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Sziaurus Mirties Paveikslas

Policijos fotografai, pa
veikslu traukėjai nutraukė 
paveiksią szito jauno Herbi- 
to Rodriguez jaunuolio, ku
rio lavonas buvo surastas in 
Bronx, New York. Jis nebu

Isz Amerikos 
AMERIKOS ARMIJOS 

VADAS—

Reikalauja Daugiau 
Pinigu Ir Žmonių, 
Jeigu Mes Norime
Prisilyginti 

Sovietams

WASHINGTON, D. C. — 
Armijos karo sztabo vykdoma
sis vadas, virszininkas sako 
kad Armijai dabar verktinai 
reikia daug daugiau vyru ir 
dar daugiau pinigu, jeigu mes 
norime pagaminti tuos dausu, 
padangių pabūklus ir stoti ly
giais Sovietams.

Jis staeziai pasakė kad Pre
zidentas Eisenhoweris ir visa 
jo administracija baisiai klys
ta kai teigia ir sako kad armi
jai dabar reikia mažiau vyru 
ir mažiau pinigu.

Generolas Lyman L. Lemnit- 
zer, nepaisindamas visu di
džiūnu Vaszingtone staeziai 
pasakė kad armijai reikia mo
kintu vyru ir daug pinigu, jei- 
gu mes norime prisilyginti So
vietams.

Eisenhowerio administraci
ja Vaszingtone jau keli mene
siai kaip kaulija ir burnas au- 
szina aiszkindami kad dabar 
armijai nereikia tiek daug ka
reiviu ar karininku ir tiek 
daug pinigu. Sulyg adminis
tracijos nusistatymu armijos 
sztabas bus sumažintas ant 
trisdeszimts tukstaneziu asme
nų. Tai liktu armijai apie 870,- 
000 kareiviu ateinanti pavasa
ri.-

Generolas Lemnitzer tam 
sztabui1 Vaszingtone pasakė 
kad visiems turėtu būti kaip

vo nugalabintas ar nužudin- 
tas, bet pasimirė ar teisin
giau sakant, gala gavo, nuo 
narkotiku, kuriu jis. buvo 
per daug ant vieno sykio pa
ėmęs.

ant delno aiszku, kad juo dau
giau tu nauju pabūklu yra isz- 
randama juo daugiau žmonių, 
kareiviu yra reikalinga tuos 
pabūklus ne tik gaminti, bet 
prižiūrėti ir vartuoti.

bar užsitarnavęs Prez. Eisten- 
howerio ir visos Republikonu 
partijos neapykanta ir jis da
bar yra Vaszingtone ‘nepagei-j 
daujamas žmogus,” už tai, kad 
jis iszdryso teisybe pasakyti.

VAIKAS
ARTI MIRTIES

Antra Naujo 
Policijanto Auka

BOULDER CITY, NEV. — 
Keturiolikos metu vaikas ant 
mirties patalo ligoninėje. Jis 
yra antra auka naujo ir jauno 
policijanto, kuris del niekam 
nežinomos priežasties pradėjo 
szaudinti.

Naujai pasamdintas Las Ve
gas policijantas 26 metu am
žiaus Jerome Kuk, Korėjos ka
ro veteranas negalėjo polici
ja ntams paaiszkinti kas ten 
jam atsitiko.

Jis pirmiausiai nuszove sze- 
szios deszimts metu amžiaus 
Steve Bowman kuris per klai
da buvo pabaladojes in jo du
ris. Tas jaunas policijantas ku
ris ėjo policijanto pareigas tik 
deszimts dienu, iszbogo isz sa
vo stubos su atprovintu revol
veriu ir pradėjo szaudinti.

Jis nuszove ta Steve Bow
man prie savo duriu ir paskui 
paleido kita szuvi pro automo- 
biliaus langa ir pataikė jau
nam, 14 metu vaikui Jerry 
Bartleson staeziai in kakta.

SKAITYKIT 
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PLATINKIT!

Nelaime Mamose; 172 Mainieriai
Buvo Užgriauti Mamose; 10 Žu
vo, 78 Iszsigelbejo, 83 Užgriauti

SPRINGHILL, NOVA SCO
TIA. — Žemes susmukimas su
ardė Cumberland Coal ir Rail
way kompanijos mainas, po že
me timberius sulaužė ir lubas 
inlauže ir szimta septynios de
szimts du mainieriu giliai, po 
žeme.

Septynios deszimts asztuoni 
suspėjo pasitraukti kai mainu 
lubos inlužo ir buvo kitu mai- 
nieriu iszrtaukti in virszu.

Tai antra tokia nelaime in 
Springhill, in du metu. Pirmoji 
nelaimėje žuvo trisdeszimts 
devyni mainieriai.

Kiti mainieriai, kurie susku
bo in pagelta negalėjo prieiti 
nes nuodingi gazai pasileido 
po visas tas mainas.

Visai vilties nebeliko kad 
kuris isz tu asztuonios de
szimts trijų užgriautu mainie- 
riu iszliko gyvas.

SUSPROGIMAS 
KANADOJE

Namai Sugriauti; 32 
Žmones Sužeisti

OTTAWA, KANADA. — 
Gazas po žeme staiga susprogo 
ir sugriovė daug namu miesto 
viduryje, tik penki skvierai 
nuo Tarybos ofisu.

Policijantai sake kad jie dar 
tikrai nežino, bet galimas daig 
tas kad dar daugiau bus sužeis
tu ir gal keli buvo ir užmuszti.

Visi sužeistieji buvo greitai 
nuveszti in dvi ligonines.

Susprogimas invyko dvide- 
szimts minuezius po asztuoniu 
isz ryto. Policijantai sako kad 
jeigu tai butu invyke tik apie 
pusvalandi vėliau tai daug dau 
giau žmonių butu buvę sužeis
ta, nes tada visi eina in miestą 
apsipirkdinti.

Ugniagesiai insake visiems 
užgesinti savo gavo peczius ir j 
szviesas, nes jie bijojo kad gal ‘ 
kur nors gazo paipos buvo tru
kę. Policijantai visame mieste 
uždraudė visiems rūkyti.

Daug policijantu buvo grei
tai pasiunsta eiti sargyba prie 
tu sugriautu namu, nes vagiai 
ir kiti žulikai pradėjo vaginėti 
daigtus.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

2 JUODUKAI SUIMTI

Prisipažinstas Kad Jie 
Užsipuolė Ant 

Studento

PHILADELPHIA, PA. — 
Beveik visi Philadelphijos 
laikraszcziai didėlėmis raidė
mis pranesze kad policijantai 
buvo suėmė du jaunuoliu, ku
rie prisipažinsta, kad jie buvo 
užsipuolė ant Indijos studen
to, Manmatha Kumar Das.

Bet tie laikraszcziai tik ant 
kur ten paskutinio puslapio, 
mažomis raidėmis pranesza 
kad tie jaunuoliai yra Juodu
kai.

Detektyvas Saržentas Doug- 
| las Cuthbertson sako kad tie

du Juodukai'prisipažino kad 
jie ta Indijos studentą par- 
bloszke ir primusze, norėdami 
ji apvogti. ®

Studentas į Manmatha Ku
re ar Das, 38 metu amžiaus atei
vis isz Indijos dabar randasi
Pennsylvanijos Universiteto 
ligoninėje su praskelta galva. 

Suimti Juodukai, niekszai 
yra szesziolikos metu Theodo
re Presley ir penkiolikos metu 
James Hafn-r“ Presley jau ne 
svetimas policijai; jis jau ketu- 
ris sykius bu vb 
(Czia reiketu musu teisėjams 
insidometi ar Kas nor turėtu 
priminti). .

Jiedu, po ilgu kvotimu ir
klausinėjimu, prisipažino kad į Amerikos Kardinolas, Edward 
jiedviem reikėjo piniĮgu ir jie j Mooney, Detroito (Michigan) 

Arkivyskupas pasimirė Suba- 
toj, 2:50 valanda popiet, tik ke
letą valandų priesz prasidėji
mą Rinkimu del Naujo Popie
žiaus. Jis buvo septynios de
szimts szesziu metu amžiaus. 
Jis buvo atvažiavęs in Ryma, 
in Vatikana, kai tik Szventas 
Tėvas, Popiežius Pijus Dvylik
tasis pasimirė, Spalio (Oct.) 
9-ta diena.

> suaresztuvbtfW ■

nutarė kam nors galva praskel 
ti ir ji apvogti.

Nei vienas isz ju nedirba ir 
nelanko jokio mokykla. Kur 
musu mokykla prižiūrėtojai ir 
musu policijos priežiūra?! To
kiu metu vaikezai dar turi eiti 
mokykla!

Jiemsdviem vagyste nepasi- 
seke, nes daug susiedu iszgir- 
do to studento szaiuksmus pa- 
gelbos, ir daug duriu atsidarė. 
Tie niekszai iszsigande, dūme 
isz tos vietos.

In labai trumpa laika trys ar 
.keturi studentai isz svetimu 
krasztu panasziai nukentejo, 
vienas Korietis buvo nužudin- 

' tas tokiu musu niekszu razbai- 
ninku. Tai isz tikro baisi sar
mata visam musu krasztui! Ka 
gi kita kraszta žmones dabar 
mislina apie mus? Mes pirsztai 
badome in Sovietus ir Komu
nistus, bet tokiu szunyseziu 
mes neiszgirstame nei isz Mas
kvos.

VENGRIJOJE
NERAMU

Szimtai Suaresztuota

BUDAPESZTAS, VENGRI
JA. — Vengrijos Komunistisz- 
ka policija yra suaresztavus 
szimtus jeigu ne tukstanezius 
Vengru piliecziu ir padėjus 

■ juos in kalėjimą. Komunistai 
i neramiai miega ir savo szesze-

Szimtai giminiu, patinstamu 
ir susiedu, diena nakti budėjo 
prie tu mainu, dar vis tikėdami 
kad jie susilauks geru žinių. 
Bet, iszrodo, kad dabar jau 
paskutine viltis užgeso. Mainu 
virszininkai sako kad jeigu tas 
lubu ingriuvimas juos neužmu- 
sze, tai nuodingi gazai juos už
dusino.

o □ o

liu bijosi trimis dienomis 
priesz antru metu sukakti nuo 
tos dienos kada Vengrai buvo 
sukilę priesz Komunistus ir 
Sovietus, ir kada iszkilo bai
siai kruvinos skerdynes pirm 
negu tie sukilėliai buvo nu- 
malszinti.

Dauguma suaresztuotu yra 
mokslininkai ir buvusieji Ven
grijos valdžios nariai ar atsto
vai.

KITAS AMERIKOS 
KARDINOLAS

PASIMIRĖ
RYMAS, ITALIJA. —

Dabar liko tik penkios de
szimts vienas Kardinolas del 
Naujo Popiežiaus Rinkimu.

Kardinolas Mooney pasimirė 
nuo szirdies ligos. Jis buvo at
vykęs in Ryma su laivu. Iszro
do kad ta kelione jo sveikata 
pakirto. Jis pasimirė kai tik po 
pietų, kada jis buvo savo paly
dovams pasakęs kad jis pri
guls del keliu valandų. Jis ta 
diena dar dalyvavo Szventos 
Dvasios Misziose Szvento Pe
tro Bazilikoje. Tos Miszios 
buvo atnaszaujamos su inten
cija "kad Kardinolai butu Szv
entos Dvasios apszviesti per 
ateinanezius Rinkimus d e 1 
Naujo Popiežiaus.

Jis yra antras Kardinolas 
kuris pasimirė priesz Rinki
mus. Spalio septyniolikta die
na, pasimirė asztuonios de
szimts dvieju metu amžiaus 
Italijonas, Kardinolas Celso 
Costantini, kuris sulyg gandu, 
butu galejes laimėti tuos Rin
kimus.

Su Kardinolo Mooney mirti
mi, liko tik du Kardinolai isz 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

DU AMERIKIECZIAI
KAREIVIAI
NUBAUSTI

TOKYO, JAPONIJA. — 
Tokyo miesto apylinkėje du /
Amerikiecziai kareiviai buvo 
suimti, suaresztuoti ir Kinijos • 
teismo nubausti ir paskui pa-1 
leisti. Jie buvo nubausti ant 
trijų menesiu in kalėjimą, bet 
teisėjas tuojaus ta bausme pa
naikino, kai tiedu kareiviai su
tiko užsimokėti jiems paskirta 
baudai, po 50,000 yenii, (musu 
pinigais $138.89).

Jiedu buvo sueziupti kai jie 
buvo per armija iszsiunte 
$6,406.00 vertes Japoniszko ta- 
vora in Korėja be jokio muito, 
taksu.

Jiedu yra dvideszimts trijų 
metu amžiaus Donald Green, 
isz Baltimore, Md,. ir dvide
szimts vieno meto amžiaus 
Stanley F. Hanlon, isz Middle 
Island, New York.

Amerikos pacztas Japonijo
je juos suseke, bet Japonijos 
policija juos sueziupo.

NUŽUDĖ
STUDENTĄ

liuvo Pasivogęs Kelis
1 Obuolius

DELAWARE, OHIO. —
Ohio Wesleyan Universiteto 
studentas buvo ant smert nu- 
szautas, kai jis su savo draugu 
buvo sustojęs prie vieszkelio 
ir pasiėmė kelis obuolius.

Studentas, 19 metu amžiaus 
Keith Harvey Hutchison, isz 
Bedford, Ohio, buvo perszau- 
tas per galva, kai jis su savo 
draugu teipgi 19 metu amžiaus 
James H. Haines, isz Roches
ter, N. Y., važiavo isz mažo 
sztorelio kur jiedu buvo pasi
ėmė kelis obuolius.

Nepasiseke Pabėgti

Ronald L. Tompkins, sua- 
resztuotas ir in kalėjimą pa- 
tupdintas už iszraszyma pal 
szyvo czekio, in Branden
town, Florida, stengiesi pa
bėgti, ar geriau sakant isz- 
lysti isz kalėjimo. Ir szitaip 
jis buvo surastas, kai jis ne
galėjo iszlysti isz savo prasi-

Nauji, Trumpi Koatai 
Koliekoms

Vyriszku drabužiu kom
panija yra invedus mada ko- 
liekiems vyrams trumpes
nius knatus, kad jiems dra
bužiai nesipainiotu kai jie 
sėdi kriesluose ar automobi
liuose. Daug palelgeliu, ko- 
lieku dabar ima tokius koa- 
tus neszioti.

Pardavėjas Leo Peters, su- 
szuko jiemdviem sustoti ir pa
leido du szuviu in padanges, 
kaipo perspejima, paskui jis 
paleido viena in ta j u automo
biliu ir pataikė pirmajam sta
eziai in pakauszi.

Universiteto virszininkas 
William Zerman sako kad stu
dentai buvo geri ir pavyzdingi 
ir niekados nebuvo prasižengė.

Policijantai paėmė ta parda
vėja, biski ji iszklausinejo ir 
paleido, sakydami kad jie ne
mato kaip jis butu ežia kaltas. 
Jis turėjo pavelinima laikytis 
su savimi revolveri ir iszrodo 
kad kai tiedu studentai ji ap
vogė, nežiūrint kad tai buvo 
tik ant keliu obuoliu, jis turėjo 
teise szauti.

kirsta skyle kalėjimo langa.
Kalėjimo prižiūrėtojas, 

Sheriff Roy Baden, po kaire, 
atsiskubino in kalėjimą ir 
sztai kokioje padėtyje rado 
savo kalini, Ronald L. Tomp 
kins. Matyti kad jis niekur 
greitai dar neeis.

O □ O ei
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Kas Girdėt
Ajdlai Stevensonas ve] butu, pa
skirtas kaipo Demokratu kan-

Galimas dalykas, kad buvęs 
Prezidentas Trumanas vieszai 
pasakys kuri kandidata. in pre
zidento vieta, jis rems, kai tik 
po kongresmenu rinkimu Lap- 
kriezio menesyje. Nors jis sako 
kad jis dar tikrai nežino.

Nors Laivyno Szta'bas nieko 
nesako, bet Lakunu Šztabo ka
rininkai, lakūnai ipo prisiega 
sako ir teigia, kad kėlės san- 

. vaiteš atgal dti Sovietu snbma- 
rinai 'brivo užtikti nuo San 
Juan, Puerto Bieo kranto.

! • I *

Valdžia gal panaikins ar žy
miai sumažins geležinkeliu 
kompanijoms taksas.

keV į o i ? . 

Valdžia dabar rengiasi pa
skirti keletą bilijonu •doleriu 
del apsaugos, ir taip parūpinti 
keliems tukstancziams naujus 
darbus.

dilintas in Prezidento rinki
mus, jeigu ne buvęs Preziden
tas Trumanas, kūjis. yra pa>- 
reiszkes, kad jis jam yra ir da
bar prieszingas, kaip jis buvo 
ir pirmiau prieszingas.

William Knowland, Senato 
Bypubliko'nn vadas, pirminin
kas sako, kad Komunistine 
Lenkija dadejo asztuonios de
szimts milijonu doleriu de] ap
siginklavimo. Senatorius, pri
mena ir pastebi kad kaip tik 
tiek milijonu mes esame ’davė 
tiems Lenkams del pagelbos.

TAI TAVO SŪNŪS

Pypkes Durnai

Tikras Parodymas

Sava mieste, Japonijoje, ug
niagesiai buvo paszanktl užge
sinti gaisra. Greitai atvykę in 
jiems nurodintai vieta, jie jo
kio gaisro nesurado. Sugryže 
atgal in savo stoti jie rado vi
sus stalczius isztrauktus, iszr 
varstytus ir nerado trijų szim- 
tu trisdeszimts trijų doleriu, 
kurie turėjo ta diena būti isz- 
moketi jiems už ju algas.

Jisai — Prisiekiu tave 
mylėti,

Ir vesti in meiles 
dangiszka szali!

Jije — Nežinau ar tu 
teisybe kalbi!

Jisai — Kaip-gi neteisybe!
Artgi kitaip klaupcziau
Priesz tave su naujoms 

kelnėmis!

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Bet to kalvienei nepakako..Ka
reivis, teip retai gauna urlio- 
pa, o labiause tuose nespakai- 
nuose laikuose!,‘Tankiai kalbe-

i.
jo. Visoje vieszpatysteje gir
dėtis ne pakajus, sumiszimai, 
maiszatai, tankiai reikalauja
ma kareiviu, palaikyti visur 
tvarka apginti ciesorių. Dabar 
kožnas kareiviu labai užimtas.

Petras Avdiez gavo su tuo 
rodą.

— Prisidirbau asz jau ga
na ir užtektinai pinigu surin
kau, tarė. O kad taip’ viską 
parduotum, palikus kalve, nes 
toji Aleksiejui ir eitumem, gy
venti in Maskva? Tenai tan
kiau galėtumėm .pamatyti sa
vo va i k a..

Tasai Petro pienas pagimdė 
neapsakoma, džiaugsma, Pet
riene tada sau pasižadėjo kas
diena eit. ant kareiviu besilavi- 
nimo plecaus. Bile tik pamaty
ti savo mieliausia, vaika nors 
isztolo, terp būrio draugu, jau 
bus isz to užganadinta.

Po keliu sanvaicziu Aleksiei 
jau galėjo atlankyti savo pri
rengtus tėvus ju nusamdytame 
name Maskvoje. Petrai ežia

lyje namus ir mane tenai kelis 
metus tykiai pragyventi gal 
gales sykiu su Aleksiejų ke
liauti in savo gimtini kaima, 
iii kalve idant tonais pasi
džiaugti jo jauna, laime. Bet 
prie to laiko da. labai toli.

Ir buvo tai didis džiaugsmas 
kada plonas, .o augsztas karei
vis atėjo pas juos pirmu sykiu. 
Aniuta ir Tatiana negalėjo 
juom atsidžiaugti ir atsižiūrė
ti ir visokiais budais jam tar
navo. 0 kiek užimanezin daig
iu tasai jaunas kareivis turėjo 
papasakoti. Negerai labai buvo 
sename karunavojimu miesto. 
Besijos “szirdyj” kaip ta.ji 
miestą Bušai vadina. Visi buvo 
neužganėdinti isz tokio padė
jimo kaip ponai taip ir pras- 
cziokai. Mieste apsireiszke vi
sokios nužiūrėtos ypatos, agi
tatoriai susirinkimuose pasa
kojo apie valdžios despotizmą 
ir kvietė visus gyventojus prie 
revoliucijos. Laisve ir lygybe! 
Szauke liaudis ir tuo budo vi
same mieste šukele nepapras
ta. sumiszima. Norėjo nuversti 
pati Vara nuo sosto ir sugriau
ti dabartine valdžia, bet kas 
paskui turėjo būti tai patys 
nežinojo', nes nebuvo iszdirbta 
programa.

Agitatoriai mokėjo inlysti ir 
in kaszarus, pasakojo Aleksiei 
ir tenai platinti pribsz va'dž.ia

Isz visu Amerikos miestu, 
Los Angeles miestas Californi- 
joje labiausiai auga, didėja. 
Per penkis metus darbininku 
skaiczius puse milijono žmonių 
padidėjo.

Nuoszimeziais iszrokojant, 
Los Angeles miestas paaugo, 
padidėjo keturios deszimtu 
procentu.

Susiedijoje, Las Vegas mies
tas, Nevada valstijoje szimtu 
keturios deszimts antru pro
centu paaugo, padidėjo.

Keistas dalykas; bedarbiu 
skaiczius kasdien auga; viso
kio tavoro fabrikuose ir szto- 
ruose per daug randasi; o pra
gyvenimas vis brangsta!

Nežiūrint kad tiek daug žmo
nių randasi be darbo, bet tiems 
kurie dirba, algos yra didina
mos.

Eisenhoweris jau kelis sy
kius, nuo 1953 metu yra priža
dėjęs sustabdiriti ta pragyveni
mo pabranginima, bet iki sziol 
nieko gero nematyti.

1953 metais doleris dar buvo 
vertas apie penkios deszimts 
du centu. Dabar tas pats dole
ris yra vertas apie keturios de
szimts asztuonis centus, ir be
veik kasdien eina trepais že
myn. i •

Bepublikonams dabar isz vi
su pusiu beda. Ūkininkai jau 
vieszai ima riigoti ir Bepubli
konams kaltinti; kiekvienas be 
darbo darbininkas ' jaucziasi 
Beipublikonu apleistas, iszdrio- 
tas.

Prez. Eisenhoweris nesutiko 
pasikviesti in sVeczius Sovietu 
B usi jos Kruszczeva ar Bulga
nina, priešž rinkimus, nors 
daug' jo patarėju jauczia kad 
butu geras dalykas juok ežia 
pasikviesti.

Demokratu partijos vadas,

pasisamdė pigesnei miesto da-

n;

Also matching reception cards, 
response cards, thank you cards, 
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rasztus. Atsirado paklusniu 
austi, prie ne vieno korpuso ir 
Maskvos pesztininkams tikėti 
jau negalima. Pasakota net 
cad pavieni pulkai šukele 
maisztuS priesz savo aficierius 
ir juos iszszaude arba, sziaip 
sumalė. Bet jojo pulko, dailure 
dausytoju nuraminimui, gy
vuoja. visados sena, gera karei- ■ 
viszka. dvasia ir raiteliai visa
dos pasirenge atiduoti savo 
gyvastį už Vara, ir savo aficie- 
rius. Bloga, taipgi pasakojo to
liau, kad paskutiniais laikais 
atsirado visokiu žmogžudžiu ir 
plesziku kurie apie politika vi
sai nieko nesirūpina bet esant 
dabar tokiems nepakajams, 
žmonių turtą piešai a.

— Del Dievo, tai tik nege
rais laikais apleidome musu 
ramu kaima, atsiliepe Petrie
ne.

— Tiktai nesibijokite, pra
sijuokė kareivis. Czia, Mask
voje, tieji agitatoriai ir plėszi- 
kai nieko nenaudos. Norints 
ant pėsztininku kareiviu nega
lima pasiremti tai vistiek pa
kaks vieno armotos szovinio 
kad tuos paukszczius pabaidy
ti ir iszva.ikyti, o jeigu ne tai 
jau mes raiteliai juos iszv.ysi- 
me kur pipirai anga.

Ar atsitikimai duos tiesa 
jaunam žmogui ? Ar jisai ne 
per lengvai svarsto ta visa: rei
kalą ?

Jeigu Petriene tikėjosi' savo 
sunu. matyti kasdiena tai labai 
storai su tuomdalyku apsiriko. 
Laikai buvo labai pavojingi, 
kariuomene visados buvo lai
koma kaszaruose, priruoszta 
kožnam atsitikimui, taipgi ka
reiviams neduota jokiu urlopu. 
Jau ne syki atsitiko kad einan- 
czius pavieniui kareivius arba 
mažesniais skyrijais užpulta, 
sužeista ir u'žmuszineta. Pul
kus visados toli nuo gyventoju 
laikyta, bijota kad tarp karei
viu nepatektu .agitatoriai, re- 
voliucijonieriai. Dykai kas die
na ant lavinimo pieniaus Aniu
ta bėgiojo, piečius buvo tusz- 
czias, kariuomene buvo rengia
ma svarbesniems atsitiki
mams.

1905 metai jau baigėsi. Be- 
voliucijonieriai mislino dabar 
sukelti revoliucija Maskvoje ir 
kitose vietose ir pradėjo prie 
revoliucijbs rengtis. Pirmiau
sia apskelbta abelnas darbinin
ku straikas. Streikuojanti dar
bininkai pulkais ėjo miesto 
ulycziomis reikalaudami savo 
noru iszpildymo. Bet to nega
na. Energisžki tiredninkai, po- 
licijantai, norintieji, mieste ant 
ulycziu palaikyti tvarka, puo
lė tuojaus' nuo minios ranku. 
Policijos agentai ir aificieriai 
kasdiena, buvo žudomi. Rodosi 
visi mazgai, visi rysziai jau 
buvo pertraukti, valdžiai pasi
liko be jokiu pąjiegu. Bet tai 
tik buvo menki ženklai lau
kiant baisiu dienu.

/ —Toliaus Bus—

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
Brito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No 101—Kapitonas Velnias 
Puikus ttpraaiymae, dideli-

knyga, 404 poslapiu, 50o.
No.102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkas apraszy- 
nas, 202 pus, 50o.

No.103—Vaidelota, apysaka 
'sz pirmutines' puses szimtme- 
zio iszimta isz Lietuviszku 
įžlieku. Su paveikslais. 177 
lideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinia (3 dalis) 
ralpinasi sekanti skaitymai: 
YJa isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
vnlaikyt; 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., 
20o.

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 

j

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; 
Fiedaj 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 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 Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c. •'•■•■

lapių, 20o.
No.158—A p i e Kapitonas 

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pnsiaugavenis; 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; Iszklausy ta 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 Isa- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

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

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

Kitokios Knygos
,

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

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

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

No.194—Trumpas Kata!!- 
kiszkas Katekizmas, pagal is» 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padeji 
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Vieša. Jezuso Kristuso 
15o.

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 Mn- 
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas;

w Užsisakant knygas ie» 
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 dadetl 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi- Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi Miszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING GO., 
Mabanoy Gitvį Pa-į * H, S. B
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(JZILTAS b u v o pavasario 
rytmetis, .priesz dvid'e- 

szimts metu su virszumi. Kait
ros dienos vis laibiau artinosi, 
nei net naktys jokios vėsumos 
nesuteikdavo. Jau nuo keliu 
sanvaicziu padangėse nebuvo 
matyti nei vieno debesėlio, o 
saule- degino nemielaszirdingai 
iszdžiuvusia 'žeme.

Petras Avdiež, kalvis isz di
desnio kaimo- arti Maskvos-, 
išsėjo. taipgi priesz savo kalve 
ir nulindęs -žiurėjo in dangų.

—- Dieve, vėla, nėra, jokios 
vilties ant lietaus! Atsiduso 
žiūrėdamas szonu in savo na
mus, kur paiti buvo ulžimta na
miniais -darbais. Žiūrėdamas 
nuolatos in dangų nužengė vie
na žingsni pirmyn ir paspyrė 
su koja ka, toki minksztai. Per
si,gandes pasižiurėjo in žeme.

— Del Dievo gyvojo, Antu
te eik ezionai, greitai! Susznko 
savo paežiai, pasilenkęs prie 
žemes. Tenai gulėjo kaipo kok
sai naszulelis gražiai ir rūpes
tingai suvyniotas ir isz jo isz- 
sigirdo silpnas, labai tykus 
verksmas. Aniuta, gal ketnriu- 
deszimtu metu moteriszke', 
skubiai atbėga, taipgi su nuo- 
stelba ipasilenke ir naszuleli isz- 
vynioja-. Isz naszulelio iszsirito 
gal puses metu, amžiaus bernai
tis sveikas, su raudonais vei
dukais ir sutrauktum laputėm 
prie verksmo. Bot pamatęs 

’priesz save limpanti ii' miela- 
szikdinga, moteriszkes veidą 
tuojaus prie jos .pradėjo szyp- 
sotiR.......

— Ai, tik tu žiūrėk Petrai 
kokia tai miela dovana. Ponas 
Dievas ežia prie musu duriu 
paguldė! Szaukia. Aniuta, glos
tydama. vaikiuką.

— Ka tu ežia plepi apie 
Dievo dovana! Atkirto- tuojaus 
Petras. Pamėtė valka kokia be- 
szirde motina, gal kokia pa
leistuve!

—; Ne, ne, tame yra Ponas 
Dievas nedave mums vaiku, 
dėlto atsiuntė ta. mažiulei!, 
idant ji paimtum ir aukletum 
kaipo savo locna.

i — Dar ežia ko? Susijudi
no Petras. Turbut tu ir galė
tum ta veizi prisisavinti ir pa
laikyti už savo. Bet isz to nie- 
nera! Tuojaus einu ,pa,s sitarszi- 
na tegul jieszko motinos ir te
gul bejieszkodamas sau laužo 
galva. ,

—■ Czia, nėra ko daug- apie 
tai kalbėti, tarė smagi Aniuta. 
Eiksz namolei, tai protingiau 
pasznekesime.

— Ir placzioj Rusijos viesz-

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslab I;

""* 160 Puslapiu J;
8 ©oi. ilgio, 5% col. ploado <[ 
iBiaissklna sapna ir kas <[ 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksstoe po- 
pietos virszeUuoM. :: :: <[

Pinigai reikia siusti su \ 
užsakymu: ;!

Tiktai,. . . $1.00 į 

Saule Publishing Oo.,
Mahanoy City, Pa.,U.S. A. į i 
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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.

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

patysteje ne kitokios moterys, 
kaip- pas mus, o kaip kuri ko 
užsimano, tai vistiek savo- at
siekia, norints ponas ir vyras 
deszimts sykiu “Ne” sakytu. 
O ir skaitlius “pantafliniu” 
Rosijoj ne mažesnis turi būti, 
kaip pas mus. Prie tokiu rodo
si prigulėjo ir -doras Petrais 
Avdi-ez. Pirmutinis jo pasiprie- 
szinimas susileido, kaip mie
gas. pavasario priesz paezios 
aszairas, praszymus ir visokius 
aiszkinimns. Dar nei valanda 
neperėjo, kaip atsiliepe mui- 
meidamas: Dagyk taigi vardan 
Dievo ka. gali ir nori, bet kaip 
bus negerai, nesuversi ant 
manės visos tos kaltybes.

Paskui nuėjo in kalve, isz 
kur iszsigirdo da smarkesnis 
su kuju plakimas kaip tai bū
davo pirmiau. Aniuta pasiliko 
trioboje, laiminga neapsako
mai: Dabar turėjo ta- ko taip 
karsztai sau visados reikalavo 
ka. neretai karsztomi asza to
mis apverkdavo-, turėjo vaika, 
maža kūdiki reikalaujanti jos 
motiniszkos globos ir meiles 
atmokanti už meile, meile.

Na.szuIetyje priegtam atras
ta. da purvina koreziuke ant 
kurios paraszytai buvo “Alek
siai.” Daleista, kad tai kūdikio- 
vardas, taigi tuo vardu jis .ir 
vadinta.

Naujiena tuojaus pasklydo

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

jtavaiszinimas savo Draugu.

Del Iszvažiavimuose, Vestu
vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”

po visa kaimą, ir visur pagim
dė ne maža, nusistebėjimą. Ne 
kasdieninis tai juk atsitikimas 
kad kas kur rastu apleista kū
diki ir tai dar priesz namu du
ris. Klausinėta, apie nedora mo
tina, bet niekur nieko nedasi- 
klausta. Per kėlės sanvaitesi 
kaime niekad svetimo žmogaus 
nematyta, kas-gi apeina paežiu 
kaimo gyyentoju, tai juk vie
nas kitam buvo patinstami ir 
gerai žinomi, abejojimai ežia 
jokiu budu nebuvo galima.

-— Tai kibą jau dangus 
taip surėdė, kalbėjo žmones. 
Avdicziai neturi vaiku ir ji pa
ti del to tankiai lindėjo. Dabar 
Dievas jiems atsiuntė vaika ii; 
tai da toki gražu 'berniuką.

Laikui bėgant -žmones pri
prato atrasta vaikiuką vadin
ti kalvio sūnumi.

In antrai riėdele gal po vaiko 
atradimui, atėjo iri Petro Avdi- 
czio kalve biedna. -suvargusi 
moteriszke su sudriskusiais 
ezeverykais ant kojų ir su su
pi yszu sia'is drabuži ai s.

— Del Dievo meiles, imki
te mane pas save ! Praszesi. 
Jums vieniai tarnausiu ir už 
visai, maža mokesti, bet tik pri
imkite mane nes keneziu dideli 
vargu.

Petras Avdicz pasiszauke 
pa-ezia. Atsiradus namie vaikui 
Aniuta viena negalėjo jokiu 
budu apsidirbti ir kaip, kada 

jau sau viena mistino pasisam
dyti tarnaite. Kalviai taip ga
lėjo padaryti, neš turėjo gana 
isztekliaus. Jisai pats gerai už
dribdavo. Bet moteriszke taip 
apleista drabužiuose ir netarė 
dama nieko daugiau apart to 
ka turėjo ant saves paš juos 
pagimdė dideli nėliž.sitikėjimai.

— Negalime tave priiriiti, 
kalbėjo Aniuta, apžiurėjus mo
teriszke nuo galvos iki pat ko
jų-

Biednoji parpuolė priesz 
juos ant keliu.

— O susimylėkit©; Taip 
©siu suvargus kad jokiu budu 
negaliu, toliau eiti! Dirbsiu 
taip kad man isz po nagu krau
jas tekės, viską kantrei pakei
siu tiktai priglau-skite mane.

Tas moteriszkes.. praszymas 
kalvienes szirdi laibai sujudino. 
Su vyru -pasikalbėjus tuojaus 
atsiliepe:

— Dar pamislysime, o tuo 
tarpu pasilik. Apsidulkyk savo 
drabužius nuo dulkiu ir eik 
pirkiom

Netrukus abidvi inejo pir- 
kion ir Aniuta. jai lielpe palai
kyti mažai Aleksieja. Vaikas 
in ja žiūrėdamas szypsojosi ir 
pradėjo ant jos ranku szokine- 
ti, kaip tai mažu vaiku daroma, 
kada, jie yra lankstui. Aniuta 
taipgi szypsodama in vaika 
žiurėjo. Taip atsitikus ji tuo- 
ja.us svetimai moteriszkei inti- 
kejo ir visokie nebeviltis isz- 
nyko. . O

— Turi turėti gera szirdi, 
tarė, kad tave vaikas taip- my
li. Vaikai abelnai myli tik ge
nis žmones. vį

— O ir asz vaikuslabai my
liu, tarė nauja, tarnaite. Vai
kuti szirdingai ipaibilpz^avo ir 
prispaudė ’ krames. LT no 
budu inga;, q viš^szki gaspatjn- 
nes užsitlkejlma. i

Bet Tatiana, tai] ' linosi 
svetima, moteriszke, už tarna
vo visi sakai už-sitikejima, dir
bo nuo auszros iki pat nakeziai, 
nei su jokiu -darbu nesiskundė. 
Priek to, buvo nholanki ir ma
žai ko reikalaujanti, dievobai
minga: ir dora, Petrai galėjo vi
siems pasakoti apie didele lai
me kad ja atrado.

Kada tiktai turėdavo valan
dėlė laiko, Tatiana inszliauž- 
davo pirkion prie mažo Alek
siejaus lopszio. Jau tyku balsu 
dainuodavo arba: ant ranku ne- 
sziodavo ir su, juOm bovydavo- 
si. Mažytis jai atsimokėdavo 
prisiriszimu prie jos taip, kad 
kartais net pati Aniuta to pa
vydėdavo.

— Tu tai moki apsivaiksz- 
czioti su vaiku! Szauke beveik 
supykus. Jis greitu laiku tave 
dagiau mylės, kaip mane pa- 
ezia!

— O, meile prie motinos 
visada vaiko szirdyje palieka

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

1
. . . MALDA ... j

Viesz. Jėzaus ir J: 
Motinos Szvencz.

Sapnas Motinos Szven- 
ciiausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyCzioj 
Sxv. Mykolo Arkaniuolo. j i

Knygos Did. 3%x5% coL
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didesne vieta, atsake tarnaite.
— Prie motinos? As-z. ne

esmių jo motina! Užsimislino Tatiana.
— Tai juk ji paemete už 

saviszki ?
— Atradome -prie triobos

slenksz-ezio! Kokia tai nedora 
motina ji pametė, o asz sveti- 
iita apdovanojau ji tokia mei-

Jeigu vyras girtuoklis, 
Tai jau didelis kvailys, 

Norints žmogus ir 
užsitraukė, 

Tai vis tiek nekenke, 
Bet vienam pleise kėlės 

bobeles pažinau, 
Ir savo akimi jaises 

maeziau, 
Kaip vienoj vietoj prie 

baro stovėjo, 
Biauriai szirdeles 

iszžiiirejo, 
Ir tokios bobos vyras 

kvailys, 
Kaip kokis nege-lis,, 

Kas vakarais 
girtuokliauja, 

Su savo bobele kariauja, 
O ka jau nuken-cizia 

burdingeriai, 
Tieji vyrai bie-dmokeliai,

Valgo szalta mesa, 
Kone per visa cze-sa.

O tegul katras ka 
pasakys magina, 

Tai bobele už kudlu 
kabina, 

Nuo kėdės uuvereze, 
Kaip -pasiutėlė aibeeze, 

Vienas vyrukais ipaprasze 
vakarienes, 

Savo- girtos gaslpadines, 
Tai tokia vakariene 

jam pasteliavo, 
Kad neužmirsz kiek 

gavo.
* * *
Kur girtuokle 

gasip-adine, 
Pas tokia, ne eikie 

vaikine, 
Ba neapsižiuresi.

I Tula bobelkai du 
vaikinus pavieszino, 

Kad net kėlės bonko-s 
suteszkino, 

Paskui biauriai 
•žvenge, 

Net policijantai 
atstriege, 

Buvo ten komedija 
nemažai, 

O žmones prisijuokė 
užtektinai.

Gera Rodą
Du ūkininkai, susitiko ant 

kelio ir vienas in kita kalba:
— Klausyk Jonai, asz tu

riu szuni serganti ant parku. 
Juk ir tavo sznis turėjo par
kus. Ka tu jam davei?

— Ugi terputyno, atsake 
Petras. Gud bai!

In dvi sanvaites po tam 
abudu vela susitiko mieste, 
ir vela prasidėjo kalba:

— Klausyk Jonai, asz sa
vo szuniui daviau terputy
no, bet mano pastipo!

— Sziur, atsake Jonas, ir 
mano pastipo !

le, kokios jam tikra, motina at
sake.

—Nėsudykite taip asztriai 
fare 'pagalios. Kas gali žinoti 
gal motina, ii' labai -daug turė
jo kentėti kol dryso pamesti 
savo tikra, valka, pas svetimu 
žmoni n duris!

Tai buvo viena Nedėlios die
na, po- piet. Kalvis sėdėjo- prie 
stalo, rukydams pypkaite ir 
skaitydamas sena, palikta jo 
gimdytoju knyga, kurioje bu
vo apraszyta, galviju ligos ir jn 
gydymas. Jisai buvo pagarsė
jusiu visoje apygardoje galvi
ju daktaru. Aniuta, vaika, lai
ke ant keliu tarnaite-gi taisė 
senus drabužius.

— O dabar ptilpasakok, už
siminė kalviene isznetyeziu. 
Isz kur esi? Ar esi vedus, ar 
riaszle? Ir ka praleidai? Man 
rodosi gal nieko gero.

Tatiana pradėjo pasakoti šar
vo istorija. Liūdna buvo labai 
ta. jos istorija, vienos sunkios 
nelaimes ir dideli kentėjimai.

Jos vyras Dimitras Aleksie- 
jiev, buvo neaptaszytas ir pik
tas žmogus. Kožna Nedele pa
sigerdavo o po tam pradėdavo 
bartis kareziamoje. Priek tam 
buvo godus ant įpinigu, neap
kentė turtingu ir jiems labai 
pavydėjo. O juk pats galėjo 
but turtingnm žmogum, kad 
tik butu norėjas; -didbti ir ne 
gerti.

Viena vakara parėjo namo 
su daugybe pinigai, kuriuos pa- 
czai pamaezius net akyse pasi
darė tamsu. -Gulėjo ant stalo 
krūvos sidabro ir aukso mone
tų o jisai juos; su ranka godžiai 
maisze. Tatiana nedryso pa
klausti isz kur tie -pinigai nes 
jisai žiūrėdamas in tuos pini
gus nebuvo panaszus in žmogų. 
Godumą^ ant aukso ji pavertė 
in koki tai žveri.

Bet ant rytojaus anksti atė
jo pas ji keli žmones, p-aeme ji 
pati ir pinigus. Užmuszta ta 
naktį kaimo loeninhiko užvaiz
dą, o Dimitras rižmuszime da
lyvavo.

Pasmerkta jisai už tai ant 
viso gyvenimo katorgom Ta
tiana viena liko ant svieto. Tas 
butu da nieko, bet pradėta isz 
jos juoktis kad ji žmogžudžio 
pati. Atėjo po tam Dimitro 
skolintojai ir ja isz namu isz- 
vare. Taip greitai atsitiko, no
rėjo ji su kitais žmonėmis gy
venti, kurie jos nepažinojo ir 
nerode su pirsztais kaipo in 
razbaininko- paezia.

— Ir taip leidausi svietan, 
užbaigė, szalin isz kaimo, nuo 
žmonių kurie ‘žinojo alpie mano 
geda, nuėjau in kur mane ko
jos nesze, idant terp 'žmonių 
kur nors pasislėpti, o jus taip 
buvote geri priemete mane! 
Czia nutvėrė gaspadines ran
ka ir nežiūrint in pasiprieszi- 
nima- ana, tuojaus pabueziavo.

— Tai neturėjai gal vaiku, 
kad galėjai taip svietan keliau
ti, klausė kalviene.

—- Turėjau sunu, atsake 
palengveli Tatiana., nuleisda
ma žemyn akis, bet negyvena. 
Jam geriau, kaipo razbaininko 
sunu i.

i— Perejo daug, tarė Aniu
ta. su. gaileseziu. Bet. dabar esi 
pas mus ir gali pasilikti kol 
gyvename, o tau turbut nieko 
blogo nepadarysime ir nenu- 
skriausime.

O kalvis, kuris klausant pa
sakojimo net apsiaszarojo tik
tai palenkė galva, kaįp kalvie
nes žodžiu patvirtindamas.

❖ ❖ ❖

Slinko metai po metu, Alek- 
siei augo sveikas ir buvo tok
sai linksmas, taip mokėjo viso
kius juokus ir szposuš iszmi-s- 
lyti kad kartais kalvis besi
juokdamas net diržą, ant pilvo 
atleizdavo ir vaikiuką, kasdie
na, vis labiau myejo. Dvi ypa- 
tos juk sto-rojosi nuolatos apie 
jo gražu iszauklejima ir neži
nia isztikro kuri Aleksieja, la
biau mylėjo: Aniuta,, parinkta 
motina, ar Tatiana, tarnaite. 
Abi viena kita stengėsi aplenk
ti vaiko mylėjimą ir tasai vai
kas kuri motina pamėtė, atra
do pas svetimus daugiau mei
les kaip kad nekurie vaikai 
glebiuose savo tikru motinu.

Tatiana visados buvo tokia 
pat darbszti, paklusni ir įsiti
kima tarnaite, susigadinanti su 
mažais dalykais, o vienatiniu 
jos džiaugsmu buvo, būti arti 
mažo Aleksiejo, klausyti jo 
kudikiszko, nekalto cziulbeji- 
mo ir žiūrėti in jo gyvumo pil
nas akutes.

Ir taip mažytis augo ant 
tvirto, žydinezio vaikino, kuris 
Vėliau pasiliko geru kalviu. 
Kada stojo in novobrancus, ko
misija in ji tik prasijuokė žiū
rėdama.

— Bus isz jo tvirtas dra
gūnas! Tarė pulko daktaras.

Aleksiei pasiliko kareiviu.
Lauiže taigi rankas abidvi 

moteriszkes! Juk Tolimuose 
Rytuose kare, tai buvo 1904 
metu pabaigoje. O Dieve, Alek
siei turbut eis in Manezinrija 
karianti su geltonais, kytraia 
Japonais! O kaip pražus, tai 
Aniuta ir Tatiana nepragy
vens to! Abieju 'moterių verks
mas ir sielvartavimas nebuvo 
galo taip kad tuo verksmu už
sikrėtė ir patsai kalvis. Bet vi
sas bijojimas buvo dykai. Ka
da, AKksiei pristojo pulkan 
tarnaus, kare jau buvo pasi- 
baigjiis. Kas aipraiszys abieju 
moterių džiaugsma?

Aleksiejo garnizonas stovė
jo Maskvoje, taigi netoli namu.

[Tasa Ant 2 Puslapio]

— Buvęs Prezidentas Harry 
metu Rinkimus Senate ir Kon
grese, bet kad jie sugrysz in 
Balinamus ir iszmes Preziden
tą Eisenhoweri ir Vice-Prezi- 
denta. Nixona, kurie anot jo, 
nėra, tinkami musu kraszto 
vadai!

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. 
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‘‘SAULE’’ MAHANOY CITY,

Žinios Vietines Amerikos Skauttai Patarnauja

— Rinkimai artinasi.
— Pareita Ketverga, apie> 

12:45 valanda ryte, nelaime at
sitiko ant vieszkelio tarpe De
lano ir Lofty, kai automobilius 
kuriame važiavo Edvardas J. 
Mina.lda, 36 metu amžiaus, nuo 
237 E. Mahanoy uly., (jisai 
vairavo automobiliu) ir Vikto
ras P. Ayash, 37 metu amžiaus 
nuo 628 E. Cenrte uly., isz Ma- 
hanoįjaus, nulieke nuo tilto 
trenkdamas ant Lehigh Valley 
geležinkelio. Ta diena buvo la
bai ūkano ir lietaus. Vyrai li
kos nuvežti in Locust Alt. li- 
gonbute per Mahanojaus mies
to ambulanca, kur daktarai ap
žiurėjo južaidulius ir likos pa
leisti. Iszkados ant automobi
liams padaryta ant $1,000 o til
to $200.

— Pareita Ketverga ryta, 
staiga! susirgo, Kunigas .L S. 
Baruch, klebonas isz Szv. Ka
zimiero Lenkiszkos parapijos 
mieste, likos nuvesztas per 
miesto Community ambulanca 
in Szv. Juozapo ligonbute, in 
Hazleton del gydymo. Parapi- 
jonai ir pažinstamieji vėlina 
Kunigui Baruch greito pasvei
kimo. '

— Kazimieras Palaima,, se
nas miesto gyventojas, nuo 608 
W. Pine uly., kuris nesveikavo 
per keliolika metu, pasimirė 
pareita Ketverga 4:45 valanda 
ryte savo namuose. Velionis 
atvyko isz, Lietuvos daugelis 
metu atgal. Buvo angliakasis 
ir paskutini karta dirbo Maha
noy City kasyklose. Paliko di
deliame nuliudime savo paczia 
Helena; įduktere Konstancija^ 
pati Juozo Czeszko, namie; du 
sunu: Vaslova isz Nixon, N. J., 
ir Leona, Brooklyn, N. Y., taip
gi devynis arnikas. Laidotuves 
invyko Panedelio ryta, su apie- 
gomis in Szv. Juozapo bažny- 
czioje devinta valanda ir pa
laidai as in parapijos kapinėse. 
Graborius L. Traskauskas lai
dojo.

— Pareita. Subatos diena, 
atsidarė Mediokles szeszonas 
ant žiukucziu ir nekuriu mažu 
paukszteliu.

— Seredoj pripuola Szv. 
Narcizo, o Tantiszka Vardine: 
Vykis. Ir ta diena Kietos ang
lies mainieriai apvaikszczioja 
ir szvenczia ‘“Mitchell Day.’’ 
Jie ta diena nedirba ir kai ku
riose mainu miestuose ir mies
teliuose buna surengti szokiai 
ir baliai. Szita diena, mainie
riai szvenczia kas metai, nes ta 
diena 1900 metuose, szesziu 
sanvaicziu straikos užsibaigė. 
John Mitchell pasimirė 1919 
metuose, kai jis buvo 49 metu 
amžiaus. Mitchell gavo mainie- 
riams pirmutini kontraktą su 
kompanijoms. Ka. mainieriai 
sziandien turi ar gauna, jie ga
li tam John Mitchell dėkoti! 
Kai John Mitchell paskelbė 
streikas, Rugsėjo 18-ta, diena, 
1900 m., tai tada szimta sze- 
szios deszimts trys tukstan- 
cziai mainieriū sustreikavo. 
John Mitchell gimė Braidwood 
miestelyje, Illinois valstijoje 
1870 m. Jis buvo vienas isz pir
mutiniu Unijos nariu ir buvo 
.Mainieriū Unijos Prezidentas 
nuo 1898 iki 1907 m. Jis maino
se pats dirbo kai buvo devynio
likos metu. Spalio 29-ta d., kas 
metai yra padedamas vainikas 
prie jo stovylo, Katedros kapi
nėse, Scranton, Pa.

— Seredoj, Spalio Oct. 29-

ta diena, 6:30 valanda ryte, isz- 
vaižiuos in Wilkes-Barre, Pa., 
dvylika vyrukai, del kariszkos 
tarnystes.' Žemiau paduoda
me vardus tuja kurie apleis, 
isz: -

Mahanoy City: Francis M. 
Shukausky ir Joseph X. Tarša, 

Frackville: Louis G. Antho
ny.

Girardville: Thomas A. Fin- 
lan.

Hometown: Robert J. Fran
cis.

Gilberton: Patrick M. Kane. 
Carl D. Ziegmont, John Ber- 
nathy.

Shenandoah: Joseph W. Pa- 
vitt ir Joseph Sawka.

Ringtown: Leo V. Stanka- 
vage. V

McAdoo: Roy J. Karmosky.
— Ketverge pripuola Szv. 

'Alfono Rod., ir Szv. Zanobijo, 
o Tautiszka Vardine: Valyde. 
Ir ta dienai: 1856 m., gimė Lie
tuviu Pat ri jotas Kunigas 
Aleksandra Burba; 1936 m., vi
si Amerikos uostai suparaly- 
žuoti, kai trisdeszimts tukstan- 
cziu darbininku sustreikavo.

— Senas miesto gyventojas 
Jonas Žernauskas, nuo 518 W. 
Pine uly., turėjo operacija in 
Geisingero lįgonbuteje, Dan
ville je.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Volfgango, Szv. Liucijos ir 
Szv. Sinfronijo, o Tautiszka, 
Vardine: Sarge. Irta, dienai: 
1517 m., Martinas Liuteris pa
skelbė savo nusistatymas ant 
bažnyczios duriu ir taip vieszai 
publika pasitraukė nuo Kata
liku Bažnyczios. -

— Petnyczioj taipgi pri
puola “Halloween” Ta vakar a 
Jaunuomene pasirodia in mas- 
kas ir visokias apredimus, 
vaiksztincjai po patinstamus^, 
dainuodami ir szokdami, už ka 
aplaiko mažas aukas. Tas yra, 
daroma kas metai ta vakare 
priesz Visu Szventn.

— Subatoj pripuola pirma, 
dina Lapkriczio-November. I r 
ta, diena Visu Szventuju Szven- 
te, o Pa n odely je, Lapkriczio 
treczia diena pripuola, Uždu- 
szines.

— Utarninke, Lapkriczio^ 
Nov. ketvirta diena pripuola 
Rinkimai (Election Day) visi 
Ukesai privalo balsuoti. Bal
suokite visa Demokratu Tikin
ta! Už ka visi kandidatai bus 
jums Szirdingai dėkingi.

— Sekantieji isz miesto gy
dosi in Locust •Mountain ligon
bute: Eleonora Marczinlionie- 
nc ir Florence Czeseikiene.

Cape Canaveral, Florida. — 
Amerikos armijos naujasis sa
telitas “Jupiter” bandymas 
nepasiseko. Ana. nakti armija, 
savo “Jupiter” raketa iszszo- 
ve satelitą su dvylika, pėdu 
skersmens balionu ir tikėjosi, 
kad jis bus pasiekęs reikalinga 
aiukszti, kad imtu suktis aplink 
žeme. Isz satelito pasigirdo ir 
radijo signalai, ženklai, bet jie 
greit dingo. Sako kad bandy
mas ir szi syki nepavyko! Jei 
satelitas butu pasiekus savo or
bita (planetos kelias), tai butu 
buvę galima matyti nuo žemes 
paprasta akim.

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-4-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
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.
M-M-X-X-X-X-X- x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- X-X-X-X-X-X-X-*

MPifkie U. S. Bonus:

Po visa Amerika, po mies
tus, miestelius ir farmas, 
Amerikos Skautai iszneszio- 
ja apie keturios deszimts mi
lijonu knygucziu (Civil De

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

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Saule Publishing Co., \ 
Mahanoy City, Pa. - U. S. A.

ISZVEŽA
AMERIKIECZIUS

ISZ KUBOS

HAVANA, CUBA.— Ameri
kos Laivynas yra gavės in- 
sakyma isz Vaszingtono isz- 
veszti visus Amerikieczius isz 
Kubos salos, kur yra privisę 
daug Sukilėliu.

Czia randasi apie penkios 
deszimts penki Amerikiecziai, 
kuriu tarpe yra moterų ir vai
ku.

Tie Sukilėliai jau keletą kar
tu yra pavogė Amerikieczius, 
priversdami juos eiti su jais in 
kalnus, in ju slaptas lindynes. 
Iki sziol tie Amerikiecziai ne
buvo nieko asmeniszkai nu
kentėję, ir už keliu dienu būda
vo sugražinami in vaisko ar 
ambasados namu.

Matyti, Sukilėliai taip daro, 
kad parodžius savo jiega, savo 
galybe savo kraszto vaiskui ir 
Prezidentui, ir tuo paežiu sy
kiu vis priminti Amerikiecz- 
cziams, kad jie, tai yra tie Su
kilėliai del laisves kovoja.

Amerikos valdžia czia neno
ri kisztis in to kraszto vidaus 
reikalus ar bedas, ir už tai da
bar yra musu Laivynui insaky- 
ta visus Amerikieczius isz ten, 
bent laikinai iszveszti.

SZESZI LAKŪNAI 
ŽUVO

HARRISBURG, PA. —
Lakunu Sztabo C-47 eroplanas 
nukrito ir susprogo ant kalno, 
apie trys mylios nuo Harris
burg miesto. Visi szeszi lakū
nai žuvo.

fense) visiems žmonėms.
Szitos knygutes yra Val

džios Apsaugos Ministerijos 
parūpintos ir iszleistos ir pa 
taria ir pamokina žmones ka

Dvieju inžinu eroplanas nu
krito in tanku miszka, per kuri 
jis kaip kokia milžiniszka ža
gre, iszare baisia pusantro 
szimto pėdu vaga per medžius 
ir krumus.

Pribuvę darbininkai dirbo 
per kėlias valandas kol jie ga
lėjo ta baisu gaisra užgesinti.

Visi lakūnai ant to eroplano 
buvo baisiai sudeginti.

Lakunu Sztabas sulaikė visu 
, žuvusiu vardus, kol nebus j u 
giminėms apie tai per laiszkus 
ar telegramus praneszta.

Leitenantas Pulkininkas Ru
dolf Stewart isz inžinierių ae
rodromo in Olmsted sako kad 
eroplanas skrido isz Perrin Air, 
Force 5>ase, Dennison, Texas, 
ir buvohpsistojes del nakvynes 
in Youjgstown, Ohio.

E^jjhnas buvo iszskrides 
is® Yoiflgstot^n isz ryto su ke- 
tūriais ^kūnais,\darbininkais 
ir dvtTja£~Keici viais.

SUSPROGIMAS 
KANADOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Tas susprogimas sukratė 
žmones ir iszdauže langus de
szimts myliu nuo to miesto.

Taksu namai buvo sugriauti 
ir žmonių taksu apyskaitos bu
vo iszmetintos in visas puses, 
bet virszininkai sako kad visi 
tie rasztai buvo surinkti, ir 
žmonėms nėra kuo kurpintis.

Nauju automobiliu gar adžius 
sztoras teipgi buvo sugriautas 
ir visi nauji automobiliai buvo 
sumuszti.

Dar per anksti sakyti tikrai, 
bet spėjama, kad iszkados bu
vo padaryta ant daugiau kaip 
kaip dvieju milijonu doleriu.

30 KELEIVIAI ŽUVO 

Ant Anglijos Eroplano 
—

Jet Eroplano Lakūnas 
Suspėjo Iszszokti

ANZIO, ITALIJA. — Ang
lijos didelis eroplanas ir Itali- 
joos kariszkas “Jet” eropla
nas susimusze augsztumuose. 
Dvideszimts penki keleiviai ir 
penki lakūnai, darbininkai žu
vo.

Didžio Anglijos eroplano Ii-; 
kucziai buvo iszbarstyti dau-! 
giau negu myle, netoli Anzio 
miesto, kur didelis muszys bu
vo invykes per Antra Pasaulini 
Kara.

Kariszkas Italijos eroplanas 
susprogo padangėse keletą se

reikia daryti ir kaip reikia 
pasielgti kai nelaime iszpuo- 
la kuri miestą ar kraszta, ar 
tai butu per kara, audra ar 
kuri kita nuotyki. Knygelė

kundų po tai kada lakūnas su 
parasziutu iszszoko ir nusilei
do in Vidur Žemiu Juras.

Žvejotoju laivelis ji isz ju
ru isztrauke. Jis buvo greitai 
nuvesztas in ligonine, kur Dak
tarai sako kad jis randasi pa
vojingoje padėtyje; mano kad 
mirs.

Daug garsiu žmonių, kaip lo- 
sziku, gražuoliu ir laikraszti- 
ninku buvo ant to Anglijos ero
plano.

To didelio Anglijos eroplano 
lakūnas, vairuotojas buvo Ka- Į 
pitonas Frank Foster, kuris tai. 
kompanijai buvo dirbės per 11 
metu.

Tas Anglijos Viscount ero
planas skrido isz Londono in 
Vidur Juru Malta salas. Nelai
me atsitiko tik penkiolika mi- 
nueziu nuo tada, kada tas ero
planas jau butu nusileidęs, in 
Naples miestą.

Tas eroplanas skrido ipie 
dvideszimts tris tukstanczius 
pėdu augsztumo, ir kai jis pra
dėjo leistis žemyn jis susimu
sze su tuo kariszku I tali jonu! 
Jet eroplanu. Italu eroplano la
kūnas yra Kapitonas Giovanni 
Sanvorelli.

Anglijos eroplano sparnas! 
buvo kaip peiliu nupjautas, ir 
jis krito staeziai žemyn.

Pirmutines žinios apie ta ne
laime pranesze kad tiedu ero- 
planai susimusze per miglas, 
bet vėliau eroplanu kompanija! 
pranesze kad oras buvo skaid
rus ir net nei nedebesuotas.

Rupestingas Prižiūrėtojas

Szitas didelis szuva rū
pestingai peni jauna stirna 
in Birch Hill Game Parka, 
netoli nuo Brewster, New 
York. Szuva ‘ ‘ Chardash ’ ’ 

je yra patariama kad daryti 
ir kaip pagelbeti sužeistie
siems kol bus galima Dakta
ras prisiszaukti, ir panasziai.

□ o cj

KITAS AMERIKOS 
KARDINOLAS

PASIMIRĖ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Amerikos: Kardinolas Francis 
Spellman, New York Arkidie- 
cizijos Arkivyskupas ir Kardi
nolas Francis McIntyre, Los 
Angeles Arkidieczijos Arkivys 
kūpąs.

Chicagos Kardinolas, Sam
uel Stritch pasimirė Ryme, Ge
gužio dvideszimts septinta die
na, kai jis buvo paszauktas in 
Vatikana užimti labai svarbia 
vieta.

KAS CZIA DAROSI
PHILADELPHIJOJE?
PHILADELPHIA, PA. —

Keturios deszimts septynių 
metu Philipinietis darbininkas 
restauranto patarnautojas ir 
asztuonios deszimts septynių 
metu amžiaus senelis buvo jau
nu niekszu, žuliku nužudinti 
in tris dienas ant dideliu uly- 
cziu Philadelphijos mieste.

Pirmutinis klausimas: Kur 
randasi musu policijantai, ku
riu darbas eiti sargyba ant mu
su dideliu miestu ulycziu?

Ar czia butu galima vėl isz- 
kelti klausima kaslink tu musu 
policijantu automobiliu? Poli-

rūpestingai laiko savo dan
tyse pieno bonka, kad szi 
jauna, dvieju sanvaieziu stir 
na galėtu iszgerti ta pieną.
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cij antai dabar pešti neeina, bet 
važinėjo po ulyczias automibi- 
liais.

Automobilius gal padeda pa
sivyti prasikaltėli, gal leidžia 
policijanta daugiau ulycziu 
pervažiuoti negu jis galėtu 
pesezias pereiti.

Bet policijantas, būdamas 
paprastas žmogelis kaip ir mes 
gal aptingsta, gal labiau mėg
sta savo automobiliaus sziluma 
ir patogumą ir gal net ir ke
lias valandas prasnūsta kad jis 
eina savo sargyba.

Isz kitos puses, tie niekszai, 
žulikai, gali už keliu skvieru, 
užmatyti policijos automobiliu 
atvažiuojant. Jie teipgi gali 
iszrokuoti kada tas policijos 
automobilius kur bus ir kur ne
bus.

Mes vis sakeme ir dabar sa
kome, kad pesezias policijan
tas yra geriausias policijantas. 
Jis isz savo puses negali pra
snūsti, kai jis vaikszczioja; isz 
kitos puses, žulikai, niekszai ir 
tie žmogžudžiai, razbaininkai 

i niekados negali būti tikri kur 
tas pėstininkas policijantas pa
sirodys. Ir kas dar svarbiau, 
pesezias policijantas daug ge
riau susipažinsta su visa susie- 
dija kur jis savo sargyba eina.

Mes czia patartume visus po
licijos automobilius parduoti 
ar iszmesti, ir pasiunsti visus 
miesto policijantus *in savo 
sargybas pesezius.

Kita priežastis yra kad mu
su teisėjai musu tokius jaunus 
žulikus lepina ir nesiskubina 
juos tinkamai nubausti.

Dar kita priežastis tai kad 
per daug musu szuleriu advo
katu mato proga pagarsinti už- 
stojant tokius žulikus. Jie at
veda in teismo kambarius tu 
žuliku aszaromis apsidrekusia 
motina, ir praszo pasigailėji
mo isz teisėjo, aiszkindami kad 
tas žulikas, niekszas, vagis, 
dykaduonis yra jaunas ir kad 
jis nežinojo ka jis dare.

Jeigu Philadelphijos miestas 
dar vis nori girtis kad jis yra 
broliszkumo miestas, ir jeigu 
miesto valdovai nori kad žmo
nes pasiliktu ju mieste, tai jie 
turėtu visus tokius kad ir tik 
intartus niekszus, nežiūrint ju 
metu, inmesti in kalėjimą ir 
j u tėvus nubausti su teismui 
leidžiama didžiausia bausme.

Jeigu tokis pienburnis niek
szas prasižengia kaip suaugės 
žmogus, tai tegul jis buna tei
siamas ir nubaudžiamas kaip 
suaugės žmogus. Mums jua ligi 
gyvo kaulo insipyko klausytis 
ir skaityti apie jaunus prasi
kaltėlius. Prasikaltėlis yra 
prasikaltėlis, nežiūrint jo me
tu ar jo aszaru.

Musu mokytojams mokyklo
se turėtu būti pavėlinta tokius 
“jaunus prasikaltėlius” tinka- 
mai nubausti, jiems kaili gerai 
iszpilti ir paskui isz mokyklos 
iszmesti.

Musu valdžios instatymai 
baisia skriauda daro geriems 
musu vaikams kai jie reikalau
ja kad visi jaunieji turi eiti in 
mokykla. Mes czia galėtume 
ir turėtume pasimokinti isz 
musu “draugu” Komunistu, 
Sovietu, kurie pavėlina eiti in 
mokslus tik tiems jaunuoliams 
kurie yra tinkami. O visi kiti 
turi in darba stoti. Jau gana tu 
szauniu ir prakilniu obalsiu 
apie mokslą visiems. Ne visi 
yra tinkami tam mokslui, ir 
juo greieziau mes tai prisipa- 
žinsime, juo geriau bus mums 
in sveikata!




