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M 69 METAS

Knygyną; 15 Sukilėliu Žuvo, Sako Yra Daug 
Nuveikęs

Susikirtime Su Policija
TRIPOLI, LEBANON. — 

Gauja kuri yra priesz valdžia 
sudegino Amerikos paczta ir 
knygyną ir susikirto su polici
ja ir su kareiviais.

Valdžia paskelbė kariszka 
tvarka visame mieste, ir insa- 
ke visiems liktis savo namuose 
ir nepasirodinti ant ulycziu va
karais !

Nepatikrintos žinios prane
šta kad penkiolika ar daugiau 
tu sukilėliu žuvo ir apie szim- 
tas dvidsezimts penki buvo su
žeisti. Nei vienas Amerikietis

nebuvo sužeistas.
Sukilėliai sudarė baisu ler- 

ma ir riauszias kol armijos 
tankos ir kareiviai pribuvo ir 
juos iszvaike.

Tai buvo antras suksimas in 
dvideszimts keturias valandas, 
Tripoli mieste.

Sukilimai prasidėjo kai kai
riosios puses redaktorius buvo 
nugalabintas. Szito redakto
riaus laikrasztis baisiai puolie
si ant Prezidento Camille Cha- 
moun ir Premieriaus Sami ei 
Sohl.

Valdžios prieszai paskelbė 
bendras straikas ir insake vi
siems sztorams užsidaryti. Bet 
tos straikos nepasiseke.

Tie sukilėliai apdaužė Ame
rikos Konsulato ofisus, bet 
tuose ofisuose tuo laiku buvo 
tik vienas darbininkas. Paskui 
jie padege kelis didelius namus 
ir viena fabriką. Jie padege ir 
apvogė viena sztora, kur buvo 
parduodami karabinai ir kiti 
ginklai.

Isz Amerikos
NAUJAS PAVOJUS

Namie Darytos 
Rakietos

BOSTON, MASS. — Keturi 
■jaunieji mokslincziai kurie 
stengiesi pasigaminti namie 
rakietas, panaszias in tas val
džios gaminamas rakietas, už- 
simusze, Bostone. Ir daug kitu 
yra susižeidė ir apsideginę. 
Taip pranesza National Fire 
Protection Organization ap- 
draudos kompanija.

Asztuonios deszimts penki 
vaikai ir jaunieji, ir du suau
gusieji žmones buvo 
nuo Kovo 

. Balandžio 
nuo tokiu 
rakietu.

sužeisti 
pirmos dienos iki 
penkioliktos dienos, 
namie pasigamintu

UGNIAGESIS
PRASZALINTAS

pribuvo ir stengiesi ji atgai
vinti ir paskui nuveže in Pres
byterian ligonine. Bevažiuoda
mi in ta ligonine, vienas ug- 
niagesis vairavo automobiliu, 
o ugniagesis Dillon sėdėjo už
pakalinėje sedyneje su tuo jau 
nebegyvu žmogumi.

Policijantas Edward Pour
run, vienas isz tu policijantu 
kurie buvo radę ta žmogų su
kniubusi savo automobilyje, 
patemijo kad jo kiszeniuje bu
vo konvertas, vokas su dvide- 
szimts szesziais doleriais.

Ligoninėje tas policijantas 
pamate kad tas vokas, tas kon
vertas yra dingės. Jis tuojaus

pranesze savo virszininkams, 
kurie tuojaus pradėjo tardini- 
mus ir ta ugniagesį suseke.

PACZTORIUS
BE PACZTO

Posėdžiaus Pacztoriu
Seime

Dausu Mokslinczius

NATURAL BRIDGE, VA. - 
Pacztorius F. R. Moon, isz 
Warminster ves National Lea
gue Pacztoriu Seimą ir posė
džius, in Warminstre, nors 
pacztas buvo iszkasavotas 
.jis dabar yra pacztorius 
paczto.

Jo pacztas buvo uždarytas 
i už tai kad tenai buvo visai ma- 
. žai biznio ir valdžiai per daug 
I kasztavo palikti ji atdara.

jo 
ir 

be

PHILADELPHIA, PA. —
Ugniagesis gavo “sakti” kai į 
jis prisipažino kad jis buvo pa- j 
sivoges dvideszimts szeszis do- ■ 
lerius nuo numirėlio.

Trisdeszimts vieno meto am
žiaus ugniagesis, Lawrence C. 
Dillon buvo suaresztuotas, kai 
jis prie tos vagystes prisipaži
no.

Ugniagesiu komisijonierius į 
Frank L. McNamee tuojaus' 
paskelbė kad tas ugniagesis 
yra pravarytas isz savo vietso, ■ 
ir jokiu budu negales kada; 
nors būti priimtas vėl in ug
niagesiu eiles.

Ugniagesis Dillon su kitu 
ugniagesiu, Thomas Cumm
ings buvo policijantu paszauk- 
tas kai tie policijantai užtiko 
68 metu amžiaus Claude Ed
monds negyva savo automobi
lyje.

Roy W. Johnson, Apsau
gos Sztabo del Rakietu Ad
ministracijos direktorius at
vyko in Vaszingtona pasi
tarti su Valdžios atstovais, 
kaslink pavedimo daug to 
darbo kaslink intaisu rakie
tu in dausas civiliniems 
žmonėms. Jis sako kad 
daug daugiau butu galima 
nuveikti, ir daug greieziau, 
jeigu fabrikantai ir biznie
riai butu pakviesti in talka 
gaminti tuos pabūklus, kaip 
Rusijos szputninkus ar mū

Tiedu ugniagesiai greitai su ginklus.

PARYŽIUS, PRANCŪZIJĄ 
— Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles, iszskrido isz Pa
ryžiaus, namo in Vaszingtona, ' 
užbaigęs savo darba Europoje. 
Jis sako kad jo kelione po Eu- j 
ropos krasztus buvo labai pa
sekminga.

Jis dabar lekia isz Paryžiaus 
staeziai in Minneapolis, Min-; 
nesota, dalyvauti Minnesotaį 
szimto metu sukaktuviu iszkil- 
mese, kur dalyvauja jau kelios 
Europos gražios ir jaunos ka
ralienes.

Amerikos Sekretorius daly
vavo North Atlantic Treaty 
Organization Užsienio Minis- 
teriu posėdžiuose, Copenhagen 
mieste, paskui trumpai susotjo: 
in Vakaru Berlyną, isz kur at- ■ 
skrido in Paryžių, pasikalbėti 
su trylika Amerikos Ambasa- į 
dorių isz invairiu Europos 
krasztu.

MERGINA 2 MYLIAS 
SZLIAUŽE

Nusilaužė Peczius
Ji Puolė

Prezidentas D. Eisenhow- 
eris su savo žmona atsilankė 
in Generolo Robert E. Lee 
senus ir ’puosznius namus in 
Stratford, Virginia. Jodu 
ežia po tuos namus vedžioja 
Ponia Pratt Thomas, (vidu-

ryje). Jie ežia žiuri in 
bai sena sziepa del indu kaip 
torielku ir puodu.

Viename kambaryje jiedu 
rado sena dideli puodą, ku
riame Generolas Lee virda- 
vosi sau sznapsa.

la-

TRŪKSTA LAKUNU

JUNEAU, ALASKA.
Mary Morris, beeidama

VAGIS APSLOBO

in

Kai BONN, VOK. — Vakarines;
Vokietijos Lakunu Sztabas ne- 

i turi gana lakunu, ir tie kurie
. ■ tenai randasi nėra susipažinę

— 1 su naujausiais eroplanais.
sauį Užtai dabar Vakaru Vokie-

viena per kalnus nukrito apie ... , . . . . .1 r i tijos valdžia kreipiasi m Ang-
\ dvideszimts pėdu in upes grio-1 Ministeri
j vi ir nusilaužė peczius. '

Ji isz pradžių szaukiesi pa-
1 gelbos, bet jos szauksmus atsa-i 
i ke tik atgarsis kalnu ir slėniu.

Ji pradėjo visomis keturio-
■ mis szliaužti namo. Jai eme ke
turias valandas parszliauszti 
namo ir prisiszaukti pagelbos.!
Ji dabar randasi Juneau ligo-Į 
nineje, kur daktarai tikisi jai 
peczius sutaisyti.

Ji yra duktė Lee Morris, lai- 
i vu statytojo, kontraktoriaus 
i tame Juneau mieste.

lintu Vakaru Vokietijos Lakū
nu Sztabui szeszios deszimts ar 
szimta lakunu, kurie Vokie- 
czius lakūnus pamokintu.

Daug Amerikos lakunu visa 
pavelinimo nesipraszydami ar 
savo valdžios visai nepaisinda- 
mi, važiuoja in tolimus krasz
tus ir tenai ima darbus vairuo
ti eroplanus ar kitus mokinti. 
Jie deszimts ar dvideszimts sy- 

ne-ir praszo kad Anglija pasko-1 kiu daugiau tenai uždirba 
gu AmeriKoje.

! OROVILLE, CALIF. -
Vienas vyras buvo atėjės

■ banka ir buvo pareikalavęs pi
nigu. Jis buvo vagis.

Dvideszimts trijų metu am-' 
žiaus Ponia Pat Thelander bu- j I71VIY 41 VT
vo jam jau iszskaiczius tris .N 11^1x1
tukstanezius doleriu, kai jis NO 68 KAPUS i 
staiga pranyko isz bankos lan
go. Ponia Thelander ant galu 
pirsztu pasistojo pamatyti kas

i ten atsitiko ir pamate kad tas 
' vagis yra susmukęs ant banku' 
; grindų. Jis buvo apslobes, 
- nuo bado.
■ Tai atsitiko in Bank of Ame-
i rica. Paszaukti policijantai ji 
isz bankos iszsinęsze.’ ' I

Jo kiszeniuose jie neberado 
jokio karabino ar ginklo, tik 
du centu.

Kai jis atsipeikėjo kalėjimo 
ligoninėje, jis policijantams 
pasakė kad jis yra Timbthy J. j 
Mahoney, 49 metu amžiaus, be- i 
darbis ir buvęs Armijos Sar- 
žentas,

Platinkit “Saule”

LODZ, LENKIJA. — Sze- 
szios deszimts asztuoni Žydu^

■ kapai buvo Lenku iszniekinti, 
I per sukilimą priesz Žydus. Tai 
buvo didžiausias ir triuksz-

! mingiausias priesz Žydus suki
limas Lenkijoje per visus me
tus.

Lenkai iszgamos iszvarte 
paminklus, kitus apdaužė ar 
aptersze didžiausiose Žydu ka- ) 
pinese Lbdz mieste.

Jie tuos kapus pradėjo viso
kiais budais iszniekinti, kai tik 

; Žydai tenai buvo atnesze keliu 
szimtu Žydu pelenus tenai pa- 

i kavoti.
Tie Žydai buvo žuvę per An- 

i tra Pasaulini Kara, -lageryje, 
! Lublin mieste, kai Vokięcziai
i buvo ta miestą užėmė.

In Gražuoliu 
Rungtynes

KHRUSZCZEVe
VIETA NEPASTOVI

Dvideszimts devynių me
tu amžiaus Ponia Barbara 
Knopf isz Seattle, Washing
ton buvo iszrinkta atstovau
ti Washington valstija in i 
Fort Lauderdale, Florida in 
ženotu moterų grožio rung
tynes.

Ji atskrido in Fort Lauder 
dale su szitomis kvietkomis 
Ponia Le-Roy D. Collins, 
Florida Gubernatoriaus žmo . 
nai. Ponia Knopf, turi du
vaiku ežiu.

Kinija Remia 
Kremlino Prieszus
LENKIJA. — Nikita 

į Khruszczevas turi gana vargo 
ir bėdos namie, Kremline, kur) 
jis isz paskutinuju kovoja sa-' 
vo vieta palaikyti, kaipo So
vietu Unijos Premieras ir Ko- 

i munistu Partijos Firmas Sek- 
; retorius.

Komunistu Partijos Bendra-i 
me susirinkime, ana sanvaite 

i jis buvo priverstas biski nusi- 
; leisti. Bet jis dar vis yra skai- 
j tomas kaipo tos partijos bosas 
ir pirmas žmogus Kremline,' 

į bet dabar pasirodo kad jis ne-| 
ra jau tokis galingas ar inta-j 
kingas kad ir savo partijoje,; 
kad jis pats galėtu viską tvar- Į 
kyti ir valdyti.

' Komunistiszka Kinija dabar 
drąsiai ir vieszai remia Nauju 
Stalinistu Partija, Kremline,1 
kuri nusistaezius priesz Khru-j 
szczeva.

Szia vasara pasirodė ir pa- 
; aiszkejo kad tas Khruszczevas 
i nėra jau tokis galingas. Jis rei
kalavo kad virszunes konfe-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SZKOTAI GRASINA 
KARALIENE

KIRKCALDY, SZKOTIJA. 
— Szkotijos tautininkai grasi
na kad jie nužudins, susprog
dins Anglijos Karaliene, Elz
bieta, jeigu ji drys iri ta krasz* 
ta atsilankyti.

Jie viena sprogstanezia bom
ba pasiuntė in vienus namus ir 
pareiszke kad jie turi kita to
kia parengė Karalienei Elzbie
tai, jei ji drys ežia atsilankyti 
Birželio menesyje, kaip ji sako 
ji darys.

Szita pirmutine bomba nesu- 
sprogo, bet tie tautininkai gra
sina kad ta antra bomba su
sprogs ir Anglijai jie taip at- 
kerszins už sarmata jiems pa
daryta, kai Anglai paskelbė sa
vo Karaliene, kaipo Elzbieta 
Antrąją. Jie sako kad Pirmoji 
Karaliene Elzbieta buvo tik 
Anglijos, o ne Szkotijos Kara
liene, ir už tai szita Elzbieta 
yra Pirmoji, o ne Antroji.

7 POLICIJANTAI
SUARESZTUOTI

IDAHO FALLS, IDAHO. — 
Septyni nariai Idaho Falls po
licijos sztabo yra intarti už va
gystes. Tie septyni intarti po
licijantai dirbo ant naktinio 
“szipto”. Jie vis ta naktini 
szipta eme, kurio’įeiti polici
jantai nemego.

Policijos virszininkas A. L. 
Cramer, miesto advokatas, Ar
thur Smith ir apygardos advo
katas Edward W. Pike sako 
kad visi septyni tie policijan
tai yra prisipažinę kad jie nak
timis apvoginedavo sztorus, 
fabrikus ir kitus namus. Kiek
vienam ju buvo deszimts tuks- 
taneziu doleriu kaucija nusta
tyta. .

Iszrodo kad jie nesistenge 
kam nors parduoti savo grobi, 
bet nusineszdavo namo del sa
vo namu.

SPAUDOS LAISVE 
RUSIJOJE

MASKVA, RUSIJA. — 
Ana sanvaite Sovietai iszkil- 
mingai ir triukszmingai ap- 
vaikszcziojo Spaudos Laisves 
Sanvaite.

Anot Sovietu, Spaudos Lais
ve užgimė su pirmutiniu Prav- 
dos laikraszczio numeriu, Ge
gužio penkta diena, 1912 me
tuose.

’Vakariniu krasztu spauda, 
Sovietai sako, yra biznierių ir 
kapitalistu pavergta.

Ir spauda Rusijoje tikrai 
laisva! Argi Pravda neturi pil
nos laisves spauzdinti ka tik 
Kremlinas jai insako! Tai tik
rai laisve, ir dar ne bet kokia!

Rusijos laikraszcziai apsau
goja savo skaitytojus nuo visu 
tu melagyseziu ir propagandos 
kurias Amerikiecziai savo; 
laikraszcziuose skleidžia. Ge
riausiai savo laikraszczio skai
tytojus apsaugoti nuo tokiu 
melagyseziu yra tokiu mela
gyseziu visai nespauzdinti.
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Kas Girdėt
kaid nei vienas kitas krasztas 
niekados neturės “Užsienio 
tpagelba” kuri Amerikai pa
gelbėtu ! |

Pypkes Durnai
Kongreso-Senato komisija 

sutiko 'pavėlinti pabranginti 
pirmos klases paczto- laiszku 
siuntimą nuo trijų ligi keturiu 
centu. Paczto virszininkas, 
Arthur E. Summerfield baisiai 
supyko, sakydamas kad dabar 
Prezidentas Ei^enhoweris ne
begales invykdinti savo dvieju 
bilijonu doleriu programa del 
paczto, kuri programa butu 
davus darbus del daug žmonių, 
kurie dabar randasi be darbo.

Amerikos valdžia nesutiko 
laikrasztininkams praneszti 
kiek augsztu ir intakingu Rus
kin dabar važinėja po Ameri
ka. Gal Amerikos valdžia ne
nori kad Kremlinas apie tai 
dažinotu!

Butu Griekas

Kremlinas yra prižadėjęs 
darbininkams fabrikuose su
trumpinti darbo per sanvaite 
valandas. Nuo Rugsėjo mene
sio darbininkai dirbs tik ketu
rios deszimts valandų per san
vaite. Jie dabar dirba keturios 
deszimts szeszias valandas.

Bet ežia ne tikros ar bent ne 
pilnos.žinios isz Kremlin o apie 
tas valandas. Kipszas toje pro
gramoje 'yra tai kad dabar be
veik visi tie darbininkai dirbs 
ant kontrakto, o ne isz kompa
nijos. Reiszkia, jeigu jie tada 
norės tiek uždirbti kiek dabar 
uždirba per keturios deszimts 
szeszias valandas, jie turės 
tiek sunkiau ir tiek greieziau 
dirbti kad tiek užsidirbus.

Karo sztabas yra sau pasi
gaminęs viena kariszka eropla- 
na, kuris yra toks puosznus, 
toks poniszkas kad laikraszti
ninkams uždrausta net ir jo 
paveiksiu nutraukti.

1919 metuose, kai Calvin 
Coolidge nutarė sustabdinti 
policijantu straikas Bostone, 
jo partijos vadai ji perspėjo, 
sakydami kad jeigu jis taip 
drystu padaryti, tai galimas 
daigtas kad jis nebus iszrink- 
tas Massachusetts valdžios gu
bernatoriumi : Calvin Coolidge 
jiems trumpai atkirto: “Asz 
esu tikras kad musu krasztas 
nenueis velniop vien tik už tai 
kad asz nebusiu iszrinktas!”

Mužikas — Kunige ar butu 
griekas Žydą prigauti?

Kunigas — Butu jeigu prigau- 
tumei, bet tas retai pasi
taiko.

GEGUŽIO MENESIS
LIETUVOJE

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.

Norints jau daug metu ap
leidau Lietuvos szalele, bet 
vaizdai lo puikaus Gegužes 
menesio nuolatos stovi man 
mintyje. Nekarta dvasioje 
skrendu per platu ir gilu ma
riu aplankau gimtini nameli su 
sziaudiniu stogu ir tuos take
lius, kuriais maža vaikszczio- 
jau. Pamenu gerai, kaip Gegu
žes saulele rytmeti maloniai te
ka ant giedro dangaus, savo 
sziltais spindulėliais, lyg auk
so juostoms dabina medžiu vir- 
szunes, rasele lyg sidabro ka
roliai, puoszia jauna žolele. 
Obelis baltuoja lyg jaunavede 
vestuvių dienoje. Vysznes, 
gruszes, slyvos, agrastu, 'jjasze-

se gražus žiedeliai, rodos norė
damos viena kita pralenkti sa
vo gražumu, laukuose atklone- 
sia žyidi visokios gėlėlės, mer
gaites taiso darželius, dainuo
damos, supa rujas, lelijos ir 
metas; gegute kukuoja, karve
liai burkuoja, laksztingala, gie
da prie upelio, pempe sveikina 
visus po orą skrajodama. Vy
turėlis linksmin artojėli žagre 
žeme ariant. Vėjelis puczia, ne- 
sziodanias saldu kva/pa nuo žy- 
dineziu sodnu girriose, skam
ba paukszteliu balseliai, ir bi
teles skubina in darba, szoki- 
nedamos nuo vienos gėlėlės ant 
kitos rinkdamos saldumyna, 
gamina medų savo- szeiminin- 
kui, ir kur tik pažvelgsi, visur 
linksma, gamtos atgimimą ma
tai.

O kokia garbe teikiama 
Szvencziausiai Marijai 1

Seklyczioje papuosze puiku 
altorėli, padeda Szv. Marijos 
paveiksią, apipina vainikais, 
apeda kvepanezioms gėlėlėms. 
Paskirtoje valandoje susiren
ka visa, szeimyna, suklaupia 
prie altorėlio, uždega žvakes, 
užgieda, “Sveika Marija, Moti
na Dievo, kaip saule szviesi, 
kaip dvasia grina, atmink ant 
musu savo szirdyje, melskis 
už mumis, Sveika Marija.”. 
Sulaukus Nedėlios, kiek tai 
duszioje ramumo yra, kada ei
na procesija aplink bažnyczia.

In Georgia, vienas žmogus 
gavo penkios deszimts centu 
ant valandos, nugriauti kami
ną, kuri jis buvo pastatęs pen
kios deszimts metu atgal, kad 
jis už savo daiba gavo trisde- 
szimts septynis centus ant die
nos. /, 4

Iszmuszti, pagaminti penus, 
centus ir penktuku dabar dau
giau kasztuoja, negu jie yra 
verti.

Kai buvo gaminamas muv- 
ing-pikezieris apie Charles 
Lindbergh, muving-pikezieriu 
kompanija pastate toki pati 
eroplana, su kuriuo jis buvo 
skersai Atlanta perskridęs. 
Lindberghui tas jo eroplanas 
kasztavo $10,580. O muving- 
pikezieriu kompanijai kaszta
vo tris sykius tiek. *

Daug kas kalba apie pasau
line valdžia; bet pasauline val
džia reiszkia Amerikos laisves 
gala ir Amerikos apsiginklavi
mo pabaiga ; nei daugiau, nei 
mažiau.

Nuo Antro Pasaulinio Karo 
pabaigos iki dabar, Amerika 
yra praleidus tris szimtus bili
jonus doleriu ant apsiginklavi
mo ir szeszios deszimts bilijo
nu doleriu del Užsienio pagal
bos. Mes dabar praleidžiame 
apie keturios deszimts bilijonu 
doleriu kas metai del apsigink
lavimo. Ir ka mes isz viso to 
turime?

New York miestas pralei
džią aipe penkios deszimts mi
lijonu doleriu kas metai vien 
tik ant Puerto Rico ateiviu rei 
kalu.

Kai Amerikos valdžia insi- 
kiszo in ta Juoduku ir Baltųjų 
Mokiniu klausima in Little 
Rock, Arkansas, tai mums 
kusztavo keturi milijonai, du 
szimtai trisdeszimts septyni, 
tukstaneziai doleriu. Ir ežia 
dar nepabaiga!

Niekados nepaini rszkime,
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Mergaites pasipuoszusios bal
tais rubais su rutu vainikėliais 
aut galvelių, vienos here gele- 
lęs po kojų Iszganytojaus už
sislėpusiam -Szv. Sakramente. 
Kitos nesza altorėli Szven- 
cziausios Paneles, varpai skam 
ba saldžiai, žmonyls gieda 
“Sveika Marija, dangaus leli
ja” tie visi balsiai susilieja in 
viena armonija kyla mylimųjų 
ardviu prie sosto Szv. Marijos 
ii- kloja jai garbes vainikus po 
kojoms. Kaip lelije yra gra
žiausia isz visu gėlėliu, taip 
Marijai yra gražiause ir skais- 
cziause isz, visu szventuju, sė
dėdama ant sosto szale savo 
Sunaus brangiausio, teikdama 
gausės malones visiems kurie 
prie jos szaukesi josios malo
nes.

Norints Lietuvoje nėra tokio 
patogumo kaip czion .Amerike, 
nėra, tiek pinigo, bet žmonys 
jauezesi daug linksmesni. Du- 
sze ir kūnas visados buna 
linksmi, dainuoja ryte eidami 
dirva arti. Dainuoja, darbe už
baigia eidami namo tamsioje 
naktelėje, saldžiai ilsisi tyriar 
me ore, laksztute lyg moeziute 
kūdikėli migdydama gieda sal
džiu balseliu. ■

Czion Amerike pinigu dau
giau, liet tos (pageidaujamos 
ramybes czion nėra, ežia dau
giausia žmonys in doleri inti- 
keja. Žmogelis atsikėlęs isz ry
to, skubina, bėga akmenuo
toms gatvėms in fabriką ar ka
syklas. Czia nekvepia kvapas 
nuo žydineziu medeliu, tik ve-, 
jas neszioja durnus isz kaminu, 
slogia darbininko krutinę, czia 
neskamba, paukszteliu daineles 
tik girdisi maszinu barszkeji- 
mas. Vakare eidamas namo, 
nedainuoja, bet braukia pra
kaitą nuo suodinos burnos, pa
rėjus namo, pavalgęs vakarie
ne iszgeres kelis stiklelius gu- 
zutes eina, greitai gulti, o ryte 
vėl bėga in dirbtuve, o daugiau 
nieko neuždirba kaip tik duo
nos kąsneli ir taip žmogus ko
vodamas už ta duonos szmoteli 
smirdaneziam ore sunaikina 
savo sveikata, sutrumpina am- 
ži ir belaiko žengia in kapus.

Daug, daug apsigavo, kurie 
savo tėvynė, turėdami net pui
kius gyvenimus, apleido, bėg
dami in Amerika jieszkoti auk
so kalnu. Ne vienas gal sveti
moje sza,lėlėj bė laiko baigda
mas savo gyvenimo dieneles 
kartoja poeto Pranciszkaus 
VaiczaŽczio žodžius: “O Lietu
va, kaip mielas krasztas, kurio 
netekau taip greitai to neisz- 
reiksz ne vienas rasztas tik pa- 
sakis szirdies jausmai.” 

1 —M. D.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas Įsi 
szito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
kr^yga, 404 puslapiu, 50o.

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

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

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

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

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius if>z Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras pacziučjas, 
76 puslapiu. 25o.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsumus 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 Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

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

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20o.

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-

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

H Pirtie U. S. Bonus!

taniu. 20c.
No.158—A p i e Kapitonai 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin 
kimu. 25c. 1

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

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

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

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Am'žiu 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

No.203—-Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Offieium. 15e

Kaip Užsisakyti Knygas;

ISgr* Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine 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., • U. ■. B
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Kaimine Apysaka

(Tasa)

DVARUKt n?
vo rikus, nes žinojo jog bus ne
gerai, leidosi in platu svietą.

Nubėgo jisai in dvara.
Isz pradžių sergėjosi žmo

nių. Tiktai kėlės miliutas gir- 
rioje užtrukinejo, ne ilgiau, to
linus jau ir po kėlės valandas 
užtrukinejo užmirszdama apie 
namai.

Būdavo lyg Lukosziu kas 
gundydavo, mesdavo arias, pa
likes jautukus ant lauko, in- 
lekdavo in give, bet nieko pik
to Beužtikdavo.

O sugryžes namon kalbėda
vo:

— Ej Jule, tu turėjai kur 
būti?

— Niekur nebuvau, triū
siausi grinczioje; tegul Magde 
pasako, ar asz ne sėdžiu per 
visa diena grinczioje kaip pri- 
riszta.

— Pamokinta merga prita- 
rinejo visame savo ponei.

Ir tam iszdykavimui gal ne
būtu buvę galo jeigu isz neži
nių nelbutu viskas iszsirode:

O buvo teip:
Viena diena Lukoszius ne

turėdamas malku namieje, ir 
vietoje nusiduot art, paemes 
kirvi nuėjo in gire.

Da nepradėjo kirst koki me
deli, sztai lyg jam kas tanku
myne sujudėjo. Jeigu kas apie 
ka mislina tai vis yra baimėje: 
szna’bždejimas lapu, traszkeji- 
mas szaku, tai 'žmogus nerami
na, tai ir jisai vietoje kirst pa- 
maželi prislinko prie tankaus 
zagaininko. Ėjo pamaželi, at
sargai, kaip vilkas taikinda
mas- prie -edesio.

U ž valandėlės iszgirdo
sznabždante kalba.

— Ir tu sakai, klausė vy- 
riszkas 'balsas, jog jisai nieko 
nedasipranta?

— Isz pradžios nužiurinejo 
atsake moteįiszkes balsas, mo
kėjau jam akis užmuilinet, 
jog dabar jau spakainas. Kvai
lus greitai gali paklaidint.

— Asz tau rodinu, idant 
daug tam kainui netikėtum. 
Mužikas pataiko būtie pasalus 
kaip szuo, o paskui isz nežinių 
inkanda.

-— Urgst gali, bet inkanst 
nesiduosiu, bet ka ežia apie ta- 
ji kvaili kalbėt, pasakyk man 
geriau, ar da vis myli mane?

— Bei tavęs gatavas pa
siust! In ugni inszokczia, su 
galva mūra permuszcze!

— Asz tikiu mano myle- 
miauses! Paszauke motere, o 
Lukoszius girdėjo ir mate pa
sislėpęs kas tolinus darėsi.

Jau to buvo' uždaug!
Paszoko kelis 'žingsnius, 

praskyrė tankumyna ir užtiko 
Jule su Pipalskiu.

— Ar tai sziteip pauksztu- 
kai, paszauke suspaudęs kirva
koti rankose.

Kol spėjo užsikeset, jau abu
du dingo tankumyne.

Leidosi paskui juodu.
Bet pabėgėlei buvo greites

ni, o ir baime pridavė greitu
mo.

Pora kartu apsiverto ant že
mes ir norint alpsidraskes, kru
vinas, bego kiek galėdamas,

Daugeli kartu svetim-
I taueziai dyvijesi,.

Kad Lietuviu vaikai 
valkiojasi,

Po ulyczias if visokius
I užkaborius, *

Ir sako: Kas isz tu 
foreneriu bus ?

Žinomas tas ne visur, 
Tiktai kaip kur.

Tėvai vaiku neprižiūri, 
Norints in vales ju turi. 
Neapeina tas del tėvu,
Kas ateityje bus isz 

j u vaiku,
Kas bus isz tokios 

jaunuomenes,
Ir prie ko jie tikti 

gales ?
Isz tokiu nebus naudai 

del tėvu,
Ba užaugs ant geru 

laųferiu,
Toki niekur nenusisedes, 
Ant galo kalėjimo vieta 

! turės,
Ir tai nežine kaip 

pabaigs,
Gal ant gal o ant 

Kartuvių, gyvastį,Užbaigs.
Tik paklausykite, 

Kokis tėvu nedbolnumas,
Ir kokis neseniai 'buvo 

atsitikimas.
Tūlas paaugias sūnelis, 

Lietuviszku tėvu Jonelis,
Viena diena iszejo isz 

namu,
Prisidėjo įprie kitu 

vaiku,
O kadai sugry'žinejo,
In kitur eiti nežinojo

Kėlės valandas po 
ulyczias klaidžiojo, 

Visas suniuręs verksznojo/ 
Kokis tai žmogelis ji 

pamate,
Vaikuti pas save 

parsivedė, 
Jonukas Angliszkai mažai 

mokėjo,
Ant jojo klausymu 

atsakyti nemokėjo, 
Žmogus 'žinia policijai 

davė,
i Apgarsinimą in 

laikraszczius padavė,
Už keliu dienu tėvas 

į pribuvo,
Užklaustas per policija 

buvo:
Kode! vaiko savo

- nejieszkojo,
Jeigu vaikas namie 

nenakvojo. 
Juk galėjo dingti vaikas,

Ar per automobiliu 
but užmusztas.

Pirmutini pasitiko raszti- 
ninka einanti su rakatis nuo 
magazino ir szvilpaujenti. Ga
lima buvo pažint ant jojo vei
do- susrniaiszyma ir nuilsima 
nuo bėgimo.

Lukoszius stojo ant tako 
prieszaįs, insireme in szonus, o 
perkreipęs kdpure in szali pa
szauke staeziai:

— Kur mano pati?
—■ Kokia pati ?
— Asz klausiu, kur pade- 

jei mano paezia?
—- Ar asz?
—i Na, ne velnias.
— Asz nežinau ko tu nori?
— Ar tu nežinai, paukszte- 

li, o kas dabar ka tik bego su 
jaja isz girios?

—< Žmogau! Jeigu pasige- 
rai, tai eikie iszsimiegok, atsi
kabink nuo manės.

— Ar sziteip! Asz ežia tuo- 
jaus parodysiu ka moku.

Vienu szuolu szoko ant rasz- 
tininkelio, o pagriebęs už apy
kakles paszauke:

— Atiduokie man boba, 
neš asz tave užmusziu.

Ant riksmo Pipalskio kuris 
matydamas rankoje mužiko 
kirvi baisiai pabalo, pribėgo 
bernai ir nomiesninkas, o už 
valandos likosi rasztininkelis 
apgintas.

— Kas ežia do riksmas? 
Paklausė dvaro kamisoris, ku
ris iszgįrdes vaida atėjo.

— Czion niekas tokio svar
baus neatsitiko, atsake raszti- 
uinkclis, atvėsės nuo baimes, 
sztai tas girtuoklis norėjo ma
ne šuturbacyt.

— Niekadejau! Kaip dry- 
sai užpildinet ant dvarinio 
tarno ?

— Mano paezia isz kelio 
iszvede ir nenori pasakyt kur 
jaja nudėjo. Užtikau ka tik da
bar girioje abudu.

—• Jis matomai persigėręs, 
tai nežino ka pliovoje, tarė ka
misoris, bet ji negali teip pa
leist. Uždarykite in tvaria, te
gul iszsipagirioje lyg ryto
jaus, tegul sudžia iszsiteisina.

Ir norints nesidavinejo, bet 
likosi uždarytas.

Ant rytojaus szvintant atėjo 
szaltiszius paimt ji.

Arcsztantas sėdėjo kampe ir 
verke kaip kūdikis.

— ' Turėjai Lukosziau gerai 
užsigert, jog arielka net isz 
akiu begia.

— Dievaži ne laszo neisz-

bet negalėjo pavyri.
Parbėgo namon ir inibeges in 

grinezia apsidairė.
Nieko neužtiko.
Magde dažinojus nuo gaspa- 

dines kas atsitiko, suėmus sa-

Žioplys tėvas tik akis 
pastate, 

Ir murmėdamas atsake: 
\ .... v.“O velniai ji žinojo, 

Boba mane kad namie 1 
miegojo,

Bet tik tada susipratome, 
Kaip isz. ryto jojo 

nematėme! ’ ’ 
Policija vaiko iszklausyti 

negalėjo, 
Ba vaikutis Angliszkai 

nemokėjo.
Ant nelaimes daug 

Panasziu turime tėvu, 
Ka visai nesirūpina 

savo vaiku, 
Labai tuom stebisi 

Aniglikai,
Kad isz Lietuviu toki 

neiszmaneliai,' 
Vaikai visai del ju 

,neapeii/a,
O ir in mokykla . 1 

ne eina,
Ar ka tėvas dirba po 

žeme,
O mamyte nėsedi namie, 
Tai kas vaiku paisys,
Ir kas juos prižiuręs!

geriau, jeigu verkiu, tai isz 
gailesties už taje prakeikta 
boba!

Jis kalbėjo labai graudžiai, 
jog net kamisoris, kuris buvo 
atejas, pasigailėjo ir dovanojo 
Lukosziui kalte, tardamas:

— Kalte tau dovanoju, ne
šinusiu in suda, bet turi pir- 
miause rasztininkai perpraszyt 
už padaryta skriauda. Tegul 
kas isz jus nueina pas raszti- 
ninkai ir papraszo kad ateitu.

Apkvaitęs Lukoszius, girdė
jo ka szneka, bet nesuprato.

Tuom laik siuntinis sugryžo 
su niekuom ir tarė:

— Ponaitis rasztininkas 
iszvažiavo.

— In kur?
—■ Niekas nežino, isz nak

ties dingo.
— Be mano žinios?
—t Žmonis pasakojo jog su 

kokia motere ji mate.
Ant tuju žodžiu Lukoszius 

paszoko nuo žemes ir mėtėsi 
prie duriu.

— Palauk! Paszauke ka
misoris, tai mano, ne tavo da
lykas. Paleisiu siuntinius in 
visas szalis, tai pabėgėlius tuo- 
jaus nutvers.

Praėjo kelios valandos, bet 
siuntiniai su niekuom sugryžo, 
abudu pabėgėliai dinge kaip 
vandenyje.

Ka galėjo daryti nelaimin
gas vyras? Nusivilko in savo 
grinezia.

Tuszczia buvo ir baisiai kur
tu.

-Žiurėjo ir nieko neregėjo, 
nieko negirdėjo, norėjo- mislyt, 
viskas galvoje painiojosi.

Ant galo pajuto bada ii’ 
jieszkojo ar ka ne ras užval
gyt. Nieko nerado, nei jokios 
bulves,- nei laszo pieno, nei 
szmotelio duonos.

Jeigu žmogus ne turi ka val
gyt, tai niekas daugiau nerupi, 
kai valgis. Seiliaus Lukosziui 
nebuvo vale matytis su Kaulu 
nes pati uždraudė atlanklneti 
senovės gera dranga, dabai1 
pastanavijo jieszkot ipagelbos 
pas ji ir eidamas kalbėjo in 
save: ,

— Tiek asz jam per kelis 
metus dariau gero, tai mistinu, 
jog jis duos man pavalgyt.

Ir susidrutines viltyje nuėjo 
pas Raula, nes ežia netikėtas 
atsitikimas patiko ji.

Sztai nuo- kancclarijos vaito 
pasirodė kokis tai ponas man- 
dieruotas, su juom drauge vai
tas ir keli sūdo rasztininkeliai.

— Ar tu Lukoszius N....
—- Asz juom esmių, atsake 

Lukoszius.
—• Norints mes isz sūdo ke

lis kartus daveme raszta, idant 
trauktumais nuo gaspadorys- 
tes, o- vienok sėdi sau kaip po
nas.

— Ar tai jau ne mano gas- 
padorysta ir turiu trauktis isz 
savo tėvynes? O iii kur eisiu?

— Mums negalvoję. Mes 
daveme tau raszta savo laike.

Tada neba^-elis atsiminė jog 
ne viena karta gavo pluosztus 
popieru, bet ka paiset ant tuju 
popieru, jeigu niekas jojo isz 
grinezios ne vare? Tai ir sėdė
jo sau.

Dabar viskas stojo akyse. 
Suprato jog nieko neteko.

Ponai isz sūdo pradėjo sura- 
szinet viską ka jis matydamas 
jog viskas pasibaigė, pajiesz- 
kojo virvaga'li, leidosi in gire 
kaip .pasiutęs nejausdamas ne 
bado. Ir teip pataikė in taje 
vieta kur po pusze vakar užti
ko savo paezia ant karszto dar
bo. ,

LIETUVISZKAS SURIS

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

Andriuliu ir ju 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

— O ka? Jau tai man tas 
prižadėta buvo.

Ir neilgai vilkindamas^ už 
mete virves gala ant szakos, 
padare kilpa ir jau pradėjo dė
tis ant kaklo. Kad sztai kas to- 
kis nutvėrė jam už 'peties tar
damas :

— Ka darai Lukosziau! Bi
jok tu Dievo žmogau!'
t Buvo tai Raulas, kuris at
važiavęs in gire malku, užtiko

Lukosziu besikūrenti.
— Velnias paėmė viską: 

paezia, varguve, ramuma, lai
me, tegul-gi ir duszia paima, 
atsake vargszas.

— Žmogau ne pįktąraūk 
Dievui! Dievas yra mielaszir- 
dingas neapleis pavargėliu!

— Alane vienok apleido.

apie ta, su kuriuom dalinaisi 
paskutiniu kąsniu? Eikie pas 
mane, pirimu kaip tikra broli 
ir lyg smerties busi pavalgęs 
ir apdengtas. '

Pasakęs tuosius žodžius ve
žasi namon kaip apkvaitusi.

Gyveno kaip savo tevyneje, 
nieko Lukosziui nestokavo. 
Kaip kiek atvėso nuo tuju ru- 
peseziu, ėmėsi už darbo ir visa
me prigelbinejo Raului.

Apie nedora Jule ji josios 
apgavika nieko nebuvo girdėt; 
turbūt kur sprandus nusisuko, 
nes kas piktais keleis vaiksz- 
czioje tas turi bausme nupeL 
'njyit.,

Abudu draugai niekados 
apie tai neminėjo, tiktai viena 
karta Raulas, kuriam kas kar
tas geriau ėjosi, tarė:

— Kaip tai ant svieto mai
nosi! Pirmai kone nieko netu
rėjau, sziandien-gi ne tiktai 
galiu gerai gyvent, bet ir sava 
dranga galiu užlaikyk Už tai 
pirmiause priguli dėka Dievui, 
o paskui gerai pacziulei.

Ir net pabueziavo savo Ag- 
nieszkele.

— Tai teisybe, tarė atsi
dusęs Lukoszius, gera pati tai 
yra tikru palaiminimu nuo 
Dievo del žmogaus. Buvo vis
ko pilna, o dabar jeigu ne tu, 
tai turecze ubagaut isz priežas
ties nedoros moteres. Mužikas 
privalo paimt sau mužike už 
paiczia; darbszia motere, ne ten 
kokia dvarinė szlurka nepra
tusią prie ukininkystes.

— Mužikas turi imtie mer
gina mužike už paezia, Lietu- 
vys, Lietuve, nes isz maiszytos
poros niekados gero nebūna.
Vaikai-gi isz tokios poros ne-

Pasilikau žmogus ant juoko ir tinka nei Dievui nei visuome- 
ant vafgo. ~ nei.
— O asz? Ar u'žmirszau — GALAS —•

STRENGTHEN 
AMERICA’S PEACE POWER

What is Peace Power? It’s industrial and military strength, of course. 
But that’s not all. Peace Power is also the 345,445 young Americans 
who will get degrees this year... each armed with knowledge to work 
for lasting peace.
And you. You too, are America’s Peace Power. First, because you 
want peace. And then, because you back your wanting with money. 
Peace costs money. Money for strength to keep the peace. Money for 
science and education to help make peace lasting. And money saved 
by individuals. Your Savings ..Bonds, as a direct investment in your 
country, make you a Partner in strengthening America’s Peace 
Power. The more Bonds you buy, the stronger we are!
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ŽiniosVietines
— Julius Cunys, nuo 101 

E. Spruce uly., kuris gydėsi in 
Ashland ligonbute, ana diena, 
sugryžo namo, jausdamas 
daug, sveikau.

. —- Subatoj 'pripuola Szv. 
Paskalio, o Tautiszka Vardine: 
Mandagus. Ir ta diena: 1946 
metuose Prezidentas Harry 
Trumas užima su vaisku visus 
geležinkelius ir uždraudžia 
straikuoti; 1873 m., mirė Vys
kupas M. Valanczius; Nepri
klausomybes diena Norvegijo
je; 1940 m., Prezidentas F. D. 
Rooseveltas pareikalavo bili
joną doleriu ir penkios de
szimts tukstancziu kariszku 
eroplanu del apsiginklavimo.

— Žinios praneszta isz 
Lancaster, Pa., kad buvęs 
miesto gyventojas Leonardas 
Staszaitis kuris buvo virszi- 
ninkas, supervisor, del Lan
caster RCA fabriko, staigai 
krito negyvas kada jisai losze 
golfą su sav,o draugais in 
Overbrook parka, Lancaster. 
Velionis paliko savo paczia, 
Katarina (Tomaloniute isz 
Mahanojaus); dvi dukterys: 
Mare ir Katarina ir sunu Leon
arda, visi namie, taipgi savo 
teveli Joną Staszaiti, nuo 839 
E. Mahanoy uly'., mieste. Jo 
motinėlė Mare (Czerkievicziu- 
te) Stasaitiene yra pasimirus 
keliolika metu atgal, taipgi pa
liko sesere Konstancijai, pati 
Adomo Vitkonio, isz Lancas
ter. Prigulėjo prie Said. Jėzaus 
Szirdies parapijos Lancaster. 
Laidojo. Petnyczioj, in Lancas
ter.

— Senas gyventojas, Juo
zas (Roman) Romanauskas 
nuo 335 W. South uly., sugry-

na: Amerikos Armijos diena.
— Publikines Mokyklos už

sidarys del Vakacijos, Petny
czioj, Birželio (June) 13-ta d.

— Utarninke pripuola Szv. 
Bernardino Siena, o Tautiszka 
Vardine: Szviedris. Ir ta diena 
1932 m., Amelia Earhart Put
nam iszskrido isz Harbor 
Grace, Newfoundland ir nusi
leido in Cuhnore, North Ire
land. Ji buvo pirmutine niote- 
riszke perskristi Atlantiko ma
res viena. Vėliaus ji dingo Pa- 
cifiko vandenyse ir niekas 
daugiau apie ja ar jos likimą 
neiszgirdo; 1942 m., Amerikos 
Laivynas ir Malinai paskelbė 
kad ims ir Juodukus, tai pir
mas sykis Amerikos istorijoje 
kad Juodukai butu Laivyno 
imami; 1550 m., numirė Di
džiosios Lietuvos Kunigaiksz- 
czio Augusto žmona, Gertrule, 
Lietuvos Kunigaikszte; 1750 
m., gimė Stephen Girard in 
Bordeaux, Prancūzijoje. Jis 
tapo vienas isz 'bagoeziausiu 
žmonių Amerikoje. Jis insteige 
mokykla naszlaicziams, kuri ir 
sziandien yra viena isz gar
siausiu visoje Amerikoje. Jis 
buvo Katalikas, bet del kokios 
ten nesusipratimo, jis viską 
mete!

kiewiezia, Harrisburg, Pa. 
Taipgi du anuku ir du brolius: 
Stanislova isz Cleveland, Ohio 
ir Antana, Girardville. Laido
jo Seredos ryta isz Graboriaus 
L. Chaikowsky koplyczios, 318 
E. Centre uly., deszimta valan
da ir (palaidota in Kalvarijos 
Kalno kapinėse.

— Vincukas Tomkievi- 
czius isz Weston Place, susižei
dė savo pirszta ir liko nuvesz- 
tas in Locust Mt. ligdnbute.

Shenandoah, Pa. —
Gerai žinoma saliuninke, Mare 
Bcsky (po tėvais Kuzmickiu- 
te) nuo 326 E. Centre uly., ku
ri nesveikavo ilga laika, pasi
mirė pareita Subata, po piet, 
savo namuose. Gimė Shenado- 
ryje. Josios motinėlė Mare 
Kuzmickiene gyvena Lietuvo
je. Velione prigulėjo Saliunin- 
ku Draugijos. Paliko savo vy
ra Bernarda; dvi dukterys: Al
dona, pati John Pribish, mies
te ir Irena, pati Louis Walen-

West Hazleton, Pa. — 
Morta Yezarskiene, kuri gyve
no pas savo duktere Veronika 
Moyer, mieste, pasimirė parei
ta Nedęldienyje namie. Gimė 
Lietuvoje^ atvyko in miestą 
Mahanoy City szeszios de
szimts metu atgal, po tam apsi
gyveno West Hazletone. Pali
ko sekanezius: tris suirus: 
Liudvika, isz Cranberry; Al
berta ir Jurgi, New York. Sep
tynios dukterys: -Veronika, 
Moyer, mieste; Ona Fetter, Or
lando, Fla., Zuzana Soda, M. 
Capulea, C. Guenther ir J. 
Gonzolez visi isz New York, ir 
O. Moore, Milwaukee, Wis. 
Taipgi 30 anuku ir 32 pro-anu- 
ku. Vejioue prigulėjo prie SS. 
Petro ir Povilo parapijos taip
gi Szv. Rozancziavos draugi
jos.

sziniu. Paliko savo paczia Ma
re (po tėvais Rolenaicziute); 
sunu Ernesta ir duktere Mar- 
gareta. Taipgi broli Antana isz 
Philadelphia ir seserį Anele 
Reilly isz Port Carbon. Prigu
lėjo prie Saldžiausios Jėzaus 
Szirdies parapijos mieste.

Minersville, Pa. — .
Keturios deszimts trijų metu 
amžiaus Pranas Padelskis už- 
simusze kai jo automobilius, 
susimusže su troku ant Market 
ulycziosį, Pottsville mieste. Jis 
važiavo su 27 metu amžiaus 
Vincu Kružinausku, teipgi isz 
Minersvilles, kai nelaime atsi
tiko aipie septinta valanda isz 
ryto. Vincas Kružinauskas bu
vo biski sužeistas ir buvo nu
vesztas in Pottsvilles ligoribu- 
te. Troko draiverys, -63 metu 
amžiaus E. F. Krick is^ New 
Berlin, nebuvo sužeistas.

Middleport, Pa. —
Nelaime atsitiko Panedelio ry
ta arti Saint Clair, kai Vikto
ras Pacziatis, 55 metu amžiaus 
nuo Washington uly., mieste, 
buvo užlipęs ant elektrikinio 
stulpo, kai staigai stulpas nu
lūžo su Paczaitu, užmuszdamas 
ji ant vietos. Velionis dirbo del 
J. Robert Bazley Stripping ir 
Construction Co., ir (prižiūrė
davo elektrikos jėgos del ma

AUDRINGA
NIXONO KELIONE

kad mes esame tuos Pietų 
Amerikos krasztus pamirsze, 
bet kai mes daveme ir duoda
me pagelba tiems Europos 
krasztams, mes tankiai nu- 
skriaudžiame Pietų Amerikos 
krasztus.

Kai kurie Europos krasztai, 
gave kariszkus ginklus isz mu
su valdžios, tuos ginklus pa- 
vartuojo ir sziandien pavar- 
tuoja priesz Pietų Amerikos 
krasztus. Reiszkia, Pietų Ame
rikos krasztai turi kovoti 
priesz Amerikos ginklus ir ka
riszkus eroplanus ir tankas.

Žinoma, czia, tas Vice-Pre- 
zidento Nixono lankymasis ir 
kita puse gal turi. Czia gali bū
ti puiki Rpeublikonu, o ypa
tingai Prez. Eisenhowerio ir 
paties Vice-Prezidento Nixono 
propaganda rinkimams. Czia 
gali būti puiki propaganda, 
parodinti koks reikalingas ir 
intakingas yra Nixonas ir kaip 
jis tinka užimti Prez. Eisenho
werio vieta.

Per rinkimus butu galima 
priparodinti kaip Nixonas yra 
pasirengęs ta Prezidento vieta 
tinkamai užimti, kaip jis yra 
susipažinęs su visais Užsienio 
reikalais, ir kaip jis yra pasi- 
szventes musu kraszto gerovei. 
Mes nesakome kad tai buvo ar 
yra Prez. Eisenhowerio ar 
Vice-Prezidento Nixono tiks
las, bet labai gražiai galėtu bū
ti, ypatingai kadangi rinkimai 
artinasi.

KHRUSZCZEVO
VIETA NEPASTOVI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

droma už keturios deszimts 
penkių minueziu, kai jis buvo 
pakilęs in augszti. Vienas jo 
inžinu užgeso ir paskui jo stab
džiai, briekos sugedo.

Niekas nebuvo sužeistas isz 
r

to szimto vieno keleiviu ir pen
kių lakunu .darbininku. Ke
leiviams greitai buvo parūpin
tas kitas tokis eroplanas ir, visi 
iszskrido be jokio kito invykio 
ar sutrukdinimo.

žo isz Locust Mt. ligonbute, 
kuris tep gydėsi iper koki tai 
laika.

— Vincas Svirskis nuo 516 
W. South uly., gydosi in Jef
ferson ligonbute, Philadelphia.

— Mykolas Konieczkowski 
53 metu amžiaus, nuo 24 Main 
uly., isz New Bostono, likos už- 
musztas per nupuolimo ‘tapo’ 
mainuose in Peca Coal kasyk
lose, o jo ipagelbininkas, gerai 
žinomas miesto gyventojas 
Andrejus Yakamaviczius, nuo 
1311 E. Pine uly., likos skau
džiai sužeistas in vidurius it
in galva, ir buvo nuvesztas in 
Pottsville ligonbute. Nelaime 
atsitiko Utarninko rytai apie 
11:50 valanda.

Velionis Konieezkowskis ve
das, paliko paczia ir keletą 
vaiku. Prigulėjo prie Szv. Ka
zimiero Lenku parapijos.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola szeszta Nedelia; po 
Velykų ir Szv. Klaudijo, o 
Tautiszka Vardine: Ryte. Me
nulio atmaina: Jaunutis. Ir ta 
diena: 1935 m., Rusijos di
džiausias eroplanas ‘ ‘ Maxim 
Gorky” nukrito ir sudužo ne
toli nuo Maskvos; 1894 m., Na
poleonas Bonaparte paskelbė 
kad jis yra Prancūzijos Impe
ratorius; 1950 m., szesziolika 
Amerikos lakunu 'žuvo kai ju 
eroplanas nukrito in Azores 
Salas; 1898 m., Rusijos czaras 
suszauke Tarptautine Susirin
kimą in Hague; ir ta diena Tai
kos diena.

— Rinkimai Kandidatu ant 
visokiu urėdu iiivyks Utarnin
ke, Gegužio (May) 20-ta diena.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Petro Kelestino, o Tautiszka 
Vardine: Skaituolis. Ir ta die- • ■u’ - ♦ '

•v

New York Miesto Jaunas Zmogžudis

Dvideszimts metu am
žiaus neva jaunas žulikas 
Ramon Serra, isz Bronx, 
New York ir kitu jaunu raz- 
baininku, snargliu, žuliku 
czaikos vadas, ežia galva nu
lėkęs paaiszkina ir parodo 
policijantams kaip jis su me
džiokles szautuvu nuszove, 
nužudė 17 metu amžiaus ki
ta žulika, Michael Ramos.

Jis policijantams pasi- 
aiszkino kad jis ta kita žuli
ka nuszove nes jis norėjo už
imti jo vadovystes vieta to
je razbaininku czaikoje.

Szitas taip sakant jaunas 
žulikas buvo apie tuziną sy
kiu suaresztuotas ir tiek sy
kiu iszteisintas, paleistas. 
Jis buvo suarseztuotas už 
invairias vagystes, už szovi- 
ma in kitus su karabinu, už 
turėjimą su savimi revolveri 
už naktimis besivalkiojima,

už su policijantais susimu- 
szima ir už daug kitu pana- 
sziu prasikaltimu.

Dabar jis dovanojimo ir 
mielaszirdystes praszosi ir 
tikisi, nes jis yra tik dvide
szimts metu amžiaus.

Czia nebutu pro szali pa
klausti kodėl jis nebuvo se
niai in kalėjimą inmestas už
rakintas ir to kalėjimo rak
tas numestas ant visados? 
Policijantai czia visai nekal
ti, nes jie ji vis suaresztuo- 
davo, in teismą patraukda
vo, bet teisėjas ji vis paleis
davo.

Szitokio žuliko mielaszir
dystes praszymas mums pri
mena kita invyki, kada vie
nas vaikezas, nužudęs savo 
tęva ir motina, praszesi isz- 
maldos ir susimylejimo už 
tai kad jis naszlaitis.

a o o

BUENOS AIRES, ARGEN
TINA. — Amerikos Vice-Pre- 
zidentas Richard M. Nixonas, 
besilankydamas Uragvajuje, 
Argentinoje ir Paragvajuje 
buvo invairiai priimtas ir pa
sveikintas. Vienose vietose jis 
buvo garbingai priimtas, pa- 
vaiszintas ir su juo valdžios 
augszcziausi atstovai ir vadai 
pasikalbėjo.

Kitose vietose jis buvo 
triukszmingai ir audringai ak
menimis pasveikintas, ir stu
dentai ji sutiko su plika tais 
"Nixone, Eik Sau Namo!”

Kur tik buvo kokie pasiprie- 
szinimai Nixonui, pasirodė 
kad tie sukilimai buvo Komu
nistu sukurstyti.

Jis Pietų Amerikos krasztu 
vadams aiszkino, kad Ameri
ka neapkenezia Diktatorių, bet 
in kitu krasztu vidaus riekalus 
nesikisza. Todėl ir su Diktato- 
rumis stengiasi palaikyti ge
rus santykius.

Argentinoje Richard M. 
Nixonas dalyvavo naujo Prezi
dento Frondizi invezdinimo 
iszkilmese; o Paragvajuje Ri
chard M. Nixono lankymasis 
davė progos prieszingu pažiū
ru žmonėms parodyti savo pa- 
siprieszinima Stoessnerio Dik
tatūrai. Policija studentu gau
jas iszskirste ir studentus isz- 
vaike, kaikuriuos suaresztavo. 
Bet, bendrai paėmus tu val
džių prieszai turėjo progos sa
vo pasiprieszinima vieszai pa
rodinti visam svietui, per 
Amerikos atstovą, Vice-Prezi- 
denta Nixona.

Nixonas buvo perspėtas kad 
Karakos mieste, Venezueloje 
jis nėra pageidaujamas žmo
gus ir kad jeigu jis tenai va
žiuos, tai jis bus sprogstan- 
cziomis bombomis pasveikin
tas! Nixonas pasakė kad jis 
kaip tik in Venezuela nori va
žiuoti ir dabar važiuoja.

Visi szitie Pietų Amerikos 
krasztai laukia ir tikisi, bet 
kokios pagelbos ir paramos isz 
Amerikos. Ir ne be priežasties.

Nuo Pirmo Pasaulinio Karo 
Amerika yra užsidėjus su Eu
ropos krasztais ir mes esame I Kansas, kur randasi Karinin- 
visiszkai pamirsze savo susie-l^ku Akademija, 
dus Pietuose. Jie jaueziasi 
kaip biedni ir pamirszti tolimi 
gimines. Tik keli metai atgal 
Amerikos valdžia atsiminė 
kad Užsienio pagelba turėtu 
gelbėti ir Pietų Amerikos 
krasztus.

Dar ir to negana. Negana

BAGOTO UBAGO KA- 
RALISZKOS DOVA
NOS GRAŽUOLĖMS

rencija tuojaus butu suszauk- 
ta. Bet kiti, ne be intakos 
Kremline jam prieszinosi, ir 
pasirodo kad jie ant szito klau
simo laimėjo, ir Khruszczevas 
turėjo nusileisti.

Tie, kurie jam tada kaslink 
tos virszunes klausimo prie- 
szunes klausimo prieszinosi 
laiko beveik toki pat nusista
tymą, koki laike dabar paže
mintas Vyacheslavas M. Mo
lotovas, buvęs Užsienio Minis- 
teris. Tokios pat minties buvo 
ir Lazar M. Kaganovich ir bu
vęs Premieras Georgi M. Ma
lenkovas.

Intakingiausi Khruszczevo; 
prieszininkai dabar, ar tik ne
bus Mikhail A. Suslovas, ben
dro komiteto sekretorius iri 
Prezidiumo narys ir gal Piotr] 
N. Pospelovas, Sovietu Augsz- 
cziausios Komandos narys.

Khruszczevas dar daugiau 
prieszu sau pasidarė kai jis j 
pravarė Marshal Georgi K. 
Zhukova, kuris buvo Apsaugos 
Ministeris.

Komunistiszka Kinija, ro
dos, privertė Khruszczeva 
žiauriau pultis ant Yugoslavi- 
jso negu jis norėjo ar isz pra
džių dryso. Kiniecziai jau kele
tą kartu Khruszczevui davė ži
noti kad jie mislina kad Stali
nas ir Molotovas gerai dare kai ------------------------
jiedu iszbrauke Yugoslavia' Vien Ra/anCZiaUS 
isz Tarptautiniu Komunistu ■ 
tarpo, 1948 metais. Paslapcziu Maldos

Ar Ragavote
ANDRULIO SŪRIO?

Jeigu ne, tai užsisakykite, o 
karta paragavę, insitikinsite 
kad,

Tikrai Skanus!
Kreipkite pas savo sztornin- 

ka arba raszykite tiesiog pas:
Michigan Farm Cheese Dairy, 

John Andrulis, Pres., 
Fountain, Mich.

Vasario, kuomet vyksta vi
sokį Iszvažiavimai ar Piknikai 
tai,

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”

HOLLYWOOD, CALIF. — 
Jaunas Leitenantas Generolas 
Rafael Trujillo, kuris pernai 
buvo Senato komisijos pa
trauktas in tardinima, kai bu
vo dažinota kiek pinigu jis czia 
Amerikoje szvaisto ir meto. Ir 
visi tie pinigai yra musu jo 
krasztui paskolinti ar dovanoti 
pinigai.

Jis neseniai dviem gražuo
lėm loszikem yra padovanojęs 
po brangu Vokiszka automobi
liu, kaipo "atminties dovane
le.” Loszike Zsa Zsa Gabor ga
vo "Mercedes Bendz” $5,600 
vertes Vokiszka automobiliu 
kaip Kalėdų dovana nuo szito 
Leitenanto Generolo Trujillo, 
kuris yra sūnūs Generalissimo 
Rafael Trujillo, Dominican 
Respublikos Lakunu Sztabo 
Komandorius.

Jis panasziai padovanojo 
teipgi gražiai loszikei Kim No
vak toki pati automobiliu, bet 
szitas antras kasztavo $8,400.

Szitas bagotas ubagas pra- 
szvilpe Amerikoje ant automo
biliu, merginu ir kitu zabovu 
daugiau kaip visa milijoną do
leriu. Jis dabar nusipirko sau 
maža automobiliu už $12,000.

Senatoriai pareikalavo nors 
koki pasiaiszkinima isz jo ir 
isz jo tėvo ir isz jo tėvo val
džios, kai ta valdžia vėl papra- 
sze daugiau kaip milijono do
leriu paskolos.

Leitenantas Generolas Tru
jillo dabar mokinasi kariszko 
musztro in Fort Leavenworth,

i Szitas jaunas iszdykes dyka
duonis karininkas yra ženotas 
ir turi szeszis vaikuczius. Jo 
žmona ir szeimyna su juo neat
važiavo in Amerika. Gal jis 
taip norėjo ir taip parūpino 
kad jis czia galėtu tuos mili
jonus szvaistyti ir lėbauti.

EROPLANAS SU 106 
ŽMONĖMIS

Sugryžo In Aerodromą

Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 

: savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

MIAMI, FLORIDA. — Ero
planas isz Miami in New York, 
DG-6 su szimtu szesziais žmo
nėmis, buvo priverstas sugrysz 
ti in Miami International aero-

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

Norėjo Nusižudinti

Szitas keturiolikos metu 
vaikas William Green buvo 
užsilipęs ant vienu namu 
stogo, Brooklyn, N. Y., ir 
grasin kad jis nuo to stogo 
szoks ir gala’gaus.

Virszutiniame paveiksle 
policijantas John Gerold ir 
Walter Rice su juo sznekasi

ir stengiasi ji perszneketi.
Daug žmonių susirinko. 

Ju tarpe ir laikrasztininku. 
Kai Keli laikrasztininkai no
rėjo jo paveiksią nutraukti, 
jis in juos dirstelėjo ir tuo 
laiku policijantas Rice ji nu
stvėrė ir atitraukė nuo to 
stogo kraszto. •
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