Amerikiecziai iszmoko nauja 
žodi: “Influenza arba Flu.” 
Ta liga parsivežt! musu karei
viai isz karo franto.

BUS SURASZYMAS 
LIETUVOJE

VILNIUS. — Eina gandai 
kad už keliu metu visoj pa
vergtoj Lietuvoj, ir visuose ki
tuose Sovietu pavergtuose 
krasztuose bus vykdomas vi- 
sotinis visu gyventoju sura- 
szymas, suskaitliavimas.

V. Grikaite, isz apyskaitų 
sztabo primena visiems isz 
anksto kad kiekvienas turės 
užsiraszyti ir pasakyti savo 
tautybe ir savo gimtąją kalba.

Kiek mums suprantama, tai 
klausimas kaslink tautybes 
bus tuszczias ir nebereikalin
gas, nes jau ir dabar Lietuva 
yra Sovietu skaitoma kaipo 
nuosavybe ir Rusijos dalis.

— Geriausia rodą ant se
natvės yra: Užmirszt kad bu
vai jaunu, ir volei neužmirszt, 
kad jau ne esi jaunu.

----- o-----
— Jeigu pinigą ir sveikata 

žudysi, tai ant senatvės dejuo
si.

Anglijos Greiti “Jct” Eroplanai

Anglija yra pasirengus 
pasiunsti savo geriausius ir 
greieziausius “Jet” eropla- 
nus isz Aldergrove, Airijos 
ir kitu krasztu in Pinecastle 
Florida in lenktynes su ki
tais eroplanais. Czia Angli
jos greieziausi ir geriausi 
eroplanai: Virszuj, “delta
wing Vulcan jet. didžiausias

:: JUOKAI
Dantistas — Ar galiu ma

tyti ponia?
Tarnaite — Ne, ponia ser

ga ant dantų.
Dantistas — Tai negali

mas dalykas, nes asz turiu 
jos dantis savo kiszeniuje.

Juozas — Tai ve! To dar 
nežinai?

Nugi jeigu taip smarkiai 
sukasi žeme, tai suszila ir 
prakaituoja.

Sūnūs — Teveli, asz ant 
tos mapos negaliu rast 
Maskvos.

Tėvas — Kaip gali rast, 
kad mete 1812 Prancūzai su
degino ji.

Musu Mokslincziai

Jonas skaitės kelis kartus 
geografija, pasakoja Juozui 
jog žeme viena karta apsi
suka in dvideszimts keturis 
valandas. Juozas klausė to
liau: • A

— Nugi isz kur rasa ima
si ant žemes?

—Ka turite ant piet?
— Kopūstu su deszra.
— Ko daugiau?
— Deszru be kopūstu.
— O ko daugiau?
— Hum, hum.

hagen uosta, dabar yra para- 
sze Prezidentui Eisenhoweriui 
laiszka, praszydami pavelini- 
mo atvažiuoti in Amerika, czia 
dirbti ir apsigyventi.

Vienas isz tu pabėgėliu ko
misijos sako kad keturi, kurie 
yra pabege nuo to “Batory” 
laivo, pereita sanvaite buvo 
pasikalbeje su Amerikos Am
basadorių, Vai Peterson, kuris 
buk prižadėjęs juos užtarti ir 
Prezidentui patarti kad jiems 
butu pavėlinta czia atvažiuo
ti.

LAISVE LIETUVOJ!
(Komunistiszka)

VILNIUS, LIETUVA. (Pa- 
vergta) — Komunistu radijas 
isz Vilniaus, Rugpiuczio 22-tra 
diena garsiai ir placziai bliau- 
be apie tikėjimo būkle, laisve 
pavergtoje Lietuvoje.

Anot to, Maskvos valdomo 
ir vedamo radijo visi Lietu
viai gali tikėti ar netikėti, ir 
visi nauduojasi Sovietine kon
stitucija. (Argi ne tukstan- 
cziai del tos paezios konstitu
cijos nebuvo galvas paguldine 
už savo tikėjimą?)

Inrodinti kad tikrai Lietu
voje randasi pilna tikėjimo 
laisve, to radijo kalbėtojas pri
mine kad Lietuvoje ir dabar 
randasi penki Vyskupai, Ku
nigu Seminarija, Kaune; para
pijose randasi virsz tūkstantis

Lietuviszkoje Restauracijoje

— Norints savo mažai tu
rėsi, tai ir isz to džiaugtis gali.

— Tankiai mirszta nesuti
kimas negu prietelis.

40 LENKU NORI 
ATVAŽIUOTI

p .

COPENHAGEN, DEN. - 
Apie penkios deszimts Lenku, 
isz szeszios deszimts asztuoniu 
kurie pabėgo isz Komunistu 
Lenku “Batory” laivo, kai tas 
laivas buvo sustojęs in Copen- 

tokis eroplanas ant viso 
svieto. Apaczioj, “four-jet 
medium bombneszis” Val
iant. Szitiedu eroplanai yra 
isz penkių tokiu eroplanu 
kuriuos Anglija pas mus 
dabar siunezia in lenktynes 
ir rungtynes, kurios invyks1. 
Floridoje.

□ o o

— Laiminga yra toji mo
tore kuri žino būda savo vy
ro, tai vis suranda takeli in jo 
szirdi.

‘ 1 ■

— Žmonys tik tada dažino 
kad paseno, kada kojų prade
da nepavilkt.

Kunigu; kad po Komunistu 
priežiūra yra iszleista gera ir 
graži maldaknyge; kad galima 
insigyti Katalikiszkas kalen
dorius; ir kad kelios bažny- 
czios jau yra patašytos ir per
statytos.

Jis labai piktai puolėsi ant 
Vyskupo Vincento Brizgio, 
Praloto Albavicziaus, Balkuno 
ir kitu, už pastangas sutverti 
fondą Kataliku Bažnycziai at
statyti, ir už kalbas apie per
sekiojimus.

Jis priparodino, ar mislino 
kad jis priparodina, kad jokio 
persekiojimo czia nesiranda, 
pabrėždamas ir paskelbdamas 
su Vyskupu Teofilių Matulio
niu, kurio atsakymai buvo isz- 
riežinti ant plokszteliu.

To radijo kalbėtojas sako 
kad Vyskupas Matulionis, pra
dėjęs savo asztuonios deszimts 
penktus amžiaus metus, yra 
pareiszkes kad jam Lietuvoje 
gera ir malonu. Anot to radijo 
kalbėtojo, Vyskupas Matulio
nis gyvena netoli nuo bažny- 
czios Birsztone; jis ilsisi ir gy
dosi. Nedeliomis jis dalyvauja 
pamaldose bažnyczioje.

Praėjusiais metais ji buvo 
aplankęs Vyskupas K. Palta
rokas, kuris tada sirguliavo. 
Sziais metais Vyskupas Matu
lionis buvo aplankęs Vyskupą 
Paltaroka, Vilniuje, ir radę ji 
sveika ir linksma.

Be to, Vyskupas T. Matu
lionis minėjo, kad Lietuvoje 
yra renkamos aukos Marijos, 
Taikos Karalienes Bažnycziai, 
kuri, rodos, statoma Klaipėdo
je.

Bet visa tai tas radijo skel
bėjas sako kad Vyskupas Ma
tulionis yra pasakęs. Kažin ka 
mes iszgirstume, jeigu butu 
pavėlinta paežiam Vyskupui
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Phil Rizzuto salutes 
the Newspaperboy!

Phil Rizzuto, “heart of the Yankees” from 1941 
to 1955, played in 52 World Series games, more 
than any other player, was elected the American 
League’s most valuable player in 1950, is very 
active in youth work in his home town. Hill
side, New Jersey.

‘I’ll certainly add my cheers,” says Phil 
Rizzuto, “to those for the newspaperboy 
on Newspaperboy Day.”

“These youngsters want to learn to earn 
their own way. They’re developing quali
ties of loyalty, perseverance and faithful
ness to duty. And they’re already demon
strating foresight and thrift. Many of them 
are planning ahead for college educations 
or independent lives in business for them
selves by investing in U. S. Savings Bonds 
and Stamps.”

The Treasury Department joins Phil 
Rizzuto in saluting the newspaperboys. 
These young men have distributed over 
40 million pieces of information about 
TJ. S. Savings Bonds. And thousands of

them are investing in Savings Bonds and 
Stamps—helping to insure America’s 
future and theirs.

Savings Bonds are one of the wisest 
investments any of us can make. They pay 
3%% interest when held to maturity, can
not be lost, stolen or destroyed and are 
as safe as the rock-hard faith of millions 
of Americans.

Put your money to work for you the 
Savings Bond way. Join the Payroll Sav
ings Plan where you work or invest regu
larly in Bonds where you bank.

Part of every American’s 
savings belongs in 

V. S. Savings Bonds

The V. S. Government does not pay tor this advertisement. The Treasury Department thanks, 
for their patriotic donation, the Advertising Council and
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Matulioniui per laisva radija, 
kaip Amerikos radijas prabil
ti?

Bet jeigu Vyskupas Matu
lionis ir pats kalbėtu per ta 
Komunistu valdoma radija, 
mes jo žodžiams neintiketume, 
nes tie Komunistai velniu pri
siėdė ir gali kad ir gyva žodi, 
isz žmogaus iszspausi, privers
ti, iszkriepti ar permainyti. 
Mes tik tada kad ir Vyskupui 
tikėsime, kai jis gales laisvai, 
be jokios baimes per laisva ra
dija, laisvame krąszte mums 
pasakyti ka jis yra mates ir 
ka jis yra pergyvenes, ir kaip 
jam gera ir malonu po Komu
nistu botagu.

JUODUKU PIRMA 
DIENA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sakyti in klausimus.
Antra klase buvo manksz- 

tymo klase, bet kadangi asz su 
savimi neturėjau tinkamu dra
bužiu, tai asz tik stovėjau ir in 
kitus žiurėjau.

Kita klase buvo Anglu kal
bos pamoka. Ir czia asz tik sė
dėjau ir klausiausi. Mokytoja 
nei vieno isz musu neprasze 
in klausimus atsakyti.

Paskui, per pietus, visi mes 
buvo paszaukti atgal in virszi- 
ninko ofisą, kur mums buvo 
pasakyta kad mes busime visi 
iszvesti isz tos mokyklos.

Niekas nesistenge mus 
muszti ar iszvyti, nors mes gir
dėjome kai Balti mokiniai 
garsiai in mus szukavo už vir- 
szininko ofiso duriu. *.

Ant rytojaus visiems buvo 
duota žinoti kad mums neva
lia gryszti in ta mokykla.

NETEKS SAVO
PASZPORTU 

JAUNIEJI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

žinoti ar valdžia gali Ameri
kos piliecziui uždrausti kur ir 
kada važiuoti. Bet tas klausi- ' 
mas jau buvo atsakytas augsz-- 
cziausiame teisme, kuris pasa
kė kad Amerikos pilietis turi 
pilna laisve važiuoti kada įr 
kur jis nori, su saiku ir su pro
tu. Jeigu jo tokis važiavimas 
sudaro pavoju visam krasztui 
ar padeda kliūtis valdžios Už
sienio politikai tai pilieczio 
teises baigiasi.

Czia klausimas opesnis, di
desnis ir svarbesnis, negu isz 
virszaus iszrodo. Amerika ne- 
pripažinsta Komunistiszkos 
valdžios; vis skaito Chiang 
Kai-šheka ant Formosa salos,’ 
kaipo Kinijos vaidintoja, ir vi
sai ir visiszkai neprįpažinsta- 
Komunistiszkos Kinijos. Szi-r 
tas klausimas yra svarbus- 
Tautu Sanjungoje, kur jau ke
li metai atstovai ginezinasi 
apie ji. ‘ -

O dabar keli jauni pienbur
niai, studentai, moksleiviai ir 
taip sau keleiviai susimislino 
užimti musu dipliomatu, lega
tu, ambasadorių ir atstovu 
darba ir važiuoti, kur net ir 
musu laikrasztininkams iki 
sziol nebuvo valia važiuoti.

Neskaitant ir nežiūrint in 
dipliomatinius klausimus, tik 
pažiūrėkime kas butu jeigu tie 
karsztagalviai butu buvę su
imti ir sulaikyti Kinijoje, kaip 
daug kitu buvo ir yra sulaiko
ma. Kas tada butu? Amerika 
neturi jokios atstovybes Ko- 
munistiszkoje Kinijoje ir rie- 
begaletu stoti jiems in pagėl- 
bą, negalėtu pareikalauti kad 
jie butu paleisti.

Tada visi jie ir ju tėvai gi
mines ir draugai baisu lerma 
iszkeltu, valdžios reikalautu 
kad valdžia ka nors darytu. 
Ka ar ko jie norėtu? Kad musu 
valdžia savo kariszkus laivus 
ir savo kareivius ir marinus 
pasiunstu in Komunistiniszka 
Kinija tuos durnius iszlaisyin- 
ti? Ar jie norėtu kad Amerika 
kara paskelbtu priesz Komu
nistiszka Kinija ir taip pasi
kviestu ir Sovietu Rusija in ta 
kara priesz save?

Mums iszrodo kad tie karsz
tagalviai jaunieji turėtu gauti 
daugiau negu tik kad jiems 
paszportai butu atimti, bet jie 
turėtu būti nubausti, kad jie 
suprastu kad musu valdžia 
pareina isz Vaszingtono, o ne 
isz puskeptu gaivu.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir lindimas 
apie Jezu Kristų. ‘

Per paczta, 25 Centai.
SAULE • Mahanoy City, T*.

Trys Istorijos
Apie Irfynda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius .iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

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




